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TEŞKİLATA GİRİŞ 

Teşk�lat konusunun �k� yönü vardır. İlk� teor�leşm�ş kısmıdır. Yan� bugüne kadar ed�n�len 

tecrübeler çerçeves�nde oluşmuş olan temel kavramlarla yapısını anlatmak. İk�nc� kısmı �se 

Türk�ye Cumhur�yet�n�n şu andak�, bu dönemdek� teşk�lat yapısını tanıtmaktır. K�taplarda daha 

çok anlatılan kısmı budur. İk� kısım b�rb�r�nden ayrılamaz n�tel�kte; ancak anlatım yöntem� 

bakımından farklıklar bulunmaktadır. İk�nc� kısmı anlatmak k�tapların yaptığı b�r �ş ve 200-300 

sayfa arasında anlatılmaktadır. K�tapların başında bu konular anlatılır. Bu konunun sadece 

başında teşk�lata hak�m olan �lkeler d�ye teor�k b�r kısım bulunur. 

Bunun dışında T.C.'de bulunan merkez� yönet�m, yerel yönet�mler, yen� kurulan tüzel 

k�ş�l�kler, bağımsız �dar� otor�teler ve tüm bunlara �l�şk�n açıklamalar vardır. İk� kısım da 

öneml�d�r; ancak �k�nc�s�n� anlamak �ç�n �lk kısmını anlayıp sorgulayab�lmek, 

değerlend�reb�lmek, daha �y�s�n� araştırab�lmek, yapılanların �sabet�n� tartışab�lmek gerek�r. 

İnsanın ortak aklı tar�h� tecrübelerle yönet�m s�stemler�ne �l�şk�n neler gel�şt�rd�, nasıl b�r eleşt�r� 

get�rd�, hang� tecrübeler� yaşadı? Bunlara �l�şk�n tecrübelerden kaynaklanan ana �lkelere yönel�k 

b�r bakışa �ht�yaç bulunmaktadır. Bu yüzden en fazla boğulma tehl�kes� yaşanan alanlardan 

b�r�s�d�r. Çok fazla poz�t�f düzenleme bulunmaktadır. Poz�t�f düzenlemeler�n çokluğu esasında 

anlamını zayıflatmaktadır. Çünkü teor�k s�stemle beslenmes� ve bununla alışver�ş çerçeves�nde 

b�l�nmeyen b�r �dare b�ç�m�n� ve b�r�m�n� anlayab�lmeye �mkan verecek yeterl� bağlantıya 

�ht�yaç vardır. Teor�k bağlantıyla kurulmuş b�r teşk�lat, sonrak� kanun� düzenlemeyle çok fazla 

başkalaştığı �ç�n, mevzuatı b�lmeden şu ank� durumu anlamak mümkün değ�ld�r. Şu ank� 

durumu anlamak �ç�n kanun� düzenlemelere bakıldığında da düzenlemeler�n çokluğu ve 

ayrıntıları, teor�k temelle beslenmey� zorlaştırmaktadır; böyle b�r çel�şk� bulunmaktadır. 

Normalde prat�k ve teor�n�n sürekl� alışver�şte bulunması gerek�r. Bu alan özell�kle olması 

gereken b�r alandır; ancak dünyadak� tüm devletlerde, teor� �le prat�k arasındak� bağlantı 

sekteye uğruyor. Çünkü sürekl� düzenleme yapılıyor. Bu hususta Enver Paşa'ya atfed�len b�r söz 

bulunmaktadır. B�r konuda b�r şey yapılmasını �stem�ş, bunu mümkün kılan b�r kanun 

olmadığını söyled�kler�nde de "Yok kanunsa yap kanun" dem�ş, bu da "yok kanun yap kanun" 

d�ye özdey�mleşm�şt�r. Halbuk� kanunu yaparken mutlaka o �ş�n teor�s�yle �lg�s�n� kurmak 

gerekmekted�r. Teor�s�yle �lg�s� yeterl� değ�lse bu �ş� soyutlayarak teor�k plan oluşturmak 

gerekmekted�r. Bu kısımda �lk değ�neceğ�m�z temel teor�ye ve �ht�yaca �l�şk�n açıklamalar 
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olacak, daha sonra poz�t�f düzenlemelere g�r�lecekt�r. Poz�t�f düzenlemelerde de ne kadar 

ayrıntıya g�r�leceğ�n� bu teor�k açıklamalar çerçeves�nde göster�lecekt�r.  

Teşk�lat ve bunun ulaşmak �sted�ğ� hedefler, teşk�lat konusunu doğuran �ht�yaç ve buna 

�l�şk�n açıklamalar yapılacaktır. Teşk�lat görünür b�ç�m�yle �nsanlara ve mallara �l�şk�n b�r şey 

değ�l. İnsanlar personel konusunda, mallar kamu malları konusunda anlatılacaktır. Dolayısıyla 

teşk�lat den�len yapı hukuk� b�r yapıdır. Yan� madd� anlamda görünür b�r yapı değ�ld�r, kağıt 

üzer�nde b�r yapıdır. Kurguyla ve düzenlemelerle ortaya çıkan b�r yapıdır. Bunun varlık 

gerekçeler�nden b�r�s� �daren�n görevler�n� yer�ne get�rmekt�r. Teşk�lat, �daren�n görevler�n� 

yer�ne get�rmek �ht�yacından ortaya çıkmış b�r hukuk� yapıdır. Görevlerden oluşan b�r hukuk� 

yükümlülük var, bu yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes�, herhang� b�r teşk�lat model� kurmadan 

k�ş�lere görev ve yetk�ler ver�lerek yapılab�lecek b�r şey değ�ld�r. Dolayısıyla öyle b�r yapı 

kurmak gerek�r k� bu yapı, kend�s�ne ver�len görevler�n yer�ne get�r�lmes�ne müsa�t olsun. 

Dolayısıyla b�r görev� yer�ne get�rmek bell� b�r gücü ve kuvvet� gerekt�r�r. Bu yapının hukuk� 

yetk�lerle donatılmış olması, bu görev� yer�ne get�reb�lecek mal� �mkanlara sah�p olması gerek�r. 

Yan� b�r teşk�latı kurmak demek, o faal�yet� yer�ne get�reb�lecek hukuk� altyapıyı kurmak 

demekt�r. Bunu yer�ne get�rmek �ç�n �nsan �st�hdam ed�l�r, mallar tahs�s ed�l�r. 

Teşk�lat aynı zamanda görevler� yer�ne get�rmek �ç�n b�r kuvvetle donatılmış yapı �se, 

hukuk devlet� f�kr�n�n b�r gereğ� olarak da bu yapının �nsan haklarını �hlal eder potans�yel�ne 

engel olmak gerek�r. B�r yandan bu gücü kullanarak görev yer�ne get�r�lecek, d�ğer yandan bu 

gücün kötüye kullanılması, zarar vermes� engellenecek, bu yolda tedb�rler alınacaktır. B�r 

yandan kuvvetlend�recek b�r hukuk� altyapıya �ht�yaç varken, d�ğer yandan bu kuvvet� kontrol 

altına tutacak, kısıtlayacak, sınırlandıracak, kötüye kullanılmasına engel olacak b�r yapı olması 

gerek�r. Gerekt�ğ� kadar kuvvetl�, gerekt�ğ� kadar kısıntılı; gerekt�ğ� kadar çok yetk�yle 

donatılmış, gerekt�ğ� kadar denet�m altına alındığı, kötüye kullanma �ht�mal�n�n azaltıldığı, 

kötüye kullanma gerçekleşt�ğ� zaman hızlıca telaf� ed�ld�ğ� b�r s�stem olması gerekmekted�r. 

Dolayısıyla �k� zıddı gerçekleşt�rme �ht�yacı ortaya çıkmaktadır. Kamu gücünü ve kamusal 

ayrıcalıkları kullanıp �daren�n teşk�latlanmasını gerçekleşt�r�rken b�r yandan da gerekl� 

korumayı sağlayacak b�r hukuk� yapıya �ht�yaç vardır. Bu mantıksal bakımdan b�r paradoksu 

da �çer�r. 1905'te b�r Fransız, deneme tarzında b�r makale kaleme almıştır. Kurgusal olan bu 

makalede Fransa Devlet Başkanı, sömürge olmaktan yen� kurtulmuş Afr�ka'dak� b�r kab�le 

l�der�ne devlet� anlatmaya çalışmaktadır. Kab�le re�s�ne safça sorular sordurup teşk�lata �l�şk�n 

kavramları anlamsızlaştırmaktadır. Teşk�latın öneml� kavramlarından b�r� olan kamu tüzel 

k�ş�s�yle ne zaman yemek y�yeceğ�z, bu tüzel k�ş� ne g�yer, hang� d�lle konuşur g�b� sorular 



7 

 

soruyor. Ama kamu tüzel k�ş�s� aslında gerçekten b�r k�ş� değ�l, canlı b�r yapısı yok. Gerçek 

k�ş�den farkı nasıl anlatılacak? Bunlara �l�şk�n kurgular bulunmaktadır. Teşk�lata �l�şk�n 

merkezden yönet�m, yer�nden yönet�m g�b� kavramları soran kab�le re�s�, bu kavramlara 

alıştığımız �ç�n olağan hale geld�ğ�n�; ancak gerçekte çetref�l olduğunu, tanımlamanın güç 

olduğunu, anlatmanın �mkansızlığını ortaya koymaktadır.  

 

TEMEL KAVRAMLAR 

Teşk�lata geld�ğ�m�zde kavramlardan bahsedeceğ�z. Bu kavramlar b�z�m esas 

noktamızdır. İlk kavram kamu tüzel k�ş�l�ğ�d�r. İdare hukukunun b�rçok alanında olduğu g�b� 

kamu tüzel k�ş�l�ğ�n�n ne olduğunu anlamak �ç�n k�tapları okursanız, sonuçta ne olduğunu 

anlayamadığınızı görürsünüz ve ne olduğunu b�z de b�lem�yoruz. Dolayısıyla ne olmadığını 

ortaya koymaya çalışarak ne olduğunu anlatmaya çalışılacaktır. Kamu tüzel k�ş�l�ğ� d�ye b�rşey 

vardır, b�rçok husus kamu tüzel k�ş�l�ğ� olup olmamasıyla değerlend�r�l�yor; ama nasıl 

anlaşılacağını ortaya koymak gerek�r. 

Bundan başka merkezden yönet�m ve yer�nden yönet�m kavramları vardır. Yer�nden 

yönet�m kavramı yer bakımından ve h�zmet bakımından d�ye �k�ye ayrılmaktadır. 

Üçüncü kavram kamu �dares�-kamu kurumu-kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek teşekkülü 

ayırımıdır. Bunların faydası ned�r, ne �ç�n kullanılır? Bunlara değ�n�lecekt�r. B�r de bunların 

heps�n� �fade etmek �ç�n kamu kuruluşu tab�r� vardır. 

Dördüncü olarak h�yerarş� ve �dar� vesayet kavramlarına değ�n�lecekt�r. Bütün bu 

kavramlar Fransa kökenl�d�r ve Kıta Avrupası hukuk s�stem�n�n tecrübeler�yle ortaya çıkmış 

kavramlardır. Kıta Avrupası s�stem�nden etk�lenen bütün ün�ter devletlerde bu kavramlar 

kullanılmaktadır. Federal devletlerde de bu kavramlar kullanılıyor; ama her b�r federe devlette 

de bu kavramlar ayrıca kullanıldığı �ç�n ayrıca b�r kademe daha gündeme gelmekted�r. 

Dolayısıyla �ş�n teor�k boyutu, bu kavramlarla oynayab�lmey� gerekt�r�yor. Bu kavramlarla 

somut b�r teşk�latı tesp�t etmey� gerekt�r�yor. Sebeb�, kamu tüzel k�ş�l�ğ� kavramı sayes�nde her 

teşk�lat b�r�m�nde çoklaştırma şekl�nde b�r yaklaşımın olmasıdır. Yan� güç b�r merkezde 

yoğunlaşmasın d�ye �dar� teşk�lat kurulurken b�nlerce b�r�me ayrılmaktadır. Bu b�nlerce b�r�m�n 

her b�r�n� ayrı ayrı tanıma �mkanı olmayacağı �ç�n, bu kavramlarla o b�r�mler�n yer�nde �şlev�n�, 

bütün �ç�ndek� anlamını tesp�t etmek mümkün olmaktadır. Dolayısıyla bu kavramlar, b�r 

ülkedek� teşk�lat b�r�mler� hakkında b�lg� üreteb�lmeye, onların uyması gereken temel 

özell�kler� ortaya koymaya yaramaktadır. Örneğ�n; Türk�ye'de, sayısı 40-50 b�n c�varında olan 
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kamu tüzel k�ş�ler�n�n temel m�syonunu, bu sayede anlamak mümkün olmaktadır. Aks� takd�rde 

her b�r�ne tek tek bakıp anlamak gerek�rd�, bunu anlamak mümkün olamaz.  Tasn�f etmey�, 

b�l�mde gruplandırmayı, ortak hukuk� rej�me sah�p gruplar oluşturma �mkanını bu kavramlar 

sağlıyor. Dolayısıyla bu kavramlar b�l�nd�ğ� zaman somut olaydan soyuta g�tmek, sonra 

soyuttak� �lkelerle değerlend�r�p tekrar somuttak� aksaklık var mı yok mu bunu değerlend�rmek 

mümkün olmaktadır. Eğer �nsan kavramları b�lmezse, bu, sadece kanunla sınırlı b�r bakış 

açısına sebeb�yet vermekted�r. Bu kavramlar, soyutlamaya ve bu alanın anlaşılmasına yarayan 

kavramlardır.  

Bu kavramların cereyan ett�ğ� yer neres�d�r, onu değerlend�rmek gerekmekted�r. Anayasa 

hukukunda görülen T.C. Devlet�, uluslararası hukukun b�r unsuru olarak bulunmaktadır. 

Anayasa gereğ� kuvvetler ayrılığı söz konusudur. Kuvvetler ayrılığında yargı, yürütme ve 

yasama bulunmaktadır. B�z�m �lg�leneceğ�m�z yer yürütmen�n �ç�ndek� �dare ded�ğ�m�z 

bütündür. Teşk�lat den�len s�stem, bu �dare denen bütünü �ncelemey� gerekt�rmekted�r. Bu 

yürütme ded�ğ�m�z �daren�n �ç�nde de devlet ded�ğ�m�z b�r tüzel k�ş�l�k var. Dolayısıyla �dare 

hukuku bakımından bazen çetref�l hale get�ren nokta budur. Hem T.C. d�ye uluslararası hukuk 

anlamında b�r bütünden söz ed�lmekte, hem de yasama yürütme yargı ayrımı altında, 

yürütmen�n altında ayrı b�r devlet tüzel k�ş�l�ğ�nden bahsed�l�yor. Bazı ter�mler�n bu şek�lde �ç 

�çe geçmes� anlaşılmasını zorlaştırıyor.  

B�z yürütmen�n altındak� yapıyı �nceleyeceğ�z. Bu yapının önem�, s�yas� kr�zler�n olduğu 

dönemde dah� temel �ht�yaçların görülmes�n�n sürdüreb�lmek �ç�n kurgulanmasındadır. Örneğ�n 

Belç�ka'da uzun sürel� kr�zler yaşandı ve 2 sene hükümet kurulamadı. Ancak buna rağmen 

k�ş�ler�n �dare �le olan �l�şk�ler� devam ed�yor. Çöpler toplanıyor, elektr�k su h�zmetler� ver�l�yor, 

ulaşım sağlanıyor. Öneml� olan kr�zler�n, problemler�n etk� etmeyeceğ� b�r c�haz oluşturmaktır. 

Böylel�kle her koşulda ortak ve genel �ht�yaçların karşılandığı, kamu h�zmetler�n�n yer�ne 

get�r�ld�ğ� ve güvenl�ğ�n sağlandığı b�r yapı oluşturulmuş olur. Dolayısıyla kr�zlerden 

etk�lenmemey� sağlayacak b�r hukuk� yapı oluşturmak gerekmekted�r. Somal�'de �se Belç�ka'nın 

tam ters�ne başkent Mogad�şu'da b�le temel h�zmetler görülem�yor. İdare öyles�ne yok k�, devlet 

yönet�c�ler� b�le zırhlı araçlar dışında dışarı çıkamıyor, neredeyse h�ç b�r yabancı ülkeye 

g�rem�yor. Şeh�de sokak �s�mler� b�le yok, çöp toplama yok, h�ç b�r �ht�yaç g�der�lm�yor. 

Belç�ka'da kr�z olmasına rağmen tüm h�zmetler devam ed�yor, Somal�'de �se kr�z olduğunda 

�nsanlar açlıktan ölüyor. Çünkü yapıdak� kr�z �daren�n �şley�p �şlememes�n� etk�l�yor. Sağlam 

teşk�latı olan devletlerde �se yukarıdan ve aşağıdan gerçekleşecek kr�zler� emen ve hayat� �şler� 

devam ett�ren b�r teşk�latlanma söz konusudur. O �dar� teşk�latlanmanın olmamasının, �flas 
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etmes�n�n, çürümes�n�n örnekler�ne, dünyada bu anlamda laboratuvar vaz�fes� göreb�lecek 

ülkelerde rastlamak mümkündür. Dolayısıyla sağlam b�r teşk�lat olmadığı zaman hayatın 

sürdürülmes�, sosyal hayatın gerçekleşmes� mümkün değ�ld�r.  

Temel problem�m�z söz ed�len kuvvetl� yapıyı oluşturmak. Bu kuvvet�n �se 

yoğunlaşmaması gerekt�rmekted�r. Burada da b�r çel�şk�ye d�kkat çekmek gerek�r. Teşk�latta 

"çoklukta b�rl�ğ� sağlamak", "kesrette vahdet� sağlamak" söz konusudur. İdare esasında b�r 

bütündür ancak kend� �ç�nde çeş�tlenmekted�r. Bu durum Anayasa'da da bulunmaktadır, 

�daren�n bütünlüğünü vurgulayan b�r madde var. İdare b�r yandan "bütün" b�r yandan "çok" 

olmalıdır. Kuvvetl� olab�lmes� �ç�n bütün olması gerek�rken, o kuvvet kötüye kullanılmasın d�ye 

de çok olmalıdır. Dolayısıyla �darey� sağlamak bakımından en öneml� nokta budur.  

Anayasa'nın 123. maddes�n�n 3 başlığı var, bölümün genel başlığı IV. bölüm İdare, alt 

başlık A. İdaren�n esasları, madden�n başlığı da İdaren�n bütünlüğü ve kamu tüzel k�ş�l�ğ�. 

Burada �k� zıtlık b�r arada alınmış. İdare hem bütün olacak hem de kamu tüzel k�ş�ler�nden 

oluşacak. Bu kamu tüzel k�ş�s� f�kr�n� 14. Lou�s'ye bağlamak mümkündür. "Devlet ben�m" sözü 

kend�s�ne a�tt�r. B�r hususta b�r şey� yapamayacağını söyled�kler�nde devlet ben�m, her 

�sted�ğ�m� yaparım dem�ş. İşte kamu tüzel k�ş�l�kler� veya bütünlüğün �ç�ndek� çokluk "Kral 

olmasına kralsın ama her �sted�ğ�n� de yapamazsın" durumunu sağlamak �ç�nd�r. Bundan dolayı; 

yetk� ve görevler farklı kamu tüzel k�ş�ler�ne bölünerek yoğunlaşmaya engel olunurken, 

bütünlüğü sağlayarak da zayıflamanın önüne geç�lmek amaçlanmış. "İdaren�n bütünlüğü ve 

kamu tüzel k�ş�l�ğ�" denm�ş.  Madde başlığında �daren�n tekl�ğ� ve çokluğu denmem�ş, çokluk 

�ç�ndek� b�rl�ğ� denmem�ş. Çünkü farklı kavramlarla �fade ed�lmes� terc�h ed�lm�şt�r.  

123. maddede, "İdaren�n kuruluş ve görevler�, merkezden yönet�m ve yer�nden yönet�m 

esaslarına dayanır." ve "Kamu tüzel k�ş�l�ğ�, ancak kanunla veya kanunun açıkça verd�ğ� yetk�ye 

dayanılarak kurulur." fıkraları var. İlk cümlede �se "İdare, kuruluş ve görevler�yle b�r bütündür 

ve kanunla düzenlen�r" den�yor. Öyleyse İdare denen b�r bütün var, bu bütün kanunla kuruluyor; 

ama bu bütün �çer�s�nde, merkezden yönet�m ve yer�nden yönet�m esaslarına göre b�rçok kamu 

tüzel k�ş�s� var. B�rçok kamu tüzel k�ş�s� olması, bu bütünün tek elden sevk ve �dare 

ed�lememes�, görevler�n dağılması, b�rb�rler�n� dengeleyeb�lmes� �ç�nd�r. T.C. de esasında b�r 

bütün ancak yasama, yürütme ve yargı olarak ayrılıyor. Bundak� amaç hukuk devlet�n�n 

gerçekleşt�r�lmes�d�r. Kuralı koyan uygulamayı yapmasın, denetlemey� yapmasın d�ye 

düşünülmüş. Kuralı mecl�s koysun, uygulamayı yürütme yapsın, denet�m� yargı üstlens�n 

�stenm�şt�r. Sonuç olarak tüm bu yetk�ler T.C.'ye a�t; ama kend� �ç�nde erklere bölerek bunların 
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b�rb�r�n� dengelenen b�r n�tel�kte olmaları sağlanmıştır. Yan� hem çokluğu oluşturulmuş 

(kuvvetler ayrılığı �le), hem de bütünlüğü oluşturulmuş. İdare açısından da aynı mantık söz 

konusudur. T.C. İdares� hem b�r bütündür, hem de merkezden yönet�m, yer�nden yönet�m, kamu 

�dares�, kamu kurumu, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek teşekkülü g�b� b�r�mler�; ve bunların 

tümü arasındak� bağlantıyı sağlayacak h�yerarş�, �dar� vesayet g�b� müesseseler� �le kend� �ç�nde 

çoklu b�r yapısı vardır. Böylece b�rb�r�ne zıd �k� amaç sağlanmış olmaktadır. B�rl�ğ� bozmayacak 

b�r çoklaştırma meydana get�r�lmekted�r. B�rl�k kuvvet� sağlamak �ç�n vardır, yapab�l�rl�ğ� 

sağlar, büyük �şler� yapab�lmek ufak mal� güç yeterl� olamayacağı �ç�n büyük b�r bütüne �ht�yaç 

vardır. Sadece mal� açıdan da değ�l, çok büyük ş�rketler de b�r takım hukuk� yetk�lerden 

yoksunluk dolayısıyla böyle büyük �şler� yapamayab�l�rler. Bunu sağlayacak bütünlük Anayasa 

�le sağlanmıştır. Buna karşılık bu bütünün güçler� tek elde toplaması �stenmed�ğ�nden, kötüye 

kullanılması �mkanını azaltacak, görevler�n� daha �y� yer�ne get�rmes�n� sağlayacak b�r 

çoklaştırmaya �ht�yaç vardır. 123. madden�n hem bütünlüğü hem kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� 

düzenlemes�, �daren�n b�r taraftan bütünken, d�ğer taraftan atomun parçaları g�b� kamu tüzel 

k�ş�ler�ne bölünmüş olmasındandır. İdare faal�yetler�n� kamu tüzel k�ş�ler� vasıtasıyla yer�ne 

get�r�r. Kamu tüzel k�ş�l�kler� �daren�n tuğlaları, temel taşlarıdır. "İdaren�n bütünlüğü kamu tüzel 

k�ş�ler� topluluğudur." 

Söz ed�len yapıyı anlamak �ç�n b�rçok kavramın üzer�nde durmak gerekmekted�r. Bu 

kavramlar hakkında kes�n b�r tanım vermek mümkün değ�ld�r. Kamu tüzel k�ş�l�ğ� kavramından 

başlayarak d�ğer kavramlarla devam ed�lecek, kavramlara �l�şk�n teor�k açıklamalardan sonra 

da T.C. Devlet�'n�n �dare teşk�latı anlatılacak ve bu teşk�latın kanunlarla düzenlenm�ş kısmı, 

farklı yapıları, kend�ne özgü b�r�mler� ve kamu tüzel k�ş�ler�n�n farklı görülme tarzları 

örneklerle göster�lecekt�r. Her kamu tüzel k�ş�s�n� tek tek ele almak mümkün olmasa da emsal 

teşk�l edeb�lecek olanlar der�nlemes�ne �ncelenecekt�r.  

 

I. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 

Kamu tüzel k�ş�l�ğ� k�taplarda, özell�kler� ve özel hukuk tüzel k�ş�ler� �le karşılaştırılarak 

anlatılıyor. Bu özell�kler altında �st�snalar da ver�lmekted�r. B�r yazarın yaptığı �ncelemede, 

kamu tüzel k�ş�l�ğ� �ç�n göster�len kr�terlerden h�ç b�r� her kamu tüzel k�ş�l�ğ� �ç�n değ�ld�r d�yor 

ve önce yapıyı yıkarak başlıyor. Örneğ�n kamu tüzel k�ş�n�n kamu gücünü kullanmasından söz 

ed�l�yor, özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�n gerçek k�ş�ler g�b� k�ş�ler arası �l�şk�lerde h�ç b�r üstün 

yetk�s� yoktur den�yor. Sadece gerçek k�ş�ye özgü olan evlenme ve boşanma g�b� hususlar özel 
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hukuk tüzel k�ş�ler�nde yoktur. Dernek de vakıf da sözleşme yapab�l�r, k�ralayab�l�r, t�car� 

�şletme kurab�l�r, t�caret ş�rketler� de b�r tüzel k�ş�l�kt�r. Kamu tüzel k�ş�ler�n�n en öneml� farkı 

�se kamu gücü kullanab�lmes�d�r. Kamulaştırma yapar, denet�m yaparak ceza keser, yaptırım 

uygular, tek yanlı �şlem yapar. Kamusal güce sah�p olmasını gösteren, ter�m�n başındak� "kamu" 

n�telemes�d�r. Yazar, her kamu tüzel k�ş�s�nde bu özell�kler�n olmadığını söylüyor, heps� kamu 

gücü kullanmıyor d�yor. Örneğ�n Fak-Fuk-Fon den�len Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları vardır, bunlar özel hukuk tüzel k�ş�s� görünümünde kurulmuş ve b�r kamu gücü 

kullanımı yoktur. Ama d�ğer özel tüzel k�ş�lerden b�r farkı var, bunların gel�rler�n�n b�r kısmı 

genel bütçeden aktarılıyor. Üstel�k bu vakıfların kuruluşu da �nsanların �steğ�ne bağlı değ�l, her 

�lçede kaymakamın, mal müdürünün, müftünün mütevell� heyet�nde olduğu t�p yönetmel�kle 

bel�rlenm�ş durumdadır. Öyleyse bunlarda da b�r kamusal yön vardır, gel�rler�n kamudan 

olması, kuran �raden�n kamudan olması ve kuranların gerçek �n�s�yat�f� olmaması kamusal yönü 

sağlamaktadır. İnsanlar da hayır amaçlı mal özgüleyerek vakıf kurab�l�rler ama bunların 

kuruluşu �nsanlar tarafından, hayır amaçlı olmuyor, bunların kuruluşunu sağlayan kanundur. Bu 

kanuna dayanarak çıkan Yönetmel�kte de vakfın mütevell� heyet�, şubeler� bel�rlenm�şt�r. Bu 

vakfın yönet�c�s� her zaman kaymakamdır, kaymakam değ�şt�ğ�nde yen� gelen kaymakam 

yönet�c� olur. Dolayısıyla d�ğer özel hukuk tüzel k�ş�ler�nden farklı olduğunu söylemek gerek�r. 

Böyle durumlarda kamu tüzel k�ş�s� olup olmadığını bel�rlerken yaptığı �ş, gel�rler�, 

yönet�c�ler�n�n bel�rlenmes� g�b� unsurlar açısından değerlend�rme yapılmaktadır. Kamu gücü 

tek kr�ter değ�ld�r; ancak başka yollarla kamu gücü bağlantısı kuruluyor. Başka b�r örnek de 

İETT'ye �l�şk�n. İETT kanununda özel hukuk hükümler�ne göre faal�yet göstereceğ� yazılmış, 

bazı d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�nde de özel hukuk hükümler�ne göre faal�yet göstereceğ� hükmü 

vardır.  

K�m�ler�ne göre kuruluşun kanunla olması kamu tüzel k�ş�s� hal�ne get�r�r. Ancak Dernek 

ve Vakıf da �lg�l� kanunlar çerçeves�nde kuruluyor. Derneğ� doğrudan kanunla kurulmuyor ama 

bunun kuruluş usul ve şartlarını kanun düzenl�yor. 

Hang� kr�ter söylen�rse söylens�n, söylenen kr�tere �l�şk�n farklı b�r açıklama yapmak 

gerek�yor. Dolayısıyla kamu tüzel k�ş�s�n�n ne olduğunu önceden bel�rlemek yer�ne, kamu tüzel 

k�ş�ler�n� �nceleyerek b�r sonuca ulaşmak gerekmekted�r. Bunun böyle tanımsız kalmasının 

neden� de esasından b�r �ht�yaçtan kaynaklanmasıdır. Tanımlandığında donacak yapı, böylece 

değ�şen �ht�yaçlara göre değ�şeb�lmekted�r. Esk�den yardım �şler�n� �dare olağan usullerle, 

klas�k usullerle bakanlık olarak yer�ne get�r�yordu. Ancak bunun �y� b�r yöntem olmadığı 

anlaşıldı. Yardıma �ht�yacı olanlar merkezden �y� bel�rlenemed�, �darey� aldatanlar çok fazla 



12 

 

oldu. Dolayısıyla bunu yapmanın en �y� yolunun her �lçede, mahall� �ht�yaçları b�len ve �ht�yaç 

sah�pler�n� tesp�t edeb�len, oradak�ler� tanıyan, memurların değ�şmes�yle değ�şmeyecek sab�t 

elemanları bulunan b�r yapı kurmak olduğu anlaşıldı. Bu yapıyı kurmak �ç�n de b�r vakıf 

kurulması gerekt�ğ� düşünüldü. Böylece bu vakfa yardımcı olmak �steyen d�ğerler�n�n de 

yardım etmes�n�n mümkün olduğu ve ayrıca �daren�n genel bütçes�nden olmasın k� bu �dare 

daha ac�l b�r �ş çıktığı zaman bu parayı harcayamadığı b�r yapı olarak vakıf kurulması 

öngörülmüştür. Vakıf olsun k� kend� bütçes� olsun, �dare de bağışta bulunab�ls�n ve �sted�ğ� 

zaman ger� alamasın, vakfın ayrı hesabı ve personel� olsun; ama yönet�c�ler� �dareden k�mseler 

olsun k� bu yolla kend� �ç�nde yolsuzluklar yapılamasın. Dolayısıyla kamunun b�r vakıf kurması 

düşünülemezken, ş�md� kamu tüzel k�ş�s� olup olmadığı tartışılab�len b�r varlık ortaya çıkmış 

olmaktadır. Yabancı ülkelerde ve esk� Osmanlı coğrafyasında, Türkçey� ve Türk kültürünü 

yaymak �ç�n, Almanların Goethe Enst�tüsü g�b�, Fransızların Mar�e Cur�e Enst�tüsü g�b� kültürel 

bakımdan, sanat bakımından �lg� duyanlara h�zmet sunulab�lecek b�r yapı oluşturulması 

düşünülmüş. Bunu büyükelç�l�klerle yapmak ya da bunun onların rut�n �şler� çerçeves�nde 

gerçekleşmes� mümkün değ�l. Bunun yer�ne Yunus Emre Vakfı d�ye b�r vakıf kurulması 

öngörülmüş, hem bütün gel�r� �dareden gelerek ve devlet�n b�r parçası olan, hem de sanat kültür 

eğ�t�m alanında �dareden, devletten bağımsız, o alanın gerekt�rd�ğ� �şler� yapab�lecek b�r hukuk� 

varlık olarak kurulmuştur. 

Sonuç olarak; kamu tüzel k�ş�l�ğ� hakkında b�r tanım yapılamaması, alanın 

hareketl�l�ğ�nden kaynaklanmaktadır. Sürekl� hareketl� olduğu �ç�n tanımlanarak t�p� 

dondurulmak �stenm�yor. Dolayısıyla tanımlanmadan anlaşılmasına �ht�yaç vardır. 

İdare teşk�latın görünürlülüğü mallardan ve personelden kaynaklansa b�le, esas varlık 

b�ç�m�n�n hukuk� yapı olduğuna değ�nd�k. Bu hukuk� yapı, �dareye ver�len görevler� yer�ne 

get�rmes� �ç�n oluşturulan b�r hukuk� yapıdır. İnsan aklı daha etk�n, daha başarılı, görevler� 

yer�ne get�reb�lecek teşk�lat model� arayışındadır. Teşk�lat model� arayışı sona erm�ş değ�l fakat 

dünya tar�h�, hukuk tar�h� teşk�lat konusunda bell� kavramları ön plana çıkartmış ve konuşma 

da düşünme de bu kavramlar üzer�nde  olmaktadır. 
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II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ, MERKEZDEN YÖNETİM-

YERİNDEN YÖNETİM AYRIMI 

Burada �lk değ�nd�ğ�m�z nokta, Anayasa madde 123'den de yola çıkarak �daren�n 

bütünlüğü kavramıydı. İdaren�n bütünlüğü kavramında yasama yürütme yargı ayrımında 

yürütmen�n altındak� �daren�n varlığına, m�syonuna d�kkat çekmeye çalışıyoruz. Bunun altında 

olması, d�ğer alanlarda h�ç bağlantısı olmadığı anlamına gelmez. Yasamanın �dar� denetleme 

araçları var. Yargının kend� �dares� söz konusu. Yürütmen�n de karar alma mekan�zması �daren�n 

karar alma mekan�zmasının �ç�ne g�reb�l�yor. Dolayısıyla, �dare ded�ğ�m�z bu bütünlüğü 

anlayab�lmek �ç�n �ç�ne g�receğ�z ve �ç�nde ne olduğunu tesp�t etmeye çalışacağız. Bunun �ç�n 

de kullandığımız kavramlar vardır. İdarey� anlayab�lmek �ç�n, �nceleyeb�lmek �ç�n kullanılan �lk 

kavram: kamu tüzel k�ş�l�ğ�.  

Kamu tüzel k�ş�l�ğ� üzer�nden �dare yapısı �ncelen�r. N�ç�n? Çünkü kamu tüzel k�ş�l�ğ� 

bütçes� olan b�r varlıktır, personel� vardır. Kanunla kend�s�ne ver�lm�ş görevler ve yetk�ler 

vardır. Dolaysıyla �daren�n  bütünlüğü, bu kamu tüzel k�ş�ler�n�n bütünlüğüdür, b�r araya 

gelmes�d�r. İdare kamu tüzel k�ş�ler�nden oluşmuş b�r bütündür. İdare tek kamu tüzel k�ş�s� 

değ�ld�r.  

İdare bakımından, 123. madde �k�nc� cümles� şu şek�lded�r: "İdaren�n kuruluş ve görevler� 

merkezden yönet�m ve yer�nden yönet�m esaslarına dayanır". Hükme göre �dare, sadece 

yer�nden yönet�m �lkes�ne göre kurulamaz. Kuruluşunda mutlaka bu �k� modele b�rl�kte yer 

vermek gerek�r. Görevler de merkezden yönet�m ve yer�nden yönet�m mantığına göre 

oluşturulur.  

Merkezden yönet�m, devlet tüzel k�ş�l�ğ� ded�ğ�m�z yapıya ver�len �s�md�r. İk�nc� yapı 

olarak devlet tüzel k�ş�l�ğ� karşımıza çıkıyor. Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�nden bahsetm�yoruz. 

Devlet tüzel k�ş�l�ğ�nden bahsed�yoruz. Merkezden yönet�m �sm� ülkem�zde devlet tüzel 

k�ş�l�ğ�d�r. Bu, başında bakanların, bakanlar kurulunun, başbakanın ve cumhurbaşkanının 

olduğu ve bütün Türk�ye'ye yayılmış personel� olan yapıdır. Bu yapının özell�ğ� ülken�n 

bütününe yönel�k h�zmetler�n koord�nasyonu, planlaması, f�nansmanı ve yer�ne get�r�lmes�ne 

�l�şk�n bütüncül b�r model olmasıdır. Merkez den�len başkentte bütün ülkelerde b�r yapı 

oluşturularak bu yapı, kamu tüzel k�ş�l�ğ�, kend�s�ne ver�len görevler� bütün ülke sathında yer�ne 

get�rmek üzere kurulan teşk�lattır. Tek tüzel k�ş�l�kt�r. Ana gövde budur. İdare buradan 

doğmuştur. Merkezden yönet�m, devlet ben�m d�yen �dareyle devlet�n aynı olduğu yapıdan 

d�ğerler� kopa kopa, d�ğerler� parçalana parçalana bütünlüğü bozmamak üzere ger�ye kalan ana 
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gövdes�d�r.  

Faydaları ned�r? Merkezden yönet�m devlet�n �rades�n�n gücünü s�mgeler. Güvenl�ğ� 

sağlamak bakımından, büyük kamu h�zmetler�n�  yer�ne get�reb�lmes� bakımından 

yapab�l�rl�ğ�n� s�mgeler. Düşünün, her beled�ye elektr�k �ht�yacını b�r baraj kurarak kend�s� �ç�n 

yer�ne get�remez. Bütün Türk�ye'n�n elektr�k �ht�yacını g�dermek �ç�n büyük barajlar, nükleer 

santraller kurmak gerek�yorsa b�r güç �ster. Hem mal� bakımdan, hem uzman personel 

bakımdan, hem yetk�ler bakımdan güç �ster. Bunu, ya merkezden yönet�m kend� üstüne alarak 

merkezde yer�ne get�r�r; ya da, çok uzmanlık gerekt�ren b�r bölümse, ayrı b�r tüzel  k�ş�l�k 

kurarak bunu h�zmet bakımından yer�nden yönet�m olarak yer�ne get�r�r.  

Dolayısıyla merkezden yönet�m kaynakların ülke sathında toplanarak gerekt�ğ� şek�lde 

kullanılab�lmes� �ç�n karar mekan�zması başkentte oluşmuş b�r c�hazı s�mgeler. Bu c�haz 

başkentte karar alınab�lmes� �ç�n ver�ler� başkente gönder�r; başkentte alınan kararları da 

ülken�n her tarafında aynı şek�lde uygular. Uygulama tutarlılığı get�r�r. Ülken�n her tarafında 

benzer �şler �ç�n, benzer şartlar aranması sonucunu doğurur. Merkez, herkese yönel�k yapacağı 

h�zmetler bakımından uygun standardı, uygulama benzerl�ğ�n�, b�rl�ğ�n� bu merkezîl�k 

sayes�nde yer�ne get�r�r. Böylel�kle, karar merc�ler�n�n farklılaşması dolayısıyla farklı yerler 

�ç�n farklı kararların alınmasının ortaya çıkarttığı adalets�zl�ğ� g�dererek olumsuzlukta da olsa 

eş�tl�ğ� sağlayacak aynı tür uygulama �mkanını get�r�r. Aynı zamanda merkezden  yönet�m, 

çeş�tl� yen� kamu düzen� yaklaşımları bakımından öneml�d�r. Mesela  ekonom�k kamu 

düzen�n�n esas alalım; dünyada bütün ülkeler ekonom�k kamu düzen�  problem�yle karşı 

karşıyadır. Dünyada devletlerden daha güçlü sermayeler vardır. Devletler üstü sermayeler 

vardır. Bu sermayeler�n saldırılarına veya operasyonlarına karşı koyarak ekonom�k kamu 

düzen�n� sağlamak ancak b�r merkezden yönet�m bakış açısıyla mümkün olur. Dolayısıyla 

koord�nasyonu sağlamak, o güce sah�p olmak, h�zmetler� yer�ne get�reb�lmek, ülken�n bütününe 

yönel�k uygulama tutarlılığını sağlamak ve alınan kararlarla ülke kalkınmasına yönel�k �sabetl� 

kararlar alındığı takd�rde bunu başarılı şek�lde uygulayab�lmek b�r merkezden yönet�m olmasını 

gerekt�r�r. Dünyadak� h�çb�r �dare model� merkezden yönet�m� �ht�yacını bertaraf etmemekted�r.  

Yer�nden yönet�m �se, merkezden yönet�m�n sakıncalarını g�dermek �ç�n gündeme gel�r. 

İk� b�ç�mde söz konusu olab�l�r. En klas�k b�ç�m�, mahall� �dare den�len yer bakımdan yer�nden 

yönet�m. Merkez her zaman �sabetl� teşh�slerde bulunamaz. Yerel �ht�yaçları tesp�t edemez. 

Yerel �ht�yaçların yerel makamlarca karara bağlanması daha �sabetl� ve çabuk olmasını sağlar. 

Örneğ�n, b�r yerdek� �mar planına o yerdek� �nsanların oluşturduğu b�r hukuk� yapı karar vers�n, 
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bu hukuk� yapıya kamu tüzel k�ş�l�ğ� d�yel�m, bunun �sm�ne beled�ye d�yel�m ve yerel h�zmetler� 

bu beled�ye görsün. İmar planını yapsın, �mar ruhsatlarını vers�n, yerel �ht�yaçları g�dereb�lecek 

çözümler ürets�n. S�neması yoksa s�nema yapsın, t�yatrosu yoksa t�yatro yapsın, çeş�tl� esnaf 

vesa�re �ç�n çarşı oluşmuyorsa beled�ye çarşısı yapsın. Ne gerek�yorsa ortak ve genel �ht�yaç 

olarak onu g�dereb�lecek kararlar alsın, yer�ne get�rs�n. Bunun �ç�n de karar mekan�zması da 

oradan olsun, oradak� �nsanlardan oluşsun. Bu karar mekan�zmasının seç�m� de oradak� yerel 

n�tel�ktek� b�r seç�mle gündeme gels�n. Mahall� �mkanları, hukuk� yetk�ler�, ayrı b�r kamu tüzel 

k�ş�l�ğ� olsun. Merkez dışında kend�ne özgü görevler�n� yer�ne get�rs�n. Böylel�kle �dare olarak 

daha �sabetl�, daha çabuk  karar alab�lme �mkanını kullansın. 

B�r d�ğer örnek �se; ün�vers�teler. Bunlar M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı olarak faal�yet 

gösterecek yapılar olarak çalışamazlar. Dolayısıyla bunların kend� personel�, kend� gündem�, 

fakülteler�, karar merc�ler� olsun. Rektör, senato, yönet�m kurulu, dekan, fakülte yönet�m kurulu 

g�b� kend� �ht�yaçlarını g�dereb�leceğ� �mkanlara sah�p olarak faal�yet�n� yer�ne get�rs�n; 

böylel�kle o b�l�msel faal�yet�n gerekt�rd�ğ� kararları alab�ls�n. Buna da ayrı b�r tüzel k�ş�l�k, 

görev ve yetk�ler verel�m. Bu görev ve yetk�lerle bu tüzel k�ş�l�k faal�yet�n�n gerekler�n� yer�ne 

get�rs�n.  

Teşk�lat b�r�mler�n� bel�rlemek bakımından kamu tüzel k�ş�ler�nden bahsett�k. Meseley� 

şöyle ortaya koymaya çalışıyoruz: merkezden yönet�m var, yer�nden yönet�m var. Bütün 

ülkelerdek� problem, bunlar arasında görev ve yetk� paylaşımı ve mal� �mkan sağlama 

anlayışıdır. Yer�nden yönet�me daha fazla mı yetk� ver�lecek, merkezden yönet�mde daha fazla 

mı yetk� kalacak? Yer�nden yönet�me ne kadar para aktarılacak, yer�nden yönet�m�n yetk�ler� ne 

olacak? Dolayısıyla her ülke bakımından bu �k� yönet�m model� vardır. Her ülken�n bu �k� 

yönet�m model�nden hang�s�ne ağırlığını vererek uygulayacağı sosyal, s�yasal, tar�hsel 

sebeplere göre bel�rlen�yor ve ayrı b�r değerlend�rme, tartışma konusu oluyor. Merkezden 

yönet�me ver�lmes� gereken görevler, merkezden yönet�me değ�l de yer�nden yönet�me ver�lm�ş 

�se; yer�nden yönet�m mal� �mkanları, �nsan kaynakları neden�yle bunları başaramadığı �ç�n 

sıkıntı meydana gel�yor. Ülken�n kalkınma farklılıkları varsa bu gündeme geleb�l�yor. Mesela, 

İtalya’yı ele alalım. İtalya'da kuzey ve güney arasında büyük kalkınma farkları söz konusu. 

Yer�nden yönet�m�n çok güçlenm�ş olması kuzey� daha gel�şm�ş, güney� daha ger� kalmış hale 

get�r�yor. Halbuk� merkezden yönet�m daha fazla görevlere sah�p olsa, kaynağın ülkeye daha 

yaygın dağıtılmasını sağlayab�l�r d�ye bakılıyor. Ters� olduğunda, merkezden yönet�me bütün 

yetk�ler veya çoğu yetk�ler ver�ld�ğ�nde bu sefer merkezden yönet�m yerel �ht�yaçlardan b�haber 

olab�l�yor. Yerel �ht�yaçları doğru tesp�t edem�yor. Yerel �ht�yaçları hızlı g�derem�yor. Yerel 
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�ht�yaçları g�dermek �ç�n gönderd�ğ� kend� personel� yerel �ht�yaçları b�len ve yer�ne get�reb�len, 

yerele  dönük olmuyor. Yerelden çıkmış k�mseler�n gördüğü g�b� o bölgen�n �ht�yaçlarını, 

şartlarını b�lm�yor.  

Dolayısıyla bu öyle b�r kompoz�syon k�, yerelde g�der�lmes� gereken �ht�yaçların tesp�t�, 

bu �ht�yaçları g�dermek �ç�n görev�n yerel kamu tüzel k�ş�ler�ne ver�lmes�, yerel kamu tüzel 

k�ş�ler�n�n sadece yetk� ver�lmes� değ�l aynı zamanda yeterl� personelle, mal� �mkanla 

donatılması alternat�f�n �y� çalıştığını göster�yor. Öyleyse �nsan aklı, formülü bulmuş 

gözüküyor. Ama formülün dağılımı, ülkeler çapındak� dağılımın bell� b�r dönemdek� uygulanışı 

konusunda dengey� her ülke ayrıca kend� �ç�nde aramaktadır. 

B�r çokluk söz konusu ve b�z bu çokluğu şöyle tasn�f ed�yoruz: Önce, �lk kullandığım 

tasn�f ölçütü: merkezden yönet�m m�, yer�nden yönet�m m� d�ye bakıyoruz. Yer�nden yönet�mse 

yer bakımından yer�nden yönet�m m�, h�zmet bakımından yer�nden yönet�m m� d�ye bakıyoruz. 

Bunu tesp�t ett�ğ�m�zde kullanab�leceğ�m�z hukuk� malzeme var. Merkezden yönet�m tek tüzel 

k�ş�l�k, d�ğer heps� de ayrı ayrı tüzel k�ş�l�klerden oluşan bütün. Merkezden yönet�m tek tüzel 

k�ş�l�ğ�n�n �sm� "devlet tüzel k�ş�l�ğ�". Bu devlet tüzel k�ş�l�ğ� ded�ğ�m�z varlık; başkentte karar 

alma merc�� bakanlar, bakanlar kurulu, başbakan ve cumhurbaşkanından oluşuyor. Taşrada da, 

ülken�n her tarafında da personel� var. Val�ler, kaymakamlar ve çeş�tl� kamu görevl�ler� şekl�nde 

personel� var. D�ğer kamu tüzel k�ş�l�kler�ne ver�len görevler, hep bu merkezden, yönet�mden 

koparılarak ver�lm�ş durumda. Esk�den devlet ve merkezden yönet�m eş anlamlıymış. Devlet�n 

oluşumu merkezden yönet�mle ortaya çıkan b�r noktadaymış. Ş�md�, merkezden yönet�m devlet 

tüzel k�ş�l�ğ�, yer�nden yönet�m tüzel k�ş�ler� oluştukça kend� görevler�n� onlara dağıtan, ama 

hala ana gövde olarak devam eden b�r yapı. Sadece merkezden yönet�m söz konusu değ�l, 

Anayasa gereğ� de aynı zamanda yer�nden yönet�m tüzel k�ş�l�kler� de vardır. 

Merkezden yönet�m�n varlığı ve b�rl�ğ�; tekl�ğ�, bütünlüğü sağlıyor. D�ğer bütün tüzel 

k�ş�l�kler bu bütünlüğü sağlamak �ç�n b�r şek�lde merkezden yönet�me bağlanıyor. Böylel�kle 

b�r üzüm salkımı g�b�, her b�r� ayrı tane oluştursa b�le, sonuçta b�r salkım �ç�nde b�rleş�yor. B�r 

üzüm salkımında olduğu g�b� b�rden çok tane var, ama sonuçta da b�r üzüm salkımı bütünlüğünü 

oluşturan b�r yapı var. İşte �dare hukuku, teşk�lat kısmında hem bu çokluğu sağlayacak hem de 

bu b�rl�ğ� ve tekl�ğ� oluşturacak mekan�zmalarla uğraşmaktadır. Bu uğraşıda kullandığı �lk 

kavrama kamu tüzel k�ş�l�ğ� ded�k. Ş�md� d�ğerler�n� anlatıp tekrar kamu tüzel k�ş�s�ne 

geleceğ�z.  

Kamu tüzel k�ş�s� ne olduğu bel�rs�z b�r yapıdır. İdaren�n ufak b�r�m�d�r. Kanunla 
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kurulmuş olan b�r yapıdır. Bütçes� var, personel� var, görev ve yetk�ler� var. Kamu tüzel k�ş�s�, 

bazıları kamu gücü kullanıyor. Hemen heps� kamusal kaynaklardan yararlanıyor. B�rçoğunda 

kamusal personel söz konusudur. Bunların heps�n�n �st�snaları olduğu �ç�n de “kamu tüzel k�ş�s� 

devlet memurlarının çalıştığı kamu gücünü kullanan yapılardır" d�yem�yoruz. Çünkü kamu 

tüzel k�ş�s� olanlar arasında devlet memurlarının çalışmadıkları da var. Kamu tüzel k�ş�ler� 

arasında kamu gücünün kullananlar da var, kullanmayanlar da var. Kamu tüzel k�ş�ler� arasında 

kamusal kaynakları kullanan da var, kullanmayan da var. Dolayısıyla tek kr�ter 

kullanamıyoruz.  B�r k�tap bunlardan b�r veya b�rkaçını esas alıyor. B�rkaç tane de örnek 

�nceleme yapıyor. Mesela  OYAK'ı �ncel�yor, "bu kamu tüzel k�ş�s�d�r" d�yor. Adalet Teşk�latını 

Güçlend�rme Vakfını �ncel�yor, "bu kamu tüzel k�ş�s� değ�l, özel hukuk tüzel k�ş�s�d�r" d�yor. 

Adalet Teşk�latını Güçlend�rme Vakfı konusunda Danıştay, b�r kamu tüzel k�ş�s� g�b� kabul ed�p 

onun yaptığı �şlemler� yargı denet�m�, �dar� yargı denet�m�ne tab� tutmaktadır. Öyleyse 

�nsanların üzer�nde anlaşamadığı tanımlar var, fakat teşh�ste kullanmamız gereken de b�r 

kavram kamu tüzel k�ş�l�ğ�.  

Teşk�latın �k�nc� kavramına değ�nd�k; merkezden yönet�m, yer�nden yönet�m ayrımı. 

Ş�md� bunun b�raz daha �ç�ne g�rel�m ve değerlend�rel�m. Merkezden yönet�m ded�ğ�m�z yapıda 

b�r başkent teşk�latı var. Merkezden yönet�m, coğraf� alan bakımından ülken�n tamamını kapsar. 

Ülken�n her tarafında coğraf� olarak etk�s� var. Her kamu tüzel k�ş�s� öyle değ�ld�r. Mesela 

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n, İstanbul beled�yes�n�n sınırları �çer�s�nde yetk�s� var. Ama 

merkezden yönet�mde özell�k, ülken�n bütününe yönel�k olarak coğraf� alanda faal�yet 

göster�yor olmasıdır. Bu yapı, teşk�lat yapısı, ülken�n her tarafında vardır. Yerel yönet�mler�n 

olduğu yerde de var. Yerel yönet�m, merkezden yönet�m� bertaraf etm�yor. Mesela b�r coğraf� 

alanı esas alırsak; b�z�m ün�vers�ten�n bulunduğu alanı esas alalım; Beyazıt Tepes�. Beyazıt 

Tepes�'ne baktığımız zaman, b�r kere her bakanlığın görev alanına g�r�yor. Örneğ�n; Sağlık 

Bakanlığı, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, İç�şler� Bakanlığının da görev alanına g�r�yor. Yan� 

devlet tüzel k�ş�s�n�n bütün bakanlıklarıyla b�rl�kte görev alanının �ç�nded�r. İstanbul 

Büyükşeh�r Beled�yes�n�n görev alanına g�r�yor. Fat�h �lçe beled�yes�n�n görev alanına g�r�yor. 

İstanbul Ün�vers�tes�n�n görev alanı �ç�ne g�r�yor. Dolayısıyla baktığımız zaman, çok sayıda 

tüzel k�ş�l�kten bahsed�yoruz. Devlet tüzel k�ş�l�ğ�, İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı 

tüzel k�ş�l�ğ�, Fat�h �lçe beled�yes� tüzel k�ş�l�ğ�, İstanbul Ün�vers�tes� tüzel k�ş�l�ğ� şekl�nded�r. 

Üst üste dört tüzel k�ş�l�k var. Dolayısıyla coğraf� alan bakımından b�rb�r�n� �tm�yor. B�r coğraf� 

alanda sadece b�r tüzel k�ş�l�k yetk�l� değ�l.  

Bazı tüzel k�ş�l�kler �se konu bakımından görevl� ve yetk�l� �ken bazı tüzel k�ş�l�kler 
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coğraf� bakımdan görevl� ve yetk�l�d�r. Coğraf� bakımdan görevl� ve yetk�l� olanlarda da üst üste 

gelme var. Devlet tüzel k�ş�l�ğ� coğraf� olarak bütün ülkede görevl� olduğu �ç�n, bulunduğu 

coğraf� yere göre örneğ�n; �l özel �dares� olan yerlerde �l sınırları �ç�nde olduğu �ç�n; büyükşeh�r 

beled�yes� olan yerlerde büyükşeh�r sınırları �ç�nde olduğu �ç�n söz konusu tüzel k�ş�l�kler üst 

üste gel�yor. Köy tüzel k�ş�l�ğ� varsa, köy tüzel k�ş�l�ğ� sınırları �ç�nde. Dolayısıyla coğraf� 

olarak da katmanlar vardır. 

Merkezden yönet�m, b�r bütün olarak faal�yet gösteren tek tüzel k�ş�l�kt�r. Ülkem�zdek� 

�sm� �se devlet tüzel k�ş�l�ğ�d�r. Devlet tüzel k�ş�l�ğ�n�n de kend� �ç�nde b�r yapısı var. Yapının 

b�r başkent teşk�latı b�r de taşra teşk�latı var. Sağlık Bakanlığının başkentte b�r teşk�latı var, b�r 

de her �lde �l sağlık müdürlükler�, her �lçede �lçe sağlık müdürlükler�, şube müdürlükler� var. 

Dolayısıyla devlet tüzel k�ş�l�ğ� yapılanması kend� �ç�nde tüzel k�ş�l�k bakımından bütünlüğünü 

bozmadan, başkent ve taşra d�ye �k�ye ayrılıyor. Başkent ve taşra d�ye �k�ye ayrılmasının neden�; 

bazı h�zmetler� göreb�lmek �ç�n kend� sakıncalarını g�dermes�d�r. Mesela İstanbul �ç�nde b�r 

doktorun yer değ�şt�rmes�ne bakanlığın karar vermes� yer�ne, �ldek� müdürlüğün ve val�l�ğ�n 

karar vermes� gerekl� olab�l�r. Zaman �ç�nde, hastaların �ht�yacına göre, o �l�n �lçeler�n�n 

gösterd�ğ� hastalık prof�l�ne göre, doktorların görev yerler� değ�şt�r�leb�l�r. Dolayısıyla bunun 

�ç�n Sağlık Bakanlığına kadar g�tmes�n, taşrada karar ver�leb�ls�n d�ye ayrı tüzel k�ş�l�k olmadan 

bazı yetk�ler�n� kend� �ç�nde devredeb�lmes� �mkanı get�r�lm�şt�r. Bunu get�reb�lmek �ç�n de 

taşra teşk�latı den�len b�r teşk�lata hukuk� b�r temel oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Dolayısıyla bütünü bozmadan, daha fazla parçalamadan, merkezden yönet�m�n tek tüzel 

k�ş�l�k olma özell�ğ�n� ortadan kaldırmadan, bazı yetk�ler�n yerelde, taşrada görüleb�lmes�ne 

�mkan ver�lm�şt�r. Bunun �ç�n de, yerel yönet�mle karışmasın d�ye, �sm�ne yerelle �lg�l� b�r şey 

konulmamış, taşra denm�şt�r. Beled�yen�n sağlık h�zmetler�yle, Sağlık Bakanlığının Fat�h'tek� 

sağlık h�zmetler�, b�r�s� merkezden yönet�m�n taşra teşk�latının yaptığı �ş, d�ğer� yerel yönet�m�n 

yaptığı b�r �şt�r. Bu farkı oluşturab�lmek �ç�n bütün, kend� �ç�nde dekonsantre olmuş. Bunu 

anlatmak �ç�n dekonsantrasyon kel�mes� kavram olarak kullanılmaktadır. Yan� "seyrekleşt�rme", 

"yoğunluğu azaltma".  

Anayasa’da Merkez� İdare 126. maddede düzenlenm�şt�r: "Türk�ye merkez� �dare 

kuruluşu bakımından (yan� merkezden yönet�m bakımından) coğrafya durumuna, ekonom�k 

şartlara ve kamu h�zmetler�n�n gerekler�ne göre, �llere; �ller de d�ğer kademel� bölümlere 

ayrılır." denm�şt�r. İl, merkez�n taşra örgütü b�r�m�, coğrafya durumuna göre bel�rlenm�şt�r. Yan� 

esasında karakter olarak b�r coğrafya ölçüsünü esas almış, b�r coğraf� alanı, ulaşım bakımdan 
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esas almıştır. Bunu kend�ne göre bölmes�n�n sebepler� ne? H�zmetler� götürmek �ç�n. Hatta bazı 

yerlerde görürsünüz -bunu daha çok karayollarında yaparlar- b�r �l�n karayolu teşk�latı daha �y� 

çalıştığını göstermek �ç�n kend� tabelasını koyar, oradan �t�baren karayolu çok �y�d�r; oraya 

gel�nceye kadar del�k deş�kt�r. N�ye? B�r �l�n kaynakları başka şeye g�tm�şt�r vesa�re, 

koord�nasyonu sağlayamamıştır. D�ğer� başka türlü yapmıştır. Bu �llere bölünmes�, merkez�n 

taşra teşk�latı b�r�m�n� göstermes� bakımındandır. 

N�ç�n �l d�yor?  "İller�n �dares� yetk� gen�şl�ğ� esasına dayanır". Şunu kasted�yor; b�z öyle 

b�r şey yapalım k�, taşra b�r�m� oluşturalım k�, bu taşra b�r�m� sanal merkez olsun. Merkez�n 

bütün yetk�ler�n� kullansın. Yan�, bütün �şlere bu merkezde karar ver�l�rken, val� yetk� gen�şl�ğ� 

esası sayes�nde her bakanlığın �ldek� tems�lc�s� olsun. Her şey val�ye gels�n. Val� hem devlet� 

hem hükumet� tems�l ets�n. Val�l�k gerekl� kararları alıp taşradan sürdüreb�ls�n. Öyleyse 

Anayasa gereğ� val�ye, merkez�n bütün bakanlıklarının yetk�s� ver�l�r. Val�, Sağlık Bakanlığının 

taşradak� en üst derecede ajanıdır. Val�, İç�şler� Bakanlığının da taşradak� en üst derecede 

ajanıdır. Val� MEB'�n de taşradak� en üst derecel� personel�d�r. MEB adına da, Sağlık Bakanlığı 

adına da, İç�şler� Bakanlığı adına da karar ver�yor. Hatta Dış�şler� Bakanlığı m�syonu da 

göreb�l�yor. Sınır şeh�rler�nde val�ler pasavan vererek, örneğ�n bayramlarda, sınırın �k� tarafında 

akrabası olan �nsanları pasaport almadan sınırın b�r tarafına g�d�p gelmey� sağlayab�lecek 

anlaşmalar �mzalıyor.  

Dolayısıyla val�lere ver�len yetk� tam anlamıyla her b�r bakanlığı tems�l etmek, her b�r 

bakanlığın yetk�s�n� kullanmaktır. Yetk� gen�şl�ğ�nden kasted�len yetk� gen�şl�ğ� �lkes�, val�n�n 

yetk�ler�n�n gen�şlet�lmes�, merkezm�ş g�b� karar alab�lmes�d�r. Bu teşk�lat bakımından ne 

mantığı get�r�yor; bütünlüğü bozmadan aradak� z�nc�r� gevşetm�ş, dekonsantre etm�ş ve �l 

çapında karar alab�lmes�ne �mkan get�rm�ş oluyor. O yüzden de her b�r bakanlığın, hem 

merkezde teşk�latı var hem taşrada teşk�latı var.  Durum şöyle gözüküyor, Sağlık Bakanlığının 

taşrada başında val�n�n olduğu, altında �l sağlık müdürlüğünün olduğu, her yerde de 

personel�n�n olduğu b�r yapısı var. İç�şler� Bakanlığının öyle, taşrada başında val�n�n olduğu, �l 

emn�yet müdürünün olduğu ve personel�n�n olduğu b�r yapısı var. Dolayısıyla her şey val�de 

b�rleşerek tekrar bakanlıklara dağılıyor. Bu bakanlıkların ayrıca tüzel k�ş�l�ğ� yok. Her b�r� 

merkez adına, devlet tüzel k�ş�l�ğ� adına karar ver�yor. Karar alma mekan�zmasında tek başına 

karar alab�lecekler� haller var. Bakanlar Kurulunun toplanmasıyla karar alab�leceğ� haller var. 

Bunlar da kanunlarla bel�rlen�yor. 

Öyleyse yapı şöyle: merkezden yönet�m, d�ğer tüzel k�ş�lere bırakılmamış, Türk�ye'de 
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yaşayan �nsanların, her türlü ortak ve genel �ht�yaçlarını g�dermek üzere, kanunla kend�s�ne 

ver�lm�ş görevler� yer�ne get�rmek üzere; kanunla kend�s�ne ver�lm�ş yetk�ler� kullanarak, bütçe 

�mkanları dah�l�nde faal�yet göstermekle yükümlü ana yapıdır. 

Bu yapının görev ve yetk�ler� de kanunla bel�rlenm�ş durumda. Kanun yapıyı bel�rlerken 

merkezden yönet�m�n yetk�ler� şunlardır d�ye b�r tek kanun yok. Onlarca kanun var, her 

bakanlığın kuruluşuna �l�şk�n kanun var. Bu kanunlar hala çıktıkça çeş�tl� bakanlıklara görevler 

ver�r. Mesela kentsel dönüşüm �mkanı get�r�yor, kentsel dönüşümde �mar planlarını onaylama 

�mkanını ona ver�yor. Acele kamulaştırma �mkanını get�r�yor, acele kamulaştırmada 

acelel�ğe  karar verme �mkanını Bakanlar Kurulu'na ver�yor. Örneğ�n, nükleer santral 

kurulmasına �l�şk�n ayrı kanun çıkıyor, nükleer santral�n kurulmasına hang� usuller �zlenerek, 

hang� bakanlıklar hang� yetk�ler� kullanarak, hang� görevler� yer�ne get�rerek karar verecekt�r, 

bunu kanunla bel�rl�yor. Dolayısıyla, böyle sadece bakanlıklara yetk� ver�len kanunlar şekl�nde 

de değ�l. Çeş�tl� kanunlar oluştukça, bu kanunlar k�m� zaman yerel yönet�mlere, k�m� zaman 

merkez� yönet�me görevler ver�yor. Merkez� yönet�m de kanunlar çerçeves�nde kend�s�ne 

ver�lm�ş görevler� yer�ne get�rmek zorunda. Bu görevler� yer�ne get�r�rken teşk�lat kapsamında 

ver�lm�ş olan yetk�ler� kullanab�lecek. Bunları yapab�lmek �ç�n de mal� �mkanlara sah�p olacak. 

Bütçe de bunun �ç�n var. Bütçes�n� oluşturacak, bütçes�nde kend�s� harcama kararı vereb�lecek. 

 

Öyleyse teşk�lat ded�ğ�m�z şey b�r hukuk� yapı. Bu hukuk� yapı görev �çer�yor, yetk� 

�çer�yor, mal� �mkanlar �çer�yor ve yapıda bunu yer�ne get�recekler� bel�rl�yor.  

Yapı ded�ğ�m�z şey, teşk�lat ded�ğ�m�z şey karşımıza şöyle çıkıyor: Kağıt üzer�nde 

kanunla bel�rlenm�ş b�r yapı. Karar alma merc�, yürütme merc�, genel karar alma merc�, kaç 

personelden oluşacağına �l�şk�n kadro dereceler� ve kademeler� var. Hang� görev� yapmak �ç�n 

kurulduğuna da�r görev l�stes� var. Bu görevler� yapab�lmek �ç�n hang� makamların karar 

alab�leceğ�ne �l�şk�n, görevler�n karar alma makamlarına dağıtıldığı maddeler var. Bunlar �ç�n 

kullanab�leceğ� yetk�ler� ve mal� �mkanlarını düzenleyen hükümler var. 

Öyleyse yapıyı ele aldığımızda, esasında bu parçalardan müteşekk�l olduğunu 

görüyorsunuz. Merkezden yönet�m�n, Anayasada bel�rlenm�ş unsurları var. Anayasa dışında da 

kanunlarla bel�rlenm�ş b�r yapısı var. Mesela bakanlıkların �s�mler�n� ele alalım. Sürekl� 

bakanlıkların yapısı değ�şeb�l�yor. Esk�den Bayındırlık Bakanlığı vardı. Ş�md� Bayındırlık 

Bakanlığı yok, onun yer�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı var. Kend�ne göre b�r yaklaşım 

değ�ş�m� oluyor. Den�l�yor k�, çevreye en fazla zarar şeh�rc�l�kten gel�yor, dolayısıyla şeh�rc�l�k 
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ve çevre aynı bakanlık bünyes� �ç�nde, karar ver�rken b�rl�kte değerlend�r�len b�r bütün olsun. 

Dolayısıyla esk� Bayındırlık Bakanlığını kaldırıyoruz, esk� Çevre Bakanlığını Orman 

Bakanlığından alıyoruz; Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı yapıyoruz d�ye b�r kararname veya 

kanun çıkıyor. O bakanlığın teşk�latını bel�rl�yor, zaten bakanlık kadrosu var; bakan yardımcısı, 

müsteşar, müsteşarın altında kaç müsteşar yardımcısı, kaç da�re başkanlığı, kaç şube 

müdürlüğü, kaç personel var bütün kadrolarını bel�rl�yor. Yetk�ler�n� kanunda bel�rl�yor. 

Görevler�n� bel�rl�yor. Mal� �mkanlarına �l�şk�n hükümler koyuyor. Böylel�kle b�r yapı çıkıyor 

ortaya. Bu yapıyı ancak bütün �ç�nde görüyorsunuz, tek başına ele aldığında b�r şey 

anlayamıyorsunuz. Bakıyorsunuz ayrı tüzel k�ş�l�k get�rmem�ş, bu demek k� merkezden 

yönet�m devlet tüzel k�ş�l�ğ� �ç�nde b�r bakanlık olarak kurulmuş. Bunun ayrı tüzel k�ş�l�ğ� 

olmadığı, görevler� açısından değerlend�r�ld�ğ�nde, Anayasada yetk� gen�şl�ğ� düzenlemes� 

olduğu �ç�n taşradak� en yüksek b�r�m�n�n val� olduğunu tesp�t ed�yorsunuz. Böylel�kle model, 

anlaşılır hale gel�yor. Her düzenleme adeta eklemleneb�len modüler s�stemle g�b� bütüne 

yerleş�yor. O eklemleneb�len modülü tek başına anlayamıyorsunuz, bütüne yerleşt�rd�ğ�n�zde 

yapı ortaya çıkıyor. Merkezden yönet�m öyle b�r �skelet yapıdır. Modüler s�stemlerle eklenen 

b�r yapı var ve en öneml� kısmı tek tüzel k�ş�l�k olmasıdır. 

 

24.02.2016 

Problem şuydu: Teşk�lattan bahsed�ld�ğ� zaman kes�nl�kle personelden ve mallardan 

bahsed�lm�yor. Görünür kılan personel� ve malları �le karşımıza çıkan teşk�lattan 

bahsetm�yoruz. Mesela; Hukuk Fakültes�, İstanbul Ün�vers�tes� tüzel k�ş�l�ğ�n�n b�r �dar� teşk�lat 

b�r�m�. “İstanbul Ün�vers�tes�” tüzel k�ş�l�ğ� �ç�nde Hukuk Fakültes�n�n b�r hukuk� yapısı var. 

Hukuk Fakültes�n�n karar organları, uygulama organı, fakülte kurulu, yönet�m kurulu, dekan, 

akadem�k kurullar var... Bunlar; teşk�latı oluşturan hukuk� yapı; ama tab�� b�ze �nsanlar olarak 

gözüküyor. Bu b�ze �nsanlarla görünen teşk�latı, karşımıza çıkan mekanlarla teşk�latla 

karıştırmamak lazım.  

Teşk�latın kuruluş amacına �l�şk�n düşünceler� yüksek sesle d�le get�rm�şt�k. 

Anlamlandırab�lmek, mevcut olan dışındak�ler� araştırab�lmek, var olanın �ht�yaca cevap ver�p 

veremed�ğ�n� değerlend�reb�lmek bakımından b�r kr�tere �ht�yacımız var. Olguyu; olduğu g�b� 

“Bu böyled�r.” dey�p, b�l�msel %100 b�r gerçek g�b� almak doğru değ�l. Her ülkede, her teşk�lat 

b�ç�m� sürekl� hareket hal�nde ve değ�ş�yor. Hatta; b�rb�r�ne zıt ülkeler�n zıt teşk�lat 

anlayışlarının b�rb�rler�ne doğru geld�ğ� gözüküyor. Tamamen farklı b�r teşk�lat anlayışına sah�p 
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olan ABD �le tamamen farklı b�r �dar� teşk�lat anlayışına sah�p Fransa, b�rb�rler�n�n 

müesseseler�n� alıyorlar. Dolayısıyla; ana terc�hler� farklı, fakat b�rb�rler�ne doğru g�den b�r 

teşk�lat yaklaşımı gözüküyor. N�ç�n? İht�yaçları karşılama bakımından sürekl� arayış �ç�nde, 

sorunlar ortaya çıktıkça oluyor. Öyleyse; bu hareket hal�ndek� şey�n b�r andak� görünümünü 

öğrenmek, aslında b�r “b�lmek” anlamına gelmeyecek. Bunun hareketler�n�n d�nam�kler�n� 

anlamak lazım. Nelerle hareket ett�ğ�ne, hang� kavramlar üzer�nde konuşarak hareket ett�ğ�ne 

bakmak lazım. O kavramlardan yola çıkarak g�d�yoruz. Önce; �ht�yaçlar bakımından gündeme 

get�rd�k. Bu �ht�yaçları ortaya koyab�lmek �ç�n, teşk�latın devlet �ç�ndek� yer�n� göstermeye 

çalıştık. B�r devlet yapılanmasında �dar� teşk�lat konusu yasama, yürütme, yargı ayrımını 

yaptığımız zaman yürütmen�n altında -yürütmey� de k�m� zaman bell� noktalarla �ç�ne alan- b�r 

c�hazı ortaya koyuyor. Bu c�hazın özell�ğ� ve d�ğer anayasal erklerden farkı; o erkler konusunda 

s�yas� kr�zler de olsa, çeş�tl� darbeler vs. dolayısıyla aksamalar da gündeme gelse, kend� görev 

alanını yer�ne get�reb�lecek renks�z hareket eden b�r c�haz olması gereğ�. Ne olursa olsun 

çöpler�n toplanması, sağlık h�zmetler�n�n görülmes�, güvenl�ğ�n sağlanmasına �l�şk�n 

h�zmetler�n devam etmes�, elektr�ğ�n, suyun ver�lmes� lazım vs... Dolayısıyla; �daren�n varlık 

sebeb� olan kamu h�zmetler�, kolluk, özend�rme ve destekleme ve d�ğer faal�yetler�n 

yapılab�lmes�ne �mkan tanımak �ç�n, başka b�r anlayışla devlet �ç�ne yerleşt�r�lm�ş olan b�r 

c�hazdır bu. Devlet�n aynı zamanda da �skelet�d�r. Yan�; b�r �nsanın �skelet� �le �nsanın varlığını 

nasıl b�rb�r� �le özdeş hale get�reb�lecek g�b� bakarsak öyle. Hatta; geçen derslerde de �şaret 

ed�ld�: Teşk�lat �ç�ndek� b�r b�r�m�n �sm� de “devlet tüzel k�ş�l�ğ�”. Yan�; Türk�ye Cumhur�yet� 

Devlet� olarak baktığımızda, bunun merkezden yönet�m tüzel k�ş�l�ğ�n�n �sm� de “devlet tüzel 

k�ş�l�ğ�”. Dolayısıyla; �k� farklı anlamı olan b�r kavramdan da bahsed�yoruz.  

Bu teşk�latın faal�yetler�n� sürdürmes� �ç�n b�r bütünlüğe, eşgüdüme �ht�yacı var. B�r 

yandan da bu teşk�latın faal�yetler�n� sürdürmek �ç�n sah�p olduğu gücün kötüye kullanılmaması 

�ç�n parçalardan müteşekk�l olmasına �ht�yaç var. B�rb�r�nden n�speten ayrı; ama b�rb�r�nden 

mesafe olarak ayrı değ�l; karar merc��, yetk�, görev olarak ayrı; ama b�r bütünlük hal�nde faal�yet 

gösteren b�r yapı kurmak lazım. Bu �ht�yaçlar çerçeves�nde kavramlar ortaya çıkmış. Bu 

kavramlara, Anayasa’da ve kanunlarda hukuk� sonuçlar bağlanmış. Dolayısıyla; her teşk�lat 

b�r�m� �ç�n, “Bunun yetk�ler� şunlardır. Görevler� şunlardır. Şunu yapab�l�r. Bunu yapab�l�r.” g�b� 

hukuk� yetk�ler�n�n genel renkler�n� tek tek saymak yer�ne; teşk�lattak� hang� kavramın, hang� 

grubun altına g�r�yorsa onun reng�ne boyandığı, onun yetk�ler�ne, görevler�ne, sorumluluğuna, 

�l�şk�ler�ne tâb� olduğunu kabul etmek �mkanı gelm�ş. Dolayısıyla; oradak� gruplamanın ve 

kullanılan kavramların gerekl�l�ğ�, tek tek bel�rlemeye gerek kalmadan n�telend�recek ortak 
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hukuk� rej�m� oluşturab�lmes� �ç�nd�r. Bunun �ç�n de; “merkezden yönet�m”, “yer�nden 

yönet�m”, “kamu �dares�”, “kamu kurumu”, “kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek teşekkülü”, 

“bağımsız �dar� otor�te”, “h�yerarş�”, “�dar� vesayet” g�b� kavramlar çıkmıştır. 

Bu kavramların �ç� ayrıca �şlen�yor, dolduruluyor; fakat adeta şöyle b�r üçlü �l�şk� var: 

Hukuk� bakımdan bel�rlenm�ş kavramlar var, bu kavramlar dışında teşk�lat b�r�mler� var. S�z 

hemen o teşk�lat b�r�mler�n� kavramların �ç�ne oturtarak hukuk� rej�m� konusunda genel 

ç�zg�ler�n� görüyorsunuz. Sonra da ayrıca kuruluş kanununa bakarak da ayrıntılarını 

görüyorsunuz. Dolayısıyla; bu kavramlar güne, ülkeye, zamana-mekana bağlı kavramlar değ�l; 

soyut kavramlardır. İdare hukukunun bu alanda ürett�ğ� kavramlar ve ülkeler�nde ben�msed�ğ� 

kavramlar; ama bu kavramların varlığı tek başına b�r teşk�latın n�telend�r�lmes�nde yeterl� 

olmuyor. Çünkü; bu kavramların b�rb�r� �le �l�şk�s�, kompoz�syonu, bu kavramlardan hang�s�n�n 

daha yoğun �şlend�ğ�, aralarındak� �l�şk� de o �dar� b�r�m�n, o �dar� teşk�latın değerlend�r�lmes� 

bakımından esas oluyor. Dolayısıyla; önce kavramları, sonra o kavramlara �l�şk�n hukuk� 

yapıyı, üçüncü aşamada �se olguyu b�lmek lazım. Çünkü; h�çb�r teşk�lat düzenlemes� de %100 

oturtulduğu yönde g�tm�yor, olguda farklılıklar gündeme gel�yor, teşk�latı s�z beyaz yapmaya 

çalışırken gr� oluyor, hatta s�yah oluyor. O zaman; teşk�lat alanını anlamaya çalışanlarda da şu 

problem ortaya çıkıyor: Olgudak� renge bakıp buna s�yah mı d�yeceğ�z? Yoksa hukuk� yapıya 

bakıp buna beyaz mı d�yeceğ�z? Arada b�r makas gündeme geleb�l�yor. Dolayısıyla; teor�k 

ver�ler� elde ett�kten sonra, bu makasın uygulamada ne kadar açıldığına, ne kadar yaklaştığına 

bakmak gerek�r.  

Hukuk devlet� olan ülkelerde bu makas daralıyor, hukuk� yapısı ne �se uygulama da aynı 

şek�lde oluyor. K�m� ülkelerde �se dünyanın en gel�şm�ş teşk�lat düzenlemeler�n� de yapsa, 

başka ülkelerden tercümeler yolu �le kend� teşk�latının hukuk� yapısını da kursa; olgu farklı 

olduğu zaman makas açılıyor; yan� hukuk� yapı başka, uygulama başka olab�l�yor. Dolayısıyla; 

üçüncü aşama da bu: Olguyu değerlend�rmek. Ama bu konuya �l�şk�n olarak �nsanın düşünürken 

en fazla z�hn�n�n kaydığı şey: okuduğu �le gördüğü şeyler arasında fark olması durumunda, 

okuduğu şey �le gördüğü şey�n öncel�k-sonralığını karıştırması. Yan�; gördüğü şey böyle 

olmadığı �ç�n esasında okuduğu şey�n anlaşılıp da b�r kr�ter olarak kullanılması ger�ye 

düşeb�l�yor. Öyleyse; parçalara ayırarak �şlemek lazım. K�taplarda k�m� zaman böyle 

yapıyorlar, k�m� zaman olgudan, k�m� zaman hukuk� yapıdan yola çıkıyorlar. Hukuk� yapıdan 

yola çıkanlar b�r ülkedek� teşk�latı anlatırken teor�k kavramlara atıfta bulunuyorlar. O teor�k 

kavramların b�r kısmını teor�k kısmı �le, b�r kısmını �se anayasada düzenlend�ğ� g�b� 

açıklıyorlar. K�m� zaman olguya g�r�yorlar. Dolayısıyla; bu üçünü k�m� �ç�n böyle karıştırarak 
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anlatmak daha �y�, k�m� �ç�n ayrı ayrı bakmak daha �y�, k�m� zaman da �ş� karıştırmamak �ç�n 

özgün b�r model bulmak lazım. B�z�m zaten m�syonumuz s�ze “Bu böyled�r.” demekten z�yade, 

bunun anlatılış b�ç�m�n�, yaklaşımını göstermek. Bunu değerlend�r�rken kullandığımız 

kavramlar var. En kr�t�k kavram, “kamu tüzel k�ş�l�ğ�” kavramı �d�.  

Yöntem olarak, kamu tüzel k�ş�l�ğ� kavramının ne kadar tanımlanamaz olduğunu söyley�p 

bıraktık. Ş�md� dönüp y�ne öyle yapıp belk� bırakacağız. Ama esas değ�nd�ğ�m�z nokta: İdar� 

teşk�latta merkezden yönet�m-yer�nden yönet�m şekl�nde ortaya çıktı. Merkezden yönet�m-

yer�nden yönet�m d�ye b�r düzlemde gruplama var. Öncel�kle bu düzlem� �nceleyel�m; çünkü 

kavramların b�r de düzlem� var. Yan� b�rb�rler�n�n alternat�f� olanlara b�r düzlemde, b�r boyutta 

bakmak lazım. B�rb�r�n�n alternat�f� olarak merkezden yönet�m �le yer�nden yönet�m� b�r 

boyutta ortaya koyuyoruz. Kamu �dares�, kamu kurumu bu boyutta değ�l, başka b�r boyutta 

açıklama.  

 

III. MERKEZDEN YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİM 

A. Merkezden Yönet�m  

Merkezden yönet�m bütün ülkeye yayılmış b�r �dar� teşk�latlanma yaklaşımını göster�yor. 

Adı zaten b�r şey �fade ed�yor. Merkezden yönet�m�n amacı; ülkedek� �ht�yaçları dengel� b�r 

b�ç�mde, mal� kaynakları, personel kaynaklarını en efekt�f b�r b�ç�mde kullanarak çözmeye 

çalışmak. Merkezden yönet�me adeta b�r havuz g�b� bakarsak; ülkedek� �nsan, personel 

kaynağını, mal� kaynakları vs. b�r havuzda topladığımızda ülken�n h�zmetler�n�, �dar� 

faal�yetler� yer�ne get�rmek �ç�n merkezden ver�len kararlarla bütün ülke sathında faal�yet� 

sürdürmek. Böylel�kle; faal�yete �l�şk�n teşh�ste bulunduktan sonra, bütün ülkeye dengel� 

dağılımını sağlamak, kaynakları eş�tleşt�r�c� b�r b�ç�mde kullanmak �ç�n daha fazla �ht�yaç 

duyana daha fazla, daha az �ht�yaç duyana daha az vermek suret�yle yaklaşmak. Yan�; mutlaka 

eş�tl�kç� b�r yaklaşım değ�l; eş�tleşt�r�c� b�r yaklaşım. Dolayısıyla; kalkınmada ve d�ğer 

�ht�yaçların g�der�lmes�nde b�r eşgüdümü, b�r topluca değerlend�rmey� sağlamak. İdar� faal�yet 

bakımından ülken�n s�yas� b�rl�ğ�nden veya s�yas� anlamda ün�ter devlet olmasından 

bahsetm�yoruz; �dar� teşk�lat bakımından �dar� teşk�latın bütünlüğünden bahsed�yoruz. Elbette 

ün�ter b�r devlette başkent yapısı bütün ülkey� taşıdığı �ç�n karar mekan�zması var ve bütün 

ülkeye yayılıyor. Federal devletler� esas alırsak; �ç�nde federe devletler var, bu �ç�ndek� federe 

devletler�n de hem kend� �ç�nde başkent teşk�latı -yan� ülkeye yayılmış merkez teşk�latı var-, 

hem de bunların federal devletle �dar� teşk�lat bütünlüğünü sağlayan �dar� teşk�lat yapıları var. 
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Dolayısıyla; mutlaka bu dengel� dağılımı sağlamaya �l�şk�n ya böyle ayrı s�yas� parçalar varsa 

o s�yas� parçalar �ç�ndek� bütünlüğü, sonra esas b�leşen �ç�ndek� bütünlüğü sağlamak ya da 

ün�ter devletlerde bütün ülke sathına yayılmış olan personel� vasıtasıyla yapmak. K�tapların 

heps� merkezden yönet�m�n faydaları ve sakıncalarından bahsed�yor. Lütf� Duran da 

bahsetm�şt�r1. Lütf� Duran epey kıdeml� ve zamana dayanmış b�r �nsan, 1982’den ber� k�tabı 

esk�mem�ş n�tel�kted�r. Bu fayda ve sakıncalar meseles� anlamakta şöyle b�r zorluk çıkartıyor: 

Adeta kötü yönler� olan da b�r nokta terc�h ed�l�yor ve bu d�ğer� �le g�der�lmeye çalışılıyor. 

Hayır. Her yapının esasında faydası düzenlenerek yapıldığını düşünmek lazım. Yan�; olumsuz 

yönler� o yapının tanınmasının kr�ter� olamaz; çünkü olumsuzluğun sınırı yok. Düşünmed�ğ�n�z 

noktalarda da olumsuzluklar gündeme geleb�l�r. Öyleyse b�r yapı n�ç�n terc�h ed�l�r? Faydaları 

düşünülerek. Merkezden yönet�m�n faydası olarak ne düşünülüyor? İkt�satta da mutlaka 

bahsed�ld�ğ� üzere kıt kaynaklar var ve bu kıt kaynakları değerlend�rmek lazım. Mesela; sağlık 

bakımından ele alalım: Sağlık bakımından sürekl� sağlık teknoloj�s� gel�ş�yor ve hastalıklar da 

gel�ş�yor. Bu sağlık teknoloj�s� gel�şt�kçe bell� hastalıkların tedav�s�ne �l�şk�n �daren�n görev�n� 

yer�ne get�rmes� lazım. Bu tedav� görev�n� yer�ne get�rmes� �ç�n doktor kaynağını, malzeme 

kaynağını öyles�ne dengel� kullanması lazım k�, b�r yandan her yerde yapacağım d�ye gücü 

azalmamalı b�r yandan da bütün teknoloj�y� tak�p edeceğ�m d�ye de her yerde bu h�zmet� 

sunmaktan ayrılmamalı. Ne yapacak? Öyleyse ülken�n bel�rl� yerler�nde büyük tıp merkezler� 

oluşturacak, orada bu konuya �l�şk�n az sayıda yet�şm�ş �nsanı �st�hdam edecek. B�rçok noktada 

az sayıda uzman var. Mesela; çocuk nöroloj�s� uzmanı �k�yüz kusur tane den�l�yor. Bunlardan 

b�r kısmı özelde çalışıyor, yan� heps� kamu görevl�s� değ�l, az sayıda çocuk nöroloj�s� uzmanı 

varsa ne yapacak? Bu az sayıdak� çocuk nöroloj� uzmanını, faal�yet sunab�leceğ� şek�lde ülken�n 

çeş�tl� merkezler�ne dağıtacak. Bazı çok yatırım gerekt�ren faal�yetler�n yapılması �ç�n kolay 

ulaşılab�l�r yerlerde yapacak. Bazı faal�yetler� �se, ülkede g�der�leb�lmes� �ç�n yeterl� uzmanı 

olmadığından ülkede yapamayacak ama o hastalıklara maruz kalanları da tedav� �ç�n yurtdışına 

götüreb�lecek. Böylel�kle; sağlık pol�t�kasını bel�rlerken ülkedek� hastalık c�nsler�, yayılma 

oranı, bell� bölgelerde görülen hastalıkların yoğunluğuna göre elemanları, malvarlığı ve 

bütçes�yle b�r planlama ve bu �ht�yacın g�der�lmes� açısından da b�r değerlend�rme yapacak.  

Mesela olgu açısından baktığımız zaman böyle m�d�r değ�l m�d�r vs. tartışmasına g�r�l�rse 

�ş�n �ç�nden h�çb�r noktada çıkılamaz; ama Türk �dares� bakımından b�r şey söyleneb�l�r: 

İstanbul, Türk�ye nüfusunun ¼’ünü taşıyor. Gem� olsa alabora olur. 80 m�lyonun 20 

 
1 Lütfü Duran, İdare Hukuku Ders Notları, 1982. 
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m�lyonunun İstanbul’da olduğunu düşünün. Demek k� dengel� dağılım konusunda �dare başarılı 

olamamış k�, şu veya bu sebepten ötürü bell� şeh�rlere çok büyük b�r akın olmuş. Mesela �dare 

bunu da tesp�t ed�p, �nsanların sağlık h�zmet�ne ulaşamadığı �ç�n m�, bulunduğu şeh�rde �ş 

�mkanı bulunamadığı �ç�n m�, eğ�t�m �mkanı olmadığı �ç�n m�, güvenl�k neden�yle m� İstanbul’a 

gel�n�yor bunların heps�n� değerlend�r�p ona göre merkez� �dare h�zmetler�n� planlayarak ortaya 

çıkan patoloj�k b�r durumu g�derecek tedb�rler alab�lecek. Dolayısıyla; bu ancak bütüncül 

değerlend�rmeyle olab�lecek b�r �dar� faal�yet olduğu ve sadece b�r beled�ye başkanının 

değerlend�rmes� �le alacağı tedb�rlerle olmayacağı �ç�n, bu durum merkez� �daren�n varlık 

gerekçes�n� doğuran sebeplerden b�r�s�. Kaynakları ve �mkanları değerlend�rmek. Buradak� 

temel mantık: Her tarafa yayılmış personel var, ama karar merc�� başkent, merkez. Bu yüzden 

de merkezden yönet�m. Merkezde karar alınacak ve her yerde uygulanacak. Böylel�kle; 

uygulamada b�rl�k ve tutarlılık sağlanacak. Her personel kend�s�ne göre ayrı b�r uygulama 

yapmayacak. Karar alındığı zaman k�ş�ler kend� terc�hler�nden bağımsız olarak bu karara 

uyacak. D�yel�m k�; sağlık mensubu b�r �nsansınız, böyle �nsan boyutunu aşan, �ç�nde 5 b�n 10 

b�n k�ş�n�n tedav� gördüğü, etrafında hasta refakatç�ler�n�n kaldığı büyük oteller�n olduğu 

hastaneler� doğru b�r sağlık pol�t�kası değ�l d�ye görüyorsunuz; ama merkezden böyle karar 

alınmışsa s�z de o konuda görevl�lerden b�r�s� �sen�z bu kararı yer�ne get�receks�n�z. Böylel�kle; 

tutarlılık ve b�rl�k sağlanacak. Merkezden yönet�m; b�r kararın uygulanmasını sağlayab�lecek 

b�r hukuk� altyapıya sah�p. Yan�; üzüm salkımı g�b� sapından tuttuğunuz zaman taneler ne kadar 

b�rb�r�nden farklı �r�l�kte olsa da b�r bütünlük arzedecek, nereye götürülüyorsa oraya g�decek. 

Dolayısıyla; merkezden yönet�m�n yapısı, bu mantığa göre kurulmuş. Kend� �ç�nde bunu 

sağlayab�lmek �ç�n de b�r kavram üretm�ş: H�yerarş�.  

 

1. H�yerarş� 

Ast-üst �l�şk�s� demekt�r. B�rl�ğ� sağlayan h�yerarş� �l�şk�s�d�r. Burada b�r kademelenme 

var. Kademelenmede alttak� üsttek�ne bağlı olarak, üsttek� noktaya üzüm salkımına gel�n�yor. 

Bunu sağlayan kavram da h�yerarş�, alt-üst �l�şk�s�. İnsanlar, h�yerarş�ze ed�lerek, makamlara 

bölünerek alt-üst �l�şk�s� çerçeves�nde elektr�k akımının geçmes� sağlanıor. Dolayısıyla; k�m�s� 

düz doktor oluyor ve sadece hasta �le �lg�len�yor, k�m�s� kl�n�k şef yardımcısı oluyor ve sonra 

kl�n�k şef� oluyor, hastane başhek�m� oluyor, �lçe sağlık müdürü oluyor, �l sağlık müdürü oluyor, 

Sağlık Bakanlığı müsteşarı oluyor ve Sağlık Bakanı oluyor. Sonuçta; sağlık bakanı da ülkedek� 

bütün kamu doktorları üzer�nde alınan karar çerçeves�nde kararların uygulanmasını 
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sağlayab�lecek b�r hukuksal güce sah�p oluyor. Bu hukuksal gücü, g�t-gel� sağlayan, alttan 

yukarıya doğru b�lg� gelmes�n�, yukarıda karar alındıktan sonra da alta doğru g�tmes�n� sağlayan 

şey h�yerarş�d�r. Tek tüzel k�ş�l�k �ç�nde bu tüzel k�ş�l�ğ�n b�rl�ğ�n� sağlıyor. 2 m�lyon k�ş�den  

oluşan b�r bakanlık da olsa, tek yapıya ulaşıyor. Düşünün b�zdek� öğretmen sayısı geçenlerde 

970 b�n küsür olarak söylend�. 1 m�lyona yaklaşmış b�r �nsan sayısı, ne kadar büyük b�r �nsan 

kaynağı. Bu kadar �nsanın müfredat çerçeves�nde eğ�t�m� sürdüreb�lmes�, buna uygun hale 

gelmes�, yapılacak �şlemler, yeknesaklığın sağlanması, sınavlara hazırlık yapılması, sınav 

soruları, geçme-kalma s�stem�, okulların n�tel�ğ� ve aded�... Bunların heps� b�r kararı 

gerekt�r�yor k�; bütün ülkede aynı şek�lde m�ll� eğ�t�m faal�yet� yer�ne get�r�ls�n ve yaklaşık 970 

b�n k�ş�, merkezde karar ver�lm�ş müfredat çerçeves�nde eğ�t�m programını uygulasın. 

Dolayısıyla bu h�yerarş� yetk�s�n� kullanan b�r yapı, -ver�len örnek kapsamında- merkezden 

yönet�m. Her ülkede var. Her ülkede olması kompoz�syonuna hang� görevler�n ver�ld�ğ�ne 

�l�şk�n b�r değerlend�rmey� gerekt�r�yor. Ş�md� h�yerarş� yetk�s� üzer�nde duralım. H�yerarş�n�n 

kapsamını bel�rleyel�m. H�yerarş�; karar alma bakımından, �dare adına nam ve hesabına �şlemler 

yapma bakımından b�r alt-üst �l�şk�s� �ç�nde olmak. İnsanın kend� k�ş�l�ğ�nden kaynaklanan 

�rades� dışında b�r başka �raden�n tems�lc�s� olması. H�yerarş� �l�şk�s� bakımından kademelenme 

var. Makamlar var. Teşk�lat kısmında bu makamların ne olduğunu �ncel�yoruz. Makamları 

dolduran k�ş�ler de bunu somutlaştırıyor.  

 

i. Kanunsuz Em�r 

Bu makamlar arasındak� h�yerarş� �l�şk�s� şu �mkanı ver�yor: Üstün em�rler�nme uymak. 

Burada; b�rl�ğ� sağlayan s�h�rl� kavramlardan b�r�s� bu: Em�r ver�lecek ve uygulanacak. Bunun 

hukuk devlet� çerçeves�nde b�r emn�yet supabını oluşturmak lazım. Çünkü; esasında teşk�latı 

yapılandırırken b�r yandan �ht�yaçları g�ders�n d�ye güçlü, b�r yandan da hukuk devlet�n� 

zedelemes�n d�ye sınırlı olmasını sağlamak gerek�yor. Bunun sınırlılığını sağlamak �ç�n 

Anayasa’da b�r madde get�r�lm�ş, 137. madde:  

“Kamu h�zmetler�nde herhang� b�r sıfat ve suretle çalışmakta olan k�mse, üstünden aldığı 

emr�, yönetmel�k, tüzük, kanun veya Anayasa hükümler�ne aykırı görürse, yer�ne get�rmez ve 

bu aykırılığı o emr� verene b�ld�r�r. Ancak, üstü emr�nde ısrar eder ve bu emr�n� yazı �le 

yen�lerse, em�r yer�ne get�r�l�r; bu halde, emr� yer�ne get�ren sorumlu olmaz. 

Konusu suç teşk�l eden em�r, h�çb�r suretle yer�ne get�r�lmez; yer�ne get�ren k�mse 

sorumluluktan kurtulamaz.” 
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Demek k�; h�yerarş�n�n sınırını hukuk devlet� f�kr� çerçeves�nde Anayasa �le düzenlem�ş. 

N�ç�n kanunla değ�l? Çünkü; kanun daha kolay değ�şeb�l�r, ama Anayasa ayrı b�r değ�şt�rme 

usulüne tâb�. Dolayısıyla; önem verd�ğ� b�r sınırı, hukuk devlet� bakımından gerekl� gördüğü 

b�r müessesey� Anayasa maddes� olarak düzenlem�ş. Öyle �se; h�yerarş�k em�r vereb�lecek; ama 

-maddede de derece derece saymış- 2 kademe var: Yönetmel�ğe aykırı mı? Tüzüğe aykırı mı? 

Kanuna aykırı mı? Anaysa’ya aykırı mı? Alttan üste doğru genel düzenley�c� �şlemler� saymış. 

Bunlardan b�r�s�ne aykırı �se, -hukuka aykırılıkla suçu karıştırmayın- hukuka aykırı �se, yazılı 

olarak tekrarını �st�yor. Emr�n hukuka aykırı olduğunu b�ld�r�yor ve em�r yazılı olarak 

b�ld�r�l�rse ast emr� yer�ne get�r�yor ve sorumluluktan kurtuluyor; ama bu �kazı yapmazsa emr� 

yer�ne get�rmek dolayısıyla sorumluluğu gündeme geleb�l�yor. İk�nc�s� daha öneml� b�r sınır: 

Suç n�tel�ğ�nde �se… Suç; ceza kanunlarında t�p�kl�k unsuru çerçeves�nde ceza yaptırımına 

bağlanmış, yapılması yasaklanmış f��llerd�r. Mesela; şartlarını yer�ne get�rmem�ş k�mseye 

ruhsat ver�lmes� �stenm�ş. Şartlarını yer�ne get�rmem�ş b�r k�mseye ruhsat vermek hukuka aykırı 

b�r �şlemd�r. B�r�s� dava açarsa �dare mahkemes� �ptal eder. Sakat b�r �şlemd�r ama; -arada rüşvet 

vs. yoksa- tek başına suç değ�ld�r. Dolayısıyla; ast tarafından “Bunun ruhsat şartları yok, buna 

ruhsat ver�lemez.” şekl�nde �t�raz ed�lecek ama üst yazılı olarak “Hayır ruhsatı ver.” derse bunu 

yer�ne get�recek. Halbuk� suç başka b�r şey. Üst “Rüşvet al, ben�m adıma şu gelenlerden şu 

kadar para �ste.” dese bu suç olduğu �ç�n, yazılı olarak tekrarlansa b�le yer�ne get�r�lmeyecek 

b�r şey. Dolayısıyla; suç ve hukuka aykırılığı Anayasa �k� aşamaya bölmüş: Suç teşk�l etmeyen 

hukuka aykırılık yazılı tekrar hal�nde yer�ne get�r�l�r; suç teşk�l eden hukuka aykırılık �se yazılı 

da tekrar ed�lse h�çb�r zaman yer�ne get�r�lmez. Öyle �se; h�yerarş� �l�şk�s� bakımından b�r sınır 

get�rm�ş. Böylel�kle; mevzuatın gerekler�ne aykırı davranışı engellemek �ç�n personel 

bakımından değerlend�rme tabakası gündeme get�r�yor. Em�r vereb�l�r, d�rekt�f vereb�l�r, ceza 

vereb�l�r, mükafatlandırab�l�r, yaptığı �şlem� sonradan değ�şt�reb�l�r, nasıl �şlem yapacağını 

söyleyeb�l�r, somut b�r olay karşısında hang� �şlem� yapması gerekt�ğ�n� söyleyeb�l�r; ama 

hukuka aykırı �se ast yazılı olarak tekrarını �ster. 

Hukuk gündem�nde şu tartışılıyor. Em�r yazılı ver�lm�ş �se, em�r yer�ne get�r�lmeden önce 

ast emr�n yazılı olarak tekrar �steyeb�l�r m�? Yan� yazılı olarak b�r em�r ver�ld� ve “Ruhsat ver.” 

den�ld�, s�z buna rağmen bu madde çerçeves�nde “Hayır, emr�n hukuka aykırı emr�n� y�ne yazılı 

ver.” d�yeb�l�r m�s�n�z? Çünkü; bu maddeye bakanlardan bazıları d�yor k� “Sözlü ver�len b�r 

emr� yer�ne get�rmez, yazılı olarak ver�lmes�n� �ster. Em�r yazılı olarak ver�ld�ğ�nde de em�r 

verd�ğ� �spatlandığı �ç�n de emr�n ver�ld�ğ� sab�t olur ast da sorumluluktan kurtulur.”. 
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Dolayısıyla; bu bakış açısı �le b�r kısmı d�yor k� “Em�r yazılı �se, tekrarına gerek yok.” Burada 

esasında, belk� b�lmeden yanlış veya hukuka aykırı em�r verm�ş olan üstü �kaz fonks�yonu da 

var d�ye düşünürsen�z, yazılı da verm�ş olsa b�r daha “Verd�ğ�n em�r hukuka aykırı yazılı olarak 

tekrar et.” demek anlamını yüklemen�n b�r haklı temel� olur; çünkü Anayasa’da da 

düzenlenmes�n�n neden�, esasında astın üste yaptığı �şlemde hukuka aykırılık gördüğünü 

söylemes�d�r. Belk� de hukuka aykırı değ�l; gerçekten hukuka uygun b�r em�r ve ast bunu yanlış 

görüyor, o da olab�l�r. Ama; buradak� amaç hatırlatma, �kaz etme amacıdır. Dolayısıyla; bu 

m�syonu verd�ğ�m�zde böyle. Ama; �spat m�syonu olarak gören b�r kes�m de var ve madde de 

buna müsa�t. İspat amacı gören bakış açısına göre; zaten yazılı olarak em�r ver�lm�ş olduğuna 

göre, tekrar hukuka aykırılığını �kaz ed�p, yazılı olarak yen�den �stemek madden�n lafzına da 

aykırı; çünkü bu emr�n yazı �le yen�lenmes�, emr�n varlığını gösteren b�r şeyd�r.  

Üstünden aldığı em�r d�yor o yüzden bu tartışma var. Kanunda yazılı veya sözlü deseyd� 

zaten bu değerlend�rme olmazdı. Ama; d�kkat edersen�z, nasıl b�r düşünce s�stem� yapıyoruz? 

B�r maddeye anlam vermek �ç�n müesseseye b�r anlam ver�yoruz. Müesseseye anlam vermeden, 

sadece kazu�st�k metodla ya da lafz� metodla g�tsek, “Kanunda yazmamış, dolayısıyla sözlü 

olab�l�r” d�yeb�l�r�z ve böyle ded�ğ�m�z zaman b�r teor�k temelden ortaya çıkmadığımız �ç�n 

kel�melerle oynuyor hale düşer�z. Halbuk� burada mesele kel�meler değ�l; aynı zamanda bunun 

yöneld�ğ� amaç. Mesela; Anayasa’da “Üstün hukuka aykırı sözlü emr� olursa ast yazılı olarak 

tekrar etmes�n� �ster” den�lseyd�, olması gereken hukuk bakımından o zaman da; “Anayasa’nın 

bu maddes�n�n yen� anayasa yapılırsa değ�şmes� ve bu “sözlü” kel�mes�n�n kaldırılması lazım. 

Çünkü; kanunsuz emr�n m�syonu üste aynı zamanda hukuka aykırı b�r �şlem emr� verd�ğ�n� 

hatırlatmaktır. Dolayısıyla; bu �kazın sadece sözlü em�rde değ�l, yazılı olduğunda da söz konusu 

olması lazım. Bu düzenlemede sözlü den�lmes�, esasında �sabetl� değ�ld�r.” d�ye eleşt�rme 

�mkanımız olab�l�rd�. H�ç böyle bakmazsak, kanunun lafzına bakmaktan başka b�r hukukçuluk 

yapamayız, o �ş tekn�syenl�ğe döner. Dolayısıyla; anlam ver�yoruz. Bu anlam ne �ç�n? 

H�yerarş�n�n bütünlüğü, hızlılığı, yeknesaklığı, uygulama b�rl�ğ�n� sağlayan yapısına eyvallah; 

ama bunun sakıncalarını g�dermek �ç�n de Anayasamızda da düzenlenm�ş kanunsuz em�r 

müesseses�n�n varlık gerekçes�ne uygun olarak düzenlenmes�ne de �ht�yaç var. Anayasa’da 

uygun düzenlenmem�şse, b�r sonrak� anayasa yapılacaksa uygun düzenlens�n. Uygunsa, 

üzer�nde düşünel�m, daha gel�şt�recek, amacı gerçekleşt�recek başka b�r şey koyab�l�r m�y�z onu 

değerlend�rel�m. Öyleyse b�r�nc� sınır budur.  

H�yerarş�n�n b�r�nc� sınırı bu: Em�r vereb�l�r, d�rekt�f vereb�l�r, sonradan değ�şt�reb�l�r, ast-

üst �l�şk�s� var. Ama; burada personel� anlatırken de y�ne göreceğ�m�z g�b� yönet�c� özel 
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sektördek� g�b� patron değ�l. Konumu dolayısı �le em�r vermek yükümlülüğü üzer�nde olan b�r 

�nsan. Esasında böyle çok rahat ve üst b�r poz�syonda da değ�l; bütün sorumluluk onda. Gerçek 

sorumluluğu müdr�k �nsanlar olsa, yönet�c�l�k aslında yönet�c� sıfatını taşımayan mevk�ye 

nazaran sıkıntıları, sorumlulukları, �sabetl� karar verme baskısı, yoğunluğu neden�yle çok daha 

�stenmeyecek b�r görev. Ama; burada temel olarak sağlamaya çalıştığı şey şu: Yönet�c� patron 

değ�l; patron devlet. Dolayısıyla; bu devlet�n kurallarını bel�rleyen mevzuat da ben� bağlar ben 

belk� astım ama ver�len emr� bunlar çerçeves�nde değerlend�r�r ve yaparım ya da yapmam. 

H�yerarş�n�n sakıncalarını g�dermek �ç�n b�r emn�yet supabı. H�yerarş� yetk�s�n�n gücüne �ht�yaç 

var; ama bu gücün kötüye kullanılmasını engellemeye de aynı derecede �ht�yaç var. Yönet�c� 

�nsandır, h�yerarş� yetk�s�n� kötüye kullanab�l�r, şahs�, mevzuata aykırı karar vereb�l�r, s�n�rle, 

yanlış ver�lere dayanarak karar vereb�l�r. Onu sınırlandıracak, eleyecek, b�r kere daha 

düşündürtecek; eğer �srar ederse de sorumluluğunu �y�ce alen�leşt�recek, en�nde sonunda 

sorumlunun ortaya çıkmasını sağlayacak b�r yöntemd�r.  

 

ii. Yer�ne Geçerek İşlem Yapma Yasağı  

B�r yönet�c�, astın yer�ne geçerek onun �şlem�n� yapamaz. Mesela; yapı ruhsat�yeler�nde 

beled�ye başkanının �mzası var; ama beled�ye başkanı “Bu ruhsat�ye zaten ben�m �mzamla 

oluyor.” d�ye �mar müdürlüğüne g�d�p b�lg�sayardak� TSE’n�n bel�rled�ğ� ruhsat formuna ruhsat 

alacak k�ş�n�n adını, soyadını, paftasını, arsanın n�tel�kler�n� yazarak çıkış alıp �mzalayamaz. 

İşlem�n geld�s�nde �şlemler�n altında baş harfler ve paraflar olur. Yan�; b�r �dar� �şlem� ele 

aldığımızda �dar� �şlem�n b�r kağıdına baktığımızda yetk�l�n�n �mzası vardır, aşağıda da KB, 

AG, EF g�b� böyle notlar ve tar�hler ve paraflar vardır. Bu, �şlem�n d�ğer makamlardan geçt�ğ�n�, 

paraflandığını, astlardan yukarı doğru geld�ğ�n� göster�r. Yan�; buna önce �lg�l� da�rede 

bakılacaktır, sonra planlama �mara uygun mu d�ye başka yere g�decekt�r ve orada 

paraflanacaktır, sonra �mar müdürlüğünde paraflanacaktır, �mardan sorumlu başkan yardımcısı 

paraflayacaktır ve sonra beled�ye başkanının önüne gelecekt�r. N�ye? Sonuçta �şlem� yapan veya 

yapmamaya karar veren, �şlem� b�zzat �lk k�ş� olarak yapamıyor. Amaç; �şlem ortak aklın 

süzgec�nden geçs�n, hukuka aykırı �se �t�raz ed�leb�ls�n, alen�leşs�n d�ye. Dolayısıyla; dolaşan 

b�r evrak alen�leş�r, �daren�n hafızası �ç�nde yer alır. Bu tıpkı suyun çeş�tl� toprak katmanları 

arasında süzüle süzüle g�tmes� g�b� b�r şey. O katmanlar arasından g�tmezse hukuka aykırılık 

�kazı olmaz veya hukuka aykırı olmasa b�le, üst astın yer�ne geçerek �şlem yaparsa, kurum 

hafızasında o �şlem olmaz, o ortak b�lg�den ayrık olur, g�zl� saklı b�r �şlem şekl�nde b�l�nmeyen 
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b�r şek�lde olur. Bu yüzden; şöyle b�r husus var: Beled�ye başkanı “Buna ruhsat ver.” d�yeb�l�r, 

hukuka aykırıdır, beğenmeyen ve veremem d�yene yazılı olarak em�r ver�p ruhsatı verd�reb�l�r; 

ama yer�ne geç�p ruhsatı kend�s� veremez. Dolayısıyla; yer�ne geçme yasağı da, h�yerarş�n�n 

sakıncalarını g�dermek �ç�n öneml� emn�yet supaplarından b�r�s�. B�r gar�pl�ğ� var: üst, em�r ve 

d�rekt�f vereb�l�yor, altın yaptığı �şlem� beğenmezse değ�şt�reb�l�yor, “Yen�den yap.”, “Şöyle 

yap”, “Bu yönde b�r başvuru gel�rse şu şek�lde davran.” d�yor, “Şu t�p başvuruları kabul etme.” 

d�yor; ama kend�s� yapamıyor. Bu da h�yerarş�n�n m�syonunu anlamak bakımından öneml�. Bu 

teor�k yapı. Teor�k yapının hukukumuzdak� görünümü, emn�yet supapları da bel�rlenm�ş 

durumda, yargı kararları bu yer�ne geçerek �şlem yapmama meseles�n� tartışıyor, Anayasa 

hukuka aykırı em�r meseles�n� düzenlem�ş; öyleyse baktığımızda h�yerarş�ye �l�şk�n hukuk� 

altyapı, teor�k yaklaşıma uygun b�r b�ç�mde kurgulanmış d�yeb�l�r�z. 

Üç boyutu ayrıştırarak göstermeye çalışıyoruz: Teor�k boyutu, hukukumuzda düzenlenen 

boyutu ve olgu boyutu. Teor�k boyutu �le hukukumuzda şu anda düzenlenm�ş hal�n�n 

karşılaştırmalarını yapıyoruz. Nasıl uygulandığı meseles�n� de ayrıca değerlend�rmek lazım. 

Mesela; olgu boyutu �le �lg�l� çalışan b�r�s�n�n kanunsuz em�r müesseses�n�n �şley�p 

�şlemed�ğ�n�, h�yerarş�n�n sakıncalarını g�derecek müesseseler�n yeter�nce etk�n olup 

olmadığını, ülkem�z bakımından başka or�j�nal müesseselere �ht�yaç duyulup duyulmadığını 

araştırması gerek�yor. Ama; hukuk� boyut açısından baktığımız zaman teor�k boyutun b�r 

yansımasını görüyoruz. Hem merkezden yönet�m�n tek olmasını, kuvvetlenmes�n� sağlayacak 

h�yerarş� �lkes� var hem de bunun sakıncalarını g�derecek düzenleme var. Dolayısıyla; teor�k 

boyutta merkezden yönet�m�n n�tel�kler�n� �ncel�yoruz. Şunu da bel�rtmem�z gerek�r: Sadece 

merkezden yönet�m �ç�nde değ�l, her tüzel k�ş�l�ğ�n �ç�nde de h�yerarş� �l�şk�s� var. Yan�; beled�ye 

tüzel k�ş�l�ğ�n�n �ç�nde de, ün�vers�ten�n �ç�nde de h�yerarş� �l�şk�s� var. Ama her h�yerarş� �l�şk�s� 

h�zmet gerekler� neden�yle farklı. Örneğ�n; �dar� bakımdan ün�vers�tede var olan h�yerarş� 

akadem�k bakımdan yok, çünkü zekaların h�yerarş�s� olmaz. Ama; hang� saatlerde ders 

ver�lecek, ders programı nasıl olacak, öğren�m programı g�b� genel olarak �dare �le �lg�l� 

kararları almak bakımından b�r h�yerarş� söz konusu. Böylel�kle; b�r bütünlük ortaya çıkıyor. 

H�yerarş� de b�r bütünlüğün tutkalı, var olab�lmes�n� sağlayan husus. Merkez� yönet�m de 

m�lyonlarca personelden oluştuğu, bütün ülke sathında görevlere sah�p olduğu �ç�n h�yerarş� 

öneml� hukuk� araçlarından b�r�s�. Bu hukuk� aracın problemler�n� g�dermek �ç�n de get�r�lm�ş 

bu �lkelerden bahsett�k. 
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iii. Yetk� Gen�şl�ğ� 

H�yerarş�n�n uzamasının sakıncalarını g�dermek �ç�n; h�yerarş� �ç�nde alt düzeylerde b�r 

makama üst düzey�n yetk�ler�n�n devr�ne �mkan veren b�r kavram var: Yetk� gen�şl�ğ�. Bütün üst 

düzey�n alab�leceğ� kararlar konusunda, ortadak� b�r makama �mkan vermek. Böylel�kle; 

h�yerarş�n�n büyük tüzel k�ş�l�klerde gec�kerek karar alma ve uzaklaşarak, araya mesafe koyarak 

karar almasının ortaya çıkarttığı sakıncaları g�dermek düşünülüyor. Buna da değ�nd�k ve 

“B�z�m hukukumuzda yetk� gen�şl�ğ� gereğ� val�lerd�r.” ded�k, Anayasa’dak� bununla �lg�l� 

maddeye d�kkat çekt�k. Anayasa’nın 126. maddes�nde “İller�n �dares� yetk� gen�şl�ğ� esasına 

dayanır.” d�ye b�r hüküm yer alıyor. Buradak� “Yetk� gen�şl�ğ� esasına dayanır”dan kasıt 

“Val�ler �llerde sank� merkezm�ş g�b� davranırlar, merkezm�ş g�b�, merkez adına karar 

alab�l�rler, merkez�n bütün yetk�ler�n� �ller çapında kullanab�l�rler.”d�r.  

Merkezden yönet�mde �dare; yasama, yürütme ve yargı üçlüsünün altında yer alır. 

Yasama, yürütme ve yargının üstünde de devlet�n b�rl�ğ�n� tems�l etme bakımından 

cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla; �daren�n dışında da böyle b�r yapı var. Yan�; �nceled�ğ�m�z bu 

c�hazın dışında Anayasa �le bel�rlenm�ş terc�hler ve b�r makam var. Bütünü Türk�ye 

Cumhur�yet� Devlet� ve yürütmen�n �ç�nde de �dareden bahsed�yoruz. Yürütmen�n �ç�nde 

bahsederken de hem �ç�nde hem dışında b�r kavramdan bahsed�yoruz; çünkü yürütmey� 

oluşturan her şey merkezden yönet�m�n karar organının �ç�nde, hatta devlet� tems�l eden 

cumhurbaşkanı da merkezden yönet�m�n karar organı �ç�nde. Dolayısıyla; burada öyle b�r yapı 

var k�, bu cumhurbaşkanı ve yürütmen�n �k�l� fonks�yonları, farklı fonks�yonları var. B�r yandan 

cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı üzer�nde Anayasa �le bel�rlenm�ş çeş�tl� görevler� 

var, b�r yandan  da o görevlerden bazıları cumhurbaşkanlığı makamının bu karar alma 

mekan�zmasının da �ç�nde olduğunu göster�yor. Yürütmede s�yas� n�tel�kte, Mecl�s’ten 

güvenoyu alarak kurulan b�r “genel pol�t�kaları bel�rleme erk�” var. Genel pol�t�kaları bel�rleme, 

yasamanın aldığı kararları da, kabul ett�ğ� kanunları da yargı denet�m� altında uygulama, �cra 

etme. İcra organı ded�ğ�m�z b�r yürütme erk� var. Bu erk�n bütün karar mekan�zması da, 

merkezden yönet�m�n karar organının �ç�nde yer alıyor. 

Bazı makamların böyle �k�l� fonks�yonları var. Mesela; bunlar arasında en çetref�ll� olanı 

val�n�n konumu. Val� b�r yandan merkezden yönet�m�n taşra teşk�latında yetk� gen�şl�ğ�ne sah�p 

personel�; b�r yandan da �l özel �dares� dolayısıyla b�r m�syonu var. Bu şek�lde, bazen �k�l� 

görünümler� oluyor. B�rçok kamu görevl�s�n�n makamı dolayısı �le ortaya çıkan �şlevler� oluyor. 

Mesela; “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevell� heyet� başkanı o �lçen�n 
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kaymakamıdır.” düzenlemes� var. Böylel�kle; kaymakamın hem taşra teşk�latında b�r görev� 

olması dolayısı �le, hem de mevzuat kaymakamlık makamını dolduran k�msen�n başka b�r tüzel 

k�ş� olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının da mütevell� heyet� başkanı olmasını 

öngörmes� dolayısı �le b�r de o vakfın başkanı olarak b�r m�syonu var. Kaymakamın o vakfın 

mütevell� heyet� başkanı olması, kaymakamlık makamını dolduruyor olmasından ötürü; ama 

kaymakamlık statüsünden başka b�r şey. Bu başkalığı anlamak gerek�r. Yan�; orada durması 

kaymakam olduğu �ç�n, ama kaymakamlık makamındak� görevler� başka, sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma vakfının mütevell� heyet� başkanı olarak görevler� başkadır. 

Burada anlaşılması en güç olan kısım; makamların farklı yerlerde farklı b�ç�mlerde 

m�syonlarının olması. Yan�; orada y�ne başbakan sıfatı �le yer alıyor; ama başbakan sıfatı �le 

�daren�n c�hazındak� b�r karar merc�� olması başka, yürütme organı olarak genel pol�t�kaları 

bel�rleyen bakanlar kurulunun başında olması b�r başka m�syon olarak ortaya çıkıyor. Yan�; ayrı 

ayrı dosyalarda ayrı ayrı �şler, ayrı ayrı hukuk� rej�mlere tâb�, farklı yargısal denet�mlere tâb�, 

farklı hukuksal altyapıya sah�p. Merkez� yönet�m�n karar mekan�zmasının bu şek�lde 

oluşmasının b�r mantığı var ve o mantık da şu: İdar� teşk�lat, seç�mle gelen hükümetten gelen 

başka b�r şey olmaz. İdar� teşk�latı yönlend�ren, �dar� teşk�latta karar alan, �dar� teşk�latın ne 

yönde çalışacağını bel�rleyen yürütme organı �ç�nde seç�mle gelenler olsun k� �dare ayrı b�r yapı, 

seç�mlerde gelen pol�t�kalar dışında kend� başına karar alab�len b�r güç merkez� hal�ne 

dönmes�n. İdare de o genel pol�t�kaları bel�rleyen organın yönet�m� altında olsun, onun sevk ve 

�dares�nde olsun. İdare; adeta renks�z, tekn�k b�r alet vaz�fes� görsün ve kararı alanların kararını 

yer�ne get�rs�n, kararlarda yanlışlık varsa yargı denetles�n, s�yas� �sabets�zl�k varsa terc�hlerde 

yanlışlık varsa b�r daha seç�lemes�n ve başkaları gels�n. Dolayısıyla; burada yürütme erk� �le 

b�lerek ve �steyerek b�r �ç�çel�k sağlamak ve karar mekan�zmasına yürütme erk�n� sokmak 

suret�yle �dare c�hazının yürütme erk� dışında kend�l�ğ�nden b�r karar alab�lme gücü ve yetk�s� 

olmasına engel olacak b�r yapı kurulmaya çalışılmış.  

İdare teşk�latı �ç�nde en üst derecedek� memur müsteşarlardır; ama en üst derecedek� karar 

merc�� makamları bakanlardır. Bakanlar tekn�k yönü olan �nsanlardır. Mesela; Çevre ve 

Şeh�rc�l�k Bakanı den�ld�ğ� zaman, akla çevre �le �lg�l� şeh�rc�l�k �le �lg�l� oldukça tekn�k b�r �ş 

gel�r. Müsteşar tekn�k yapının personel� olarak en yukarıda yer alan k�ş�, altında b�nlerce 

onb�nlerce çalışan �nsan var; ama üstünde karar merc�� olarak gelen bakan Mecl�s’ten güvenoyu 

alarak Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı olarak atanan k�ş� olacak, karar mekan�zması olacak, �daren�n 

karar mekan�zması olacak. Dolayısıyla; bakanın b�r Mecl�s’e bakan s�yas� yönü, Bakanlar 

Kurulu’nun pol�t�kalarını bel�rlemeye bakan yüzü var, b�r de �dareye bakan tekn�k yüzü var. 
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İdaren�n nasıl sevk ve �dare ed�leceğ�, nasıl pol�t�kaların yer�ne get�r�leceğ�, hang� �şlemler�n 

yapılacağı, hang� terc�hler�n yapılacağı bakanın başında olduğu tekn�k teşk�lat tarafından yer�ne 

get�r�l�yor. Bütün bakanların oluşturduğu yapının �ç�nde de devlet tüzel k�ş�l�ğ� var. Tekn�k 

olarak �daren�n �dar� bakımdan en üst makamı müsteşardan sonra bakanlardır. Bakan yardımcısı 

�se, müsteşarla bakan arasında olmaktan z�yade -farklı görüşte olanlar da var ama- bakana 

yardımcı olacak b�r makamdır. Bakanlar kurulu, başbakan ve cumhurbaşkanı; �daren�n bu esas 

patronu olan bakanların da �ç�nde yer aldığı bakanlar kurulunda alınacak kararlar bakımından 

s�yas� otor�tes� olan k�mselerd�r. Yan�; b�r bakanın örneğ�n çevre ve şeh�rc�l�k bakanının çevre 

ve şeh�rc�l�k bakanlığı konusundak� son sözü söyleme hakkı hukuken başbakanda veya 

cumhurbaşkanında değ�l o bakandadır. Ama; s�yas� bakımdan bakanı başbakanın tekl�f� üzer�ne 

cumhurbaşkanı görevden alab�leceğ� �ç�n onların s�yas� ve �dar� terc�hler�n�n bakanın 

uygulayacağı pol�t�kalar bakımından yönlend�r�c� olduğu söyleneb�l�r; ama tekn�k olarak en üst 

merc� bakandır. D�ğerler� pol�t�kaların, terc�hler�n bel�rlenmes�, bakanların uygulayacağı 

hükümet terc�hler�n�n, yapılacak �şlere �l�şk�n öncel�kler�n, �şler�n yapılma b�ç�m�ne �l�şk�n 

bel�rlemeler�n tesp�t�nde yer alıyor. Dolayısıyla; onların karar mekan�zması olması kurul 

hal�nde genel/makro terc�hler� yapması dolayısı �le buradak� b�reysel merc�ler, karar merc�� 

bakanlar. Bakanlar, dolayısıyla b�r �dar� teşk�latın başındak� k�mselerd�r. Hem karar merc��, hem 

karar uygulayıcısı. Bakanlığın başında olarak karar merc��, bakanlar kurulu �ç�nde yer alarak 

sosyal, s�yas�, ekonom�k, �dar� konulardak� alınacak kararların katılımcısı ve aynı zamanda 

onların da uygulayıcısı. Adeta ara makam bakanlar. Yürütme d�ye kabul ett�ğ�m�z genel 

pol�t�kaları bel�rleyecek makamlar var, uygulayacak tekn�k �nsanlar var, bu genel pol�t�kaları 

somuta tercüme ed�p uygulayacak olan da bakanlar.  

Genel pol�t�kalar dışında cumhurbaşkanına, başbakana, bakanlar kuruluna n�ç�n ayrıca b�r 

m�syon ver�l�yor? Çünkü; bazı yüksek derecel� personel�n atanması �ç�n müşterek kararnameler 

gerek�yor. Mesela; müsteşarı tek başına bakan atayamıyor. Bakan gel�yor ve g�d�yor; ama 

müsteşar aynı kalıyor. Müsteşarın görevden alınab�lmes� �ç�n hukukun aradığı çeş�tl� şartlar var. 

Değ�şeceğ� zaman da bakanın öner�s�, başbakanın, cumhurbaşkanının onayıyla üçlü kararname 

�le oluyor. Dolayısıyla; �dar� yapının güvences�n� oluşturab�lmes� �ç�n �dare �ç�nde yer alan 

personel�n atanmasında get�r�lm�ş güvenceler var ve bunların görevden alınmaları ve 

atanmalarına �l�şk�n de yargısal denet�m�n ortaya koyduğu kr�terler var.  
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2. Başkent Teşk�latı 

Başkent teşk�latını bel�rlemeye çalışalım. B�r karar mekan�zması var ve bu karar 

mekan�zmasının görünmeyen kahramanları �se bakanlardır. Tekn�k olarak �dare müsteşarda 

b�t�yor, ama bakan da �k� yönü olan bu �daren�n temel�. Zaten �daren�n �ç�nde bakanlık d�ye b�r 

makam var. Bakanlık makamını dolduran gel�p geç�yor, ama d�ğerler� emekl� oluncaya kadar 

b�r mesleğe g�ren ve devam eden k�mseler. Bunların göreve atanmaları �ç�n kurallar var, 

personel hukuku bu açıdan öneml�. Kamu hukukunun Kıta Avrupası s�stem�n� terc�h edenlerde 

kayırma s�stem� yok, adım adım çıkacak, her �sted�ğ�n� atayamayacak ve böylel�kle de �dare 

c�hazı yukarıya, karar mekan�zmasına karşı korumalı olacak. Anglo Sakson s�stem�nde �se tam 

ters� terc�h s�stem� var. Pek� bu karar alınırken nasıl başka �şlemler gel�yor buna değ�nmek 

lazım.  

Başkentte çeş�tl� kuruluşlar var. Bunlara başkent teşk�latında yer alan yardımcı 

kuruluşlar �sm� ver�l�yor. Bunlar çeş�tl� açılardan kend�ler�ne danışıldığı takd�rde, yardımcı 

olmak üzere varlar. Bu yardımcı kuruluşlar arasında duyulduğu zaman en fazla şaşırtacak olanı 

Danıştay. Danıştay’ın �sm�ne zaten d�kkat edersem�z “danışma” kel�mes�nden gel�yor. 

Danıştay, aslında b�r yargı organı; ama denetled�ğ�ne aynı zamanda yardımcı kuruluş. Nasıl 

d�ye sorab�l�rs�n�z. Özell�ğ� burada: Danıştay, esasında Fransa’da �lk ortaya çıkan hal� �le �dare 

�ç�nde b�r b�r�m. İdaren�n kend� kend�s�n� denetlemes� d�ye çıkmış b�r b�r�m. Danıştay’ın �dar� 

görevler� var. Mesela; bell� görevden almalarda Danıştay’ın �dar� �şler� denet�m olarak değ�l 

�dar� �şlem�n kes�nleşeb�lmes� �ç�n onayı gerek�yor. Aynı zamanda kanunlar, yönetmel�kler, 

çetref�l hukuk� problemler konusunda Başbakanlık Danıştay’a görüş sorab�l�yor. Danıştay b�r 

yargı merc�� olarak değ�l; yardımcı kuruluş olarak hukuken ne yapılması gerekt�ğ� konusundak� 

görüşler�n� sunab�l�yor. Kend�s�ne kanun tasarıları sunulduğu zaman yanlış, �sabets�z, hukuka 

aykırı gördüğü şeyler� d�le get�r�yor. Esas öneml�s�, Anayasa �le tüzük çıkartmadan önce 

Bakanlar Kuruluna mutlaka Danıştay’ın görüşünü alma mecbur�yet� get�r�lm�ş. O yüzden de 

zaten artık tüzük çıkmıyor. Kanunlar da pek Danıştay’a sorulmuyor; ama böyle b�r m�syonu 

var. Başkenttek� b�r yardımcı kuruluş, danışma organı olmak, hukukun ne ded�ğ�n�, yürürlüktek� 

hukukun buna nasıl baktığını görmek �ç�n. Fakat �lg�nç olan şu: Danıştay’a görüş sorduğunuz 

şeyde Danıştay’ın görüşüne uygun olarak �şlem yaptığınızda, dava açıldığında Danıştay y�ne o 

�şlem� �ptal edeb�l�yor. Çünkü; Danıştay’ın görüş b�ld�ren da�res� �le yargılama yapan da�reler� 

b�rb�r�nden farklı. Danıştay’ın görüş b�ld�ren da�res� �le yargılama yapan da�res� aynı kanaatte 

olmayab�l�yor. Öyle �se; bu bağlayıcı b�r görüş değ�l, hukuken tamamen kurtarıcı b�r görüş 

değ�l, hukuk budur anlamına gelen kes�n b�r görüş değ�l; yardımcı kuruluş adı üzer�nde. 
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Yardımcı kuruluş olmasının b�r d�ğer özell�ğ� de; görüşünü almak zorunda olduğunuz durumlar 

olab�l�r, ama uymak zorunda olmadığınız durumlar olab�l�r. Hatta şöyle �ht�maller var: Görüş 

almak da �steğ�n�ze bağlı, uymak da �steğ�n�ze bağlı. Mesela kanunlarda böyle. Bakanlar Kurulu 

�sterse kanun tasarısını Mecl�s’e sunmadan önce Danıştay’dan ne ders�n�z d�ye görüş sorab�l�r; 

ama �steğe bağlı, görüşü aldıktan sonra da görüşünü ben�msemeyeb�l�r, uyup uymamak da 

kend�s�ne bağlı, sadece onun fotoğrafını görecek. Bazı durumlarda tüzüklerde olduğu g�b� 

almak zorunda; ama uymak zorunda değ�l. Bazen de bazı kuruluşlarda; hem almak zorunda 

hem de uymak zorunda. Buna �l�şk�n de örnek başkent teşk�latında pek yok ama Kültür ve 

Tab�at Varlıklarını Koruma Kurulu’nun görüşler�n� örnek olarak göstereb�l�r�z. Kültürü ve tar�h� 

eserler� �lg�lend�ren hususlarda o kurulların görüşünü almadan b�r muamele yapamıyorsunuz, 

onun görüşüne de uymak zorundasınız. 

İk�nc� yardımcı kuruluş: M�ll� Güvenl�k Kurulu. Esk�den buna �l�şk�n çok tartışma ve 

buna �l�şk�n değ�ş�kl�kler oldu. Bakanlar Kurulu’nun MGK’n�n kararlarına uymak zorunda olup 

olmadığı ve kararlarının hukuk� n�tel�ğ� çok tartışılmıştı. Öncel�kle uymak zorunda, görüşünü 

d�kkate alması gerek�r-gerekmez problemler� çıktı. M�ll� güvenl�kle, kamu düzen� �le �lg�l� 

hususlarda MGK’n�n bu konudak� görüşler�n� almak konusunda ve bunlara uyup-uymamak 

konusunda değerlend�rme ülken�n gündem�n� uzun müddet kapladı. Burada n�ç�n b�r MGK g�b� 

b�r yardımcı kuruluş var? Çünkü; m�ll� güvenl�k, kamu düzen� g�b� hususlar tekn�k hususlardır. 

Bu konuda karar alınırken bu tekn�k hususlarda çalışan k�mseler�n görüşler� s�z�n açınızdan 

konuların aydınlanmasını sağlayacak. Bu MGK’n�n �ç�nde de hem kuvvet komutanları, 

Genelkurmay başkanı, hem de adalet bakanı ve �ç�şler� bakanı g�b� bakanlar var. Dolayısıyla; 

bakanlar kurulunun b�r kısmıyla, güvenl�kle �lg�l� faal�yet gösteren �dar� b�r�mlerden kanunlarda 

sayılanlardan oluşan b�r kurul. Güvenl�kle �lg�l� konuları bakanlar kurulunun önüne gelmeden 

önce değerlend�r�yor ve görüşler�n� sunuyor, bakanlar kurulu da bu görüşler çerçeves�nde 

bunları değerlend�rerek konu hakkında b�r karar ver�yor. Dolayısıyla, konu bakımından 

yardımcı b�r kuruluş. D�kkat edersen�z b�r karar verme merc�� değ�l, b�r görüş b�ld�rme merc��. 

Bu noktada anayasal değ�ş�kl�k de yapılarak son hal� �le buna �l�şk�n b�r değerlend�rmeye �mkan 

verecek düzenleme yapıldı.  

B�r d�ğer yardımcı kuruluş �se Sayıştay’dır. Öz Türkçe’n�n etk�s� �le bakarsanız: Yargıtay, 

Sayıştay, Danıştay. Sondak� ek, kurul hal�nde çalışıldığını göster�yor, �şlevler�n� bel�rlemek �ç�n. 

Sayıştay hesapları denetleyen b�r hukuk� varlık. Klas�k anlamıyla b�r yargı yer� n�tel�ğ� 

taşımıyor; ama yargılıyor. Esas olarak denet�m yapıyor. Yapılan harcamaların mevzuata 

uygunluğu açısından bakıyor; böylel�kle b�r yolsuzluk olup olmadığına, bütçen�n yer�nde 
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kullanılıp kullanılmadığına, harcamalardak� belge düzen�ne uyulup uyulmadığına bakıyor. 

Ayrıca; ş�md� kend�s�ne ver�len yen� m�syonla da performans değerlend�rmes� yapıyor. Sayıştay 

merkezde �daren�n karar vereb�lmes�ne �mkan tanıyacak değerlend�rmeler yapab�lmes� �ç�n b�r 

yardımcı kuruluş. Sayıştay’ın bu m�syonu neden�yle, daha sonra anlatacağımız kamu tüzel 

k�ş�s� olup olmama meseles� önem taşıyor. B�rçok hukuk� varlık Sayıştay denet�m�n�n ortaya 

çıkardığı belge düzen�n�n baskısından kaçınmak �ç�n özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ� n�tel�ğ�nde 

teşk�latlar kurmaya çalışıyor. Çünkü; belge düzen� yer�ne get�r�lmed�ğ� zaman sorumluluk 

doğuyor. Sorumluluk meseles� de �darede çalışanlar bakımından probleml� b�r alan. Sorumluluk 

end�şes� olmadan hızlı karar alınab�lecek ekonom�k alandak� b�r�mler�n kurulmasında özell�kle 

Sayıştay denet�m�ne tâb� olmayan ve bu yüzden de kamu tüzel k�ş�s� n�tel�ğ�nde olmayan hukuk� 

varlıklar kurmayı �dareler ve yasa koyucu terc�h edeb�l�yor. Esasen; bunların bağlantısını 

kurmak lazım. N�ç�n çeş�tl� t�pte hukuk� varlıklar kuruluyor? Çünkü; Sayıştay denet�m�. Her 

zaman yolsuzluk yapmak anlamında değ�l; Sayıştay denet�m�n�n get�rd�ğ� yükler neden�yle.  

B�r başka yardımcı kuruluş esk�den olan ama ş�md� olmayan Devlet Planlama Teşk�latı 

�d�. DPT, karar alma bakımından öneml� �d�, günlük �şlere boğulmamış �nsan yet�şt�r�yordu. Üst 

düzey yönet�c�ler�n b�rçok kısmı DPT kökenl�yd�. Ş�md� Kalkınma Bakanlığı şekl�nde b�r 

dönüşüm yaşadı. Artık; b�r danışma organı olmaktan çıktı ve b�r bakanlık g�b� b�r �cra organı 

hal�ne geld�. Ekonom�k ve Sosyal Konsey, Yüksek Planlama Kurulu, Para Kred� 

Koord�nasyon Kurulu var... Bunlar çeş�tl� alanlarda karar alıcılara yardımcı olmak üzere, 

tavs�ye üretmek üzere oluşturulmuş olan yapılar. Bütün ülken�n �dares� hakkında karar 

ver�yorlar. Bu �daren�n güvenl�ğe, ekonom�ye, �y� �şlemes�ne, paraların yer�nde sarfed�lmes�ne 

�l�şk�n kısmı var, Devlet Personel Başkanlığı g�b� personele �l�şk�n kısmı var. Öyleyse; karar 

ver�c�ler�n de bu konuda karar üretecek, denet�m yapacak, b�lg� üretecek, önündek� konuları 

aydınlatacak, önündek� konular hakkında görüş oluşturacak b�r�mlere �ht�yacı var. Dolayısıyla; 

bunları yer�ne get�rmek �ç�n müesseseler oluşturuluyor. Bu, danışmanlardan farklı b�r şey. 

Danışmanlık; k�ş�n�n potans�yel�ne ve terc�hler�ne bağlı b�r şey. Halbuk� bu t�p kurullar b�rden 

çok k�ş�den oluşuyor ve farklı kaynaklardan, farklı uzmanlıklardan beslen�yor; böylel�kle o 

alandak� bütün sorunu ve boyutu görüp karar alıcılara yeter� derecede malzeme üreteb�lmes� 

hedeflen�yor. Bu kapsamda mantığı: müesseseleşm�ş yardımcı kuruluşlar. Yan�; k�ş�ler�n 

yönet�c� oldukları zaman kend� seçt�kler� danışmanlar dışında, karar alma sürec� sırasında 

müracaat edeb�lecekler� veya mevzuata göre müracaat etmeler� mecbur� olan kuruluşlar 

oluşturmak. Mevzuatın k�m� noktalarda mecbur tuttuğu kuruluşlar var. Mesela; Anayasa’nın 

118. maddes�nde MGK’y� farklı b�r yönde düzenl�yor. Ama olağanüstü yönet�m usuller� �le �lg�l� 
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olarak da bel�rl�yor. Bakın çeş�tl� değerlend�rmelerde bulunuyor, k�mden oluştuğunu yazıyor, 

gündem�n özell�kler�ne göre �lg�l� bakan ve k�ş�ler çağırılıp görüşler� sorulab�l�r d�yor, sonra 

2001’dek� düzenlemeden sonrak� hal� de şu: “...gerekl� koord�nasyonun sağlanması 

konusundak� görüşler�n� Bakanlar Kuruluna b�ld�r�r. Kurulun, Devlet�n varlığı ve bağımsızlığı, 

ülken�n bütünlüğü ve bölünmezl�ğ�, toplumun huzur ve güvenl�ğ�n�n korunması hususunda 

alınmasını zorunlu gördüğü tedb�rlere a�t kararlar Bakanlar Kurulunca değerlend�r�l�r.” Bakın 

2001’den öncek� düzenlemede “öncel�kle d�kkate alınır” d�ye b�r hüküm vardı. O “öncel�kle 

d�kkate alınır” bağlayıcı mıdır yoksa değ�l m�d�r meseles� vardı. Pek� “değerlend�r�l�r” 

den�l�rken ne kasted�l�yor? “Bunu görmezden gelemezs�n. Sen buna uymak zorunda değ�ls�n, 

farklı b�r karar da alab�l�r, farklı b�r şek�lde de değerlend�reb�l�rs�n, buradak� görüşler� de kabul 

etmeyeb�l�rs�n; ama bunu değerlend�rmen lazım.” Değerlend�r�ld�ğ� nasıl göster�l�r? O 

görüşlere atıfta bulunarak, “Bu gerekçelerde şu kararı aldım, bu görüş b�ld�r�lm�ş olmasına 

rağmen, şu gerekeçelerle ötek� kararı aldım” şekl�nde. Değerlend�rmek “buna bak, bunu gör, 

ona göre karar ver” demek; buna %100 uymak anlamında değ�ld�r.  

 

3. Taşra Teşk�latı 

Merkezden yönet�m�n kend� �ç�ndek� �k�nc� kavramı: Taşra teşk�latı. Taşra teşk�latı, �llere 

dağılmış olan yapıları göster�yor. B�r başkentte karar alma mekan�zmasının da yapıları var, b�r 

de taşrada yapıları var. Başkenttek� yapıları, karar alıcılara yardım etmek üzere var. Taşradak� 

yapıları �se, alınan kararları uygulamak �ç�n var. Esasında Ankara aynı zamanda hem başkent 

hem taşra. Çünkü; Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar başkent teşk�latının aldığı b�r 

karardır ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Sağlık Müdürlüğü’nde vs. uygulandığı g�b� 

Ankara Sağlık Müdürlüğü’nde de uygulanır. Ankara Sağlık Müdürlüğü burada taşra teşk�latı 

oluyor. Dolayısıyla; taşra başkent dışında olan �ller demek değ�l; karar alma mekan�zması 

dışında uygulayıcı yapı demekt�r. Başkent teşk�latında bu karar alma mekan�zmasında 

müsteşarın başında olduğu, altında da da�re başkanlarının, genel müdürler�n�n, şube 

müdürler�n�n, çeş�tl� sıfatlar altında k�mseler�n olduğu organ�gram var. Bu organ�gram �ç�nde 

b�rb�rler� �le �l�şk�s�n� gösteren yapılar var ve h�yerarş� var. H�yerarş�, b�r bakanlıkta dönüyor 

dolaşıyor, müsteşarda b�rleş�yor. Yan�; Sağlık Bakanlığı dersek, Sağlık Bakanlığı müsteşarı 

salkım saçak b�r yapının kend�s�nde b�rleşt�ğ� k�mse. Organ�gramda herkes kend� salkımında 

h�yerarş� �ç�nde. Yan�; tedav� h�zmet� genel müdürlüğü var ve bu genel müdürlük �ç�nde b�r sürü 

başka müdürlükler var, onlar tedav� h�zmetler� genel müdürlüğüne bağlı. Tedav� H�zmetler� 
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Genel Müdürlüğü de müsteşara bağlı. B�r d�ğer� de �laçla �lg�l� b�r genel müdürlükte bell� 

şubeler var ve onlar �laç �şler� genel müdürlüğüne bağlı, o müsteşar yardımcılığı dolayısı �le de 

müsteşara bağlı. Dolayısıyla; başkent teşk�latı �ç�nde de b�r bütünün �ç�nde b�r organ�gramla, 

faal�yetler kend� �ç�nde yer�ne get�rmek amaçlı b�r teşk�lata büründürülmüş. Böylel�kle; 

h�yerarş�ze ed�lm�ş. H�yerarş�ze ed�lmen�n ortaya çıkarttığı sakıncayı g�dermek �ç�n müsteşarda 

b�rleşt�r�lm�ş ve karar merc�� olarak bakan sadece müsteşarla muhatap en son düzeyde. Alınan 

kararlar bakanlar kurulunun terc�hler�, bakana yer�ne get�rmek üzere gel�yor, bakan aldığı 

kararları, terc�hler�n� müsteşar vasıtasıyla da bütün başkent teşk�latı ve taşra teşk�latına yayıyor.  

Taşra teşk�latında �se, val� var. Her b�r bakanlığın taşra teşk�latının en yüksek düzeydek� 

memuru val�. Val�, örneğ�n; Sağlık Bakanı adına �ldek� en yüksek derecel� personel. Buna o 

yüzden personel bahs�nde ajan den�l�yor. Ajan kel�mes�, tems�l ett�ğ� �ç�n. Her b�r bakanın ajanı 

val�d�r. Her b�r bakan adına val� kend�s�ne ver�len d�rekt�fler doğrultusunda �şlem yapar. İldek� 

sağlık konularını, �le �l�şk�n sağlık konuları olduğu �ç�n bakan ayrıca b�r d�rekt�f vermed�ğ� 

takd�rde val� karar ver�yor, bakana g�tm�yor b�le. Ama; bakan “İldek� sağlık konularında şunu 

yapacaksın, �lçeden �le gelmek �steyen doktorları 3 yıl boyunca nakletmeyeceks�n” vs. d�ye 

h�yerarş� yetk�s� gereğ� önceden d�rekt�f vereb�l�r. İl çapında nasıl davranacağına �l�şk�n em�r ve 

d�rekt�fler�n� sunab�l�r; ama sonuçta uygulayan val�d�r. Onun dışında da, �l sağlık müdürü vs. 

g�b� d�ğer yapılar vardır. İlçede de kaymakam İç�şler� bakanlığı’nın tems�lc�s� olarak d�ğer 

b�r�mler�n başı olarak bulunur. Kaymakam, val� g�b� �lçedek� bütün bakanlıkların tems�lc�s� 

değ�ld�r. Val�de yetk� gen�şl�ğ� vardır, kaymakam val�n�n d�rekt�f� altındadır ve hükümet� tems�l 

eder. O yüzden val�n�n bu n�tel�ğ� gereğ�, -kaymakamlardan farklı olarak- mülk� �dareden 

olmayan k�mseler de val� olarak atanab�l�r.  

 

25.02.2016 

B�r ülkede kanunun düzenled�ğ� ve belk� yeterl� değ�lse değ�şt�r�lmes� talep ed�lecek 

hususla, bunun neye uygun olarak değ�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� söyleyecek ölçütler�, ver�ler� 

b�rb�r�nden ayırarak değerlend�rmek gerek�r. Merkez� �daren�n hang� amaçları taşıdığını, hang� 

amaçları gerçekleşt�rmek �ç�n böyle b�r teşk�lat yapısının kurulduğunu, bunun ne �ç�n 

sınırlandırıldığını, sınırlandırmanın amacı ve buna �l�şk�n get�r�len kr�terler�n ne olduğu ve 

sonra Anayasada düzenlenen hal�n� d�le get�rm�ş olduk. Kavramlar l�stes� olarak; kamu tüzel 

k�ş�l�ğ�, merkezden yönet�m, yer�nden yönet�m, yer bakımından yer�nden yönet�m, h�zmet 

bakımından yer�nden yönet�m, kamu �dares�-kamu kurumu, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek 
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teşekkülü, h�yerarş�, �dar� vesayet g�b� kavramların b�r kısmını doldurduk. Bu kavramların 

b�rb�r� �le �l�şk�s�n� kurarak, teor�k boyutlarını ortaya koymaya çalışıyoruz.  

İk� ayrımı vardır: yerel (mahall�) ve h�zmet bakımından. Merkezden yönet�m�n varlık 

gerekçes�ne değ�n�ld�. Merkezden yönet�m�n�n temel harcı olan h�yerarş�ye ve sınırlarına 

değ�n�ld�. Böylel�kle b�r bütünlük �çer�s�ndek� b�r kavramın b�r�s�ne değ�n�lm�ş oldu. Bu boyut 

b�tt�kten sonra başka b�r boyuta geç�lecekt�r k� o da kamu �dares�-kamu kurumu ve kamu 

kurumun n�tel�ğ�ndek� meslek teşekkülü ayrımıdır. Böylel�kle el�m�zde �k� tane değerlend�rme 

b�ç�m� olacak, b�r �dare �le karşılaşıldığında �lk önce b�r�nc� boyuta göre değerlend�r�lecek, sonra 

�k�nc� boyuta göre değerlend�r�lecek.  

Yer�nden yönet�m�n �k� b�ç�m� vardır. Merkezden yönet�m tek b�r tüzel k�ş�l�k, ana karar 

mekan�zması, bütün ülkeye yayılmış haller� vardır ve �lk ortaya çıkışında ortak ve genel 

�ht�yaçları görmekteyd�. Ancak bunun faydaları yanında sakıncaları da baş gösterd�. 

Sakıncalarından b�r�s� hantal b�r yapı olması, ülken�n her tarafındak� sorunlara merkezden karar 

ver�lmes�n�n ortaya çıkardığı problem ve bunun teor�k olarak g�dermek �ç�n bulunan �lk çözüm 

yetk� gen�şl�ğ� oldu. İht�yaçların tesp�t�ndek� �sabets�zl�kler, g�der�lmes�nde gec�kmeler ortaya 

çıkınca merkezden yönet�m, tek yönet�m model� olarak, sakıncalarını g�deremeyecek b�r 

bütünlüğe dönüştü. Faydaları olduğu �ç�n vazgeç�lemeyecek b�r teşk�latlanma b�ç�m� ama 

sakıncalarının da kend� �ç�nde yetk� gen�şl�ğ�, h�yerarş�, yetk� devr� �le g�der�lemeyecek boyutta 

olduğu ortaya çıktı. Bunun üzer�ne düşünülen hususlardan b�r�s�, özell�k gerekt�ren faal�yetler 

�ç�n ayrı tüzel k�ş�l�k kurulması yaklaşımı oldu.  

 

B. Yer�nden Yönet�m 

1. H�zmet Bakımından Yer�nden Yönet�m 

B�r faal�yet kend�ne özgü b�r uzmanlık gerekt�r�yorsa, o faal�yet bütün �ç�nde d�ğer 

faal�yetlerle ele alınmak yer�ne, ayrıca ele alınmayı gerekt�ren b�r uzmanlık gerekt�r�yorsa, buna 

ayrı b�r tüzel k�ş�l�k ver�l�p, faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� ayrı bütçes�, ayrı personel�, ayrı karar 

merc��ler�yle yer�ne get�r�l�r. Örneğ�n Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bakıldığında, 

şeh�rlerarası yolların yapımı uzmanlık gerekt�ren b�r �şt�r ve Ulaştırma Bakanlığı'nın d�ğer �şler� 

yanında bu g�b� öneml� b�r �ş� yapması kabul ed�lmeyerek, ayrı b�r tüzel k�ş�l�k ver�lm�şt�r. Bu 

şek�lde bölge müdürlükler�, ayrı personel�, ayrı bütçes�yle, sadece b�r veya b�rkaç �ş� yapmakla 

faal�yet�n� sürdürecekt�r. Bu kuruma tüzel k�ş�l�k ver�lerek, adeta anneden ayrı b�r k�ş�l�k olması 

g�b�, merkezden yönet�mden koparıldı ve ayrı b�r tüzel k�ş�l�k hal�nde bütünlük oluşturuldu. 
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Buna b�r yer�nden yönet�m model� olarak bakılıyor ve bu model�n merkezle bağlantısını 

sağlamak �ç�n de ayrı b�r araç gel�şt�r�l�yor. Bunun �sm� �se h�zmet bakımından yer�nden 

yönet�md�r. Coğraf� bakımdan değ�l z�ra coğraf� bakımdan y�ne tüm ülke olab�l�r veya İSKİ'de 

olduğu g�b� tüm ülkede de olamayab�l�r. İSKİ de b�r h�zmet bakımından yer�nden yönet�m 

kuruluşudur. Ün�vers�teler de aynı şek�lded�r. Örneğ�n esk�den Hacettepe Ün�vers�tes�'n�n 

Kastamonu'da Tıp Fakültes� vardı. Yan� tüm Türk�ye'ye h�zmet ver�yor ama m�ll� Eğ�t�m 

Bakanlığı'nın veya başka b�r bakanlığın bünyes�nde değ�l, ayrı b�r tüzel k�ş�l�ğ� vardır. İstanbul 

Ün�vers�tes�’n�n de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de kamu tüzel k�ş�l�ğ� farkı �se bazısı 

ülke çapında bazısı şeh�r çapında faal�yette bulunuyor gözüküyor. Örneğ�n İSKİ, Büyükşeh�r 

Beled�yes� tüzel k�ş�l�ğ� �çer�s�nde değ�ld�r. Halbuk� b�rçok �lde beled�ye başkanlığı �çer�s�nde, 

su ve kanal�zasyon başkanlığı �le �lg�l� b�r�mler vardır. Ama İSKİ, İstanbul'a İstanbul dışından 

da su get�reb�lmek �ç�n, ayrı b�r kanunla kurulmuş, Büyükşeh�r Beled�yes�'nden ayrı tüzel 

k�ş�l�ğ� olan, ayrı bütçe ve personel�, malvarlığı olan b�r kamu tüzel k�ş�l�ğ�d�r. Yan� b�r faal�yet 

ayrı b�r özell�k gerekt�rd�ğ� zaman, ayrıca �lg�lenmek, bütçe ayırmak, personel ayırmak 

gerekt�ğ� zaman kanun koyucunun takd�r� �le ayrı b�r tüzel k�ş�l�ğe bağlanab�l�yor ve bunun 

sonucunda h�zmet bakımından yer�nden yönet�m kuruluşu ortaya çıkıyor. 

Bu aşamada çoklaşma başlamış oldu ve ana gövdeden ayrı tüzel k�ş�l�kler ortaya çıktı. 

Kamu tüzel k�ş�l�ğ�, merkezden yönet�m� anlatırken belk� de tam olarak anlaşılamıyordu z�ra 

b�r şey var ve b�r şey�n ayrıca tüzel k�ş�l�ğ�n�n olması, başka b�rşeyden ayırmadıkça b�r anlam 

�fade etm�yordu. Ş�md� �se ayrım ortaya çıkmış oldu.  

Başta ded�ğ�m�z g�b� çokluk �ç�nde b�rl�ğ� sağlama ve tüm kamu gücünün b�r elde 

toplanmaması �ç�n ve bunun yanında zayıflamaması �ç�n bütünlük sağlanması �ç�n b�r �l�şk� 

ortaya çıkmaktadır. Yan� merkez� yönet�me b�r şek�lde bağlanma noktaları söz konusudur. İSKİ 

de Ün�vers�te de Karayolları Genel Müdürlüğü de bağlanıyor. Dolayısıyla hem çokluğu 

oluşturan b�r model ortaya çıktı ve hem de bu model�n zem�n�nde yer alan kamu tüzel k�ş�l�ğ� 

bel�rmeye başladı. Kend� �çler�nde b�r h�yerarş� var ayrıca merkezle bağlantısını sağlayan başka 

b�r bağı da var. 

 

2. Yer Bakımından Yer�nden Yönet�m 

Esas ağırlık taşıyan kısım �se, yer bakımından yer�nden yönet�mlerd�r. Yer�nden yönet�m, 

mahall� �dare, yerel yönet�m g�b� kullanımları vardır. Bell� b�r toprak parçası üzer�nde yaşayan 

�nsanların, yerel �ht�yaçları ortaya çıkab�lmekted�r. Örneğ�n Polatlı'da yöre halkının buğdayların 
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satılacağı ana kadar muhafaza ed�leceğ� b�r yere �ht�yacı var �se yerel yönet�m�n bu �ht�yaç �ç�n 

bell� yerler yapması gerekmekted�r. Dolayısıyla b�r �nsan topluluğunun bulunduğu yerde ortak 

yerel �ht�yaçlar olab�ld�ğ� g�b� her yer�n de kend�ne özgü yerel �ht�yaçları olab�lmekted�r. 

Merkez� �dare, bell� b�r coğrafyada oturan �nsanların �ht�yaçlarını karşılamak konusunda 

merkezden karar ver�r �se bu kararın �sabets�zl�k oranı çok fazladır. Öyleyse yerel �ht�yaçları 

g�dermek �ç�n ayrı b�r yönet�m model� kurmak lazımdır ve bu yerel �ht�yaçlar o yerel �dareler 

kamu tüzelk�ş�ler� tarafından görülmel�d�r. Buralarda h�zmet� esas alarak değ�l, o alanda 

yaşayan k�ş�ler�n ortak �ht�yaçlarını d�kkate alarak kurulmuş tüzel k�ş�lere �ht�yaç vardır. 

Ün�vers�te eğ�t�m-öğret�m-araştırma eksen�nde kurulmuş b�r tüzel k�ş�l�k �ken, Bolu-Mudurnu-

Çayköy, orada oturan �nsanların ortak �ht�yaçlarını g�dermek üzere kurulmuş b�r köydür. 

Hayvancılıkla uğraşanların mera ıslahı �ht�yacı, köyün ayrıca değ�rmen�n�n ıslahı, hayvanlar 

�ç�n eğrek yerler� oluşturulması, hasatın yapılacağı yer vs. g�b� noktaları bel�rlemekle uğraşır.  

Üç model oluşturulmuştur. En tab� ve yaygın olanı köydür. Köye, Köy Kanunu �le 

yetk�ler, görevler ve malvarlığı ver�lm�ş ve köyün �ht�yacı �ç�n mutlaka bakanlığa kadar 

g�d�lmes� gereken b�r durum yoktur. Hem merkez� �daren�n bu görev� gereğ� g�b� yapamaması 

hem de �sabetl� tesp�t edemeyeceğ� �ç�n öngörülmüş ve ayrı tüzel k�ş�l�k model� ortaya çıkmıştır. 

Tıpkı devlet tüzel k�ş�l�ğ�nde olduğu g�b� köy derneğ�, �ht�yar heyet�, muhtar olarak organları 

vardır. Örneğ�n; köyün merasını oluşturab�l�r, sağlık koşullarının gerekt�rd�ğ� hususlarda 

kararlar alab�l�r. Dolayısıyla öyle b�r tüzel k�ş�l�k model� k� tıpkı devlet�n ülkedek� �nsanların 

ortak ve genel �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n olanın ufak b�r model� olarak, köy alanı �çer�s�ndek� 

�nsanların ortak �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n kurulmuştur.  

Kr�t�k nokta, yerel �ht�yaç konusundadır. Elektr�k h�zmet� g�b� genel b�r �ht�yacı g�dermek 

yerel �darelere ver�lemeyecekt�r. Elektr�k �nsan� b�r �ht�yaç olmasına rağmen yerel değ�l, ulusal 

b�r �ht�yaçtır. Köye düşen, yerel �ht�yaçlar konusunda görevlend�r�lmes� ve yetk�lend�r�lmes�d�r. 

Daha büyük yerlerde �se beled�ye adında b�r tüzel k�ş�l�k ortaya çıkartılmıştır. Beled�ye olan 

yerde tam ters�ne köyde yapılması mümkün olan şeyler� yasaklayan hükümler vardır. Örneğ�n, 

beled�ye sınırları �çer�s�nde ahırların kapatılması yükümlülüğü beled�yelere get�r�lmekted�r. 

B�z�m s�stem�m�zde beled�ye daha fazla ağırlık kazanmaktadır; z�ra beled�ye daha fazla �nsana 

h�tap eden b�r tüzel k�ş�l�k olarak görülmekted�r. Üçüncü olarak �se �l özel �dares� adında b�r 

model vardır. Bunlar üç ayrı coğraf� alanda yerel yönet�mler ve kanunla sayılmışlardır. Beled�ye 

model�nde büyükşeh�r beled�yes� model� vardır. İl özel �dareler� �se bazı alanlarda kaldırılmış 

durumda. Köyler de bazı yerlerde mahalle hal�ne get�r�lm�ş durumdadır. Dolayısıyla tür olarak 

üç tane vardır ve üç tanen�n görünümü çeş�tl� özell�kler arz etmekted�r. 
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En �lg�nç kanunlardan b�r�s� 1924 tar�hl� 442 sayılı Köy Kanunu'dur. Bu kanun köyün 

nasıl kurulduğunu, tüzel k�ş�l�ğ�n�n nasıl yetk�lerle donatıldığını, görevler�n� göstermekted�r. 

Böylel�kle b�r kamu tüzel k�ş�l�ğ� t�p�ne göre; yetk�, bütçe ve personel �mkanları düzenlenm�şt�r.  

Bu modeller�n merkezle bağlantısına gel�nd�ğ�nde; b�nlerce kamu tüzel k�ş�s� 

oluşturularak çokluk gerçekleşm�ş oldu. Her beled�ye, her köy, her büyükşeh�r beled�yes� kamu 

tüzel k�ş�s� olarak kuruldu ve ayrıca devlet kamu tüzel k�ş�s� var. Ayrıca ün�vers�te, Karayolları 

Genel Müdürlüğü g�b� kamu tüzel k�ş�l�kler� de var. B�nlerce kamu tüzel k�ş�s�, k�m�s� görev 

bakımından, k�m�s� coğraf� alan bakımından çokluğu meydana get�r�yorlar ve bütünlüğü 

sağlayan araçlarla oluşturmuş b�r yapı var.  

 

IV. İdaren�n Bütünlüğünü Sağlayan Araçlar 

Şu ana kadar �ş�n teor�k kısmı anlatıldı. Teşk�lat model� olarak �nsan aklı, merkezden 

yönet�m ve yer�nden yönet�m olarak �k� teşk�latlanma b�ç�m� şekl�nde uzlaştı. Tar�h tecrübes�, 

devletlere bu teşk�latlanma b�ç�m�n� ortaya çıkarttı. Bu �dar� teşk�latlanma b�ç�m�n�n her 

ülkedek� görünümü farklı b�r kompoz�syon �çermekted�r. Fakat her görünüm bunların 

karışımıyla elde ed�lmekted�r. Dolayısıyla ülkeler�n görünümü b�rb�r�nden çok farklı ama 

araçları bu kavramlardır. K�m�s�nde yerel yönet�mlere çok yetk� ver�lm�ş, k�m�s�nde �se yerel 

yönet�mlere yetk� h�ç ver�lmem�ş, merkez� yönet�me ağırlık ver�lm�şt�r. Ancak her s�stemde, 

merkezden ve yer�nden yönet�m model�ne göre kurulmuş tüzel k�ş�ler vardır. Dolayısıyla bu 

hukuk� zem�n� oluşturuyor. Ş�md� bu zem�nde ve bu kavramların gerekler�n� kullanarak, ülkeler� 

�lkeler bazında ortaya çıkan görünümü değerlend�recek b�r kr�ter olarak kullanmak gerek�r. 

Merkezden yönet�m� ortaya çıkarak �ht�yaçlar ve temel oluşmuş �lkeler�, yerel yönet�m� ortaya 

çıkarak �ht�yaçlar ve �lkeler� ve h�zmet bakımından ortaya çıkan �ht�yaçlar ve temel �lkeler�.  

Problem�m�z, yerel yönet�m� merkeze bağlayan ve bütünlüğü sağlayan ne olacaktır? 

Merkezden yönet�m�n �ç�ndek� bütünlüğü sağlayan h�yerarş� �d�. H�yerarş�, em�r verme, 

cezalandırma, mükafatlandırma, önceden yönlend�rme ancak yer�ne geçerek �şlem yapamamayı 

�çermekte �d�. H�yerarş�k kademelenme sayes�nde de tüzel k�ş�l�ğ�n bütünlüğünün oluşması 

sağlanmakta �d�.  

Yerel yönet�m �le merkez� �dare arasındak� �l�şk�ye ver�len �s�m �se �dar� vesayett�r. 

Anayasa'nın 127. maddes�nde yer almaktadır. İdar� vesayet, s�yas� yorum meseles� olmaksızın 

tekn�k b�r ter�md�r. Tekn�k olarak bütünlüğü sağlayan b�r araçtır. Bu araç, başlı başına 

eleşt�r�lecek b�r şey değ�ld�r. Sadece yoğunluğu ve n�tel�ğ� eleşt�r�leb�l�r. Yoksa varlığı, b�r �şlev� 
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gördüğü �ç�n gerekl�d�r. O �şlev de ayrı tüzel k�ş�l�kler arasındak� bağlantıyı sağlamaktır. 

Beled�ye başkanı �le İç�şler� Bakanı arasında h�yerarş� var den�r �se ayrı b�r tüzel k�ş�l�k 

olmasının b�r anlamı kalmayacaktır. Aks� durumda beled�yen�n bakanlığın b�r taşra 

örgütlenmes� g�b� ele alınıp h�yerarş�k yetk� kullanması olur k�, ayrı tüzel k�ş�l�ğ�n mantığına 

uymamaktadır.  

Tüzel k�ş�l�k, kanunla kend�s�ne ver�len görevler� yapan b�r�m demekt�r. Dolayısıyla 

kanunla kend�s�ne ver�len görevler� yapan k�mse �le merkez� �dare arasında �daren�n bütünlüğü 

sağlamak amacıyla kurulan �l�şk�, b�r tür denet�m �l�şk�s� olmak durumundadır. Bu b�r ast-üst 

�l�şk�s� değ�l, b�r tür hukuka uygunluk, yer�ndel�k, �sabetl�l�k denet�m� şekl�nde ortaya çıkan b�r 

�l�şk�d�r. Az veya çok şek�lde b�r denet�me �ht�yaç vardır. Bu konuda denet�m�n en az olduğu 

yöntem, örneğ�n; TRT'de vardır. TRT �le merkez� �dare arasında kurulan �l�şk�de �daren�n 

hukuken TRT'ye hang� programları yayınlayab�leceğ� konusunda bell� d�rekt�fler verme yetk�s� 

yoktur. Sadece mal� konularda ve bell� personel� atama konusunda b�r �l�şk� kurulmuştur. Ayrıca 

hükümet�n �craatını anlatmak �ç�n b�r programı yayınlama mecbur�yet� get�r�lm�şt�r. O zaman 

TRT �le merkez� �dare arasındak� bağlantı ned�r dend�ğ�nde, kanundak� bu bağlantıları saymak 

gerekmekted�r. Bu �se �dar� vesayet�n en öneml� özell�kler�nden b�r�s�d�r. Yan� kanunla 

bel�rlenmes� ve h�yerarş� g�b� genel b�r yetk� olmamasıdır. Kanunda ne sayılmışsa o vardır. 

H�yerarş�de �se sayılmaya gerek kalmadan, em�r ve d�rekt�f verme yetk�s� vardır. 

 

A. İdar� vesayet-H�yerarş� 

H�yerarş�, b�r tüzel k�ş�l�ğ�n �çer�s�ndek� makamların b�rb�r� �le �l�şk�s�d�r. İdar� vesayet 

�se �k� tüzel k�ş�l�k arasındak� �l�şk�d�r. B�r�, b�r tüzel k�ş�l�ğ�n kend� �çer�s�nde bütünlüğünü 

sağlayan hukuk� �l�şk�n�n �sm� �ken, d�ğer� �k� tüzel k�ş�y� b�rleşt�rmeden bütünleşt�ren, 

aralarındak� bağlantıyı kuran �l�şk�d�r. Dolayısıyla tek tüzel k�ş�l�k �çer�s�nde ancak h�yerarş� 

gözükeb�l�r, �k� tüzel k�ş�l�k arasında da ancak �dar� vesayet ve onun özell�k gösteren türler� 

olab�l�r.  

H�yerarş�, kanunla göster�lmes�ne gerek olmadan var olan ve dolayısıyla genel b�r 

yetk�d�r. Yan� b�r tüzel k�ş�l�k �çer�s�nde h�yerarş� bulunduğuna da�r kanun� düzenlemeye �ht�yaç 

yoktur. B�r tüzel k�ş�l�k var �se �ç�nde mutlaka h�yerarş� vardır. H�yerarş� yetk�s� tüzel k�ş�l�ğe 

mündem�ç, �ç�nde saklı b�r yetk�d�r. Oysa �dar� vesayet genel b�r yetk� değ�ld�r. Mutlaka her �k� 

tüzel k�ş�l�k arasında olmayab�l�r. B�r tüzel k�ş�l�kle merkez arasında dolaylı da olsa var ama 

her �k� tüzel k�ş�l�k arasında yoktur. Örneğ�n, İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� �le İstanbul 
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Ün�vers�tes� arasında ne h�yerarş� ne de �dar� vesayet vardır. Ancak beled�yen�n �dar� vesayet 

bağlantısı �le b�r yerde merkezle bağlantısı oluyor ve y�ne ün�vers�te de �dar� vesayet bağı �le 

merkezle bağlanmaktadır. İdar� vesayet kanunla ve kanunun, b�r�n�n d�ğer� üzer�nde kullanacağı 

yetk�ler� düzenlemes�yle etk�s�n� göster�r. Dolayısıyla kapsamı da kanunda sayılandan �baret 

olmaktadır. H�yerarş� g�b� genel b�r yetk� değ�ld�r. İdar� vesayet�n genel b�r kapsamı yoktur. Çok 

çeş�tl� �dar� vesayet görünümler� olab�lmekted�r.  

İdar� vesayet �k� farklı tüzel k�ş�l�k arasında, tüzel k�ş�l�kler�n ayrılığını y�t�rmeden bütün 

olmasını sağlamaktadır. Aralarında b�r köprü kurduğu �ç�n böylel�kle bütünlük sağlanmış 

olmaktadır. Dolayısıyla her tüzel k�ş�l�k b�r şek�lde merkeze �dar� vesayet bağı �le bağlanmak 

suret�yle bu bütünlüğü oluşturmaktadır. Anayasa'nın 127. maddes�, "Merkezî �dare, mahallî 

�dareler üzer�nde, mahallî h�zmetler�n �daren�n bütünlüğü �lkes�ne uygun şek�lde yürütülmes�, 

kamu görevler�nde b�rl�ğ�n sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî �ht�yaçların 

gereğ� g�b� karşılanması amacıyla, kanunda bel�rt�len esas ve usuller da�res�nde �darî vesayet 

yetk�s�ne sah�pt�r." şekl�nde kaleme alınmıştır. Burada �dar� vesayet�n sebepler� göster�lmes�ne 

rağmen yöntemler� göster�lmem�şt�r. Anayasa �dar� vesayet�n sınırını bel�rlemek, 

meşrulaştırmak �ç�n kr�terler de koymuştur. Yan� �dar� vesayet� ancak bu amaçları 

gerçekleşt�rmek �ç�n ve bu amaçları gerçekleşt�recek kadar get�r�leb�lmes�n� düzenlem�şt�r. 

Daha fazla get�r�l�rse yerel yönet�m�n özerkl�ğ�n� de �hlal etm�ş, onun ayrı b�r hukuk� varlık 

olduğunu �hlal etm�ş olursunuz. Dolayısıyla gereğ�nden fazla veya gereğ�nden az b�r �l�şk� 

kurmamak �ç�n Anayasa’da kr�terler� ben�msenm�şt�r. İdar� vesayet�n h�ç olmaması g�b� b�r 

durum yoktur ama �sten�ld�ğ� şek�lde de şartları bel�rlenememekted�r. Yan� "�daren�n bütünlüğü 

�lkes�ne uygun şek�lde yürütülmes�, kamu görevler�nde b�rl�ğ�n sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahallî �ht�yaçların gereğ� g�b� karşılanması amacıyla" �dar� vesayet get�r�lmes� 

gerek�r. Ancak tabloya baktığımızda daha karmaşık b�r durum var.  

İdar� vesayette b�r�nc� t�p, örneğ�n; beled�yen�n merkeze bağlanması şekl�nde b�r �l�şk�d�r 

k� Anayasa buna �dar� vesayet demekted�r. İk�nc� t�pe örnek vermek gerek�rse, ün�vers�teler�n 

merkeze bağlanmasıdır. Anayasa buna b�r ter�m kullanmamaktadır. Üçüncü t�p �se ün�vers�ten�n 

YÖK'e bağlanması g�b� b�r �l�şk�d�r.  

Fat�h Beled�yes�-İBB-İç�şler� Bakanlığı arasındak� �l�şk�de, Fat�h Beled�yes� �le İBB 

arasında, Fat�h Beled�yes� �le merkez arasında, İBB'n�n merkezle �l�şk�s� var. Beled�yeler�n 

merkezle �l�şk�s� Anayasa’da �dar� vesayet olarak sayılmıştır. Ancak Fat�h Beled�yes� �le İBB 

arasındak� �l�şk�ye ne denecekt�r? Y�ne Ün�vers�te �le YÖK arasındak� �l�şk�? Dolayısıyla �dar� 
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vesayet�n b�rkaç t�p� gözüküyor. Ortak özell�kler� �se, �k� ayrı tüzel k�ş�l�k arasında 

gerçekleşmes�d�r. Ancak Anayasa’da olan kısım, mahall� �dareler�n merkezle olan �l�şk�s�d�r. 

D�ğer t�p �l�şk� bakımından Anayasa suskun geçt�ğ� �ç�n, doktr�nde farklı adlandırmalar 

görülmekted�r. K�m�s� dış �dar� denet�m, k�m�s� �dar� vesayet k�m�s�, �dar� vesayet değ�ld�r 

demekted�r. Ortak nokta, ün�vers�te �le YÖK arasındak� �l�şk�de, YÖK merkez g�b� b�r 

konumdadır. Ün�vers�ten�n bazı �şlemler�ne onay ver�yor veya verm�yor. Örneğ�n personel 

ataması konusunda ün�vers�te YÖK'ten kadro �steyecekt�r. Bu şek�lde, ülke çapınca kadroların 

eş�t şek�lde dağıtılmasına h�zmet ed�lmekted�r. Bu �l�şk� h�yerarş� değ�ld�r, YÖK em�r ve d�rekt�f 

veremez. İdar� vesayet den�l�rse, YÖK merkez değ�ld�r. Dolayısıyla bu �l�şk� �dar� vesayet 

benzer�d�r. Kanunla ver�lme, kanundak� yetk�ler� kullanma özell�kler� aynı, sadece �k� �dare de 

merkez dışıdır ve denetleyen�n denetlenen karşısında, merkezm�ş g�b� kabul ed�ld�ğ� b�r durum 

vardır. Bu �l�şk� de �dar� vesayet�n hukuk� rej�m�ne tab�d�r.  

Bazı �dar� vesayet görünümler� h�yerarş�den daha sıkıdır. Örneğ�n kaymakamın köy 

muhtarı üzer�ndek� yetk�s� böyled�r. Dolayısıyla �dar� vesayet� dozu, n�tel�ğ� öneml�d�r. Yerel 

yönet�mler merkez �l�şk�s�nde �dar� vesayet�n anlam ve kapsamı, amacı çerçeves�nde �sabet� 

öneml�d�r. Teşk�lat hukukunun gerekler� �le uygulama b�ç�m�n�n doldurulması arasında b�r 

problem var ve tartışmaları teşk�latın gerekler� temel�nde değerlend�rmek gerek�r. İdar� 

vesayet�n varlık amacı, Anayasa’da düzenlenmes�, teor�k olarak �şlev�; �k� tüzel k�ş�l�ğ�n 

b�rb�r�nden ayrı ayrı faal�yette bulunmasına engel olmaktır. Ancak �dar� vesayet�n kapsamının 

ayrıca kanunla bel�rlenmes� gerek�r.  

 

V. Kamu İdares�-Kamu Kurumu- Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� 

Meslek Teşekkülü 

Bu başlık başka b�r boyutu �fade ed�yor. Başka hukuk� sonuçları var. B�r kamu tüzel 

k�ş�s�ne bakıldığında ya kamu tüzel k�ş�s�, ya kamu kurumu ya da kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� 

meslek teşekkülü d�yeceğ�z. 

Kamu �dares� dört taned�r. Devlet tüzel k�ş�l�ğ�, �l özel �dares�, beled�ye, köy yan� 

merkezden yönet�m ve yer bakımından yer�nden yönet�m�n toplamından oluşur. Ortak 

özell�kler�, bell� b�r coğraf� alan üzer�ndek� �nsanların ortak ve genel �ht�yaçlarını g�dermeye 

yönel�k tüzel k�ş�ler olmasıdır. Devlet tüzel k�ş�l�ğ�, tüm ülke çapındak� �nsanların ulusal ortak 

ve genel �ht�yaçlarına yönel�k faal�yette bulunur, �l özel �dares� �l çapında, beled�ye beled�ye 

sınırları �ç�nde, köy �se köy sınırları �çer�s�nde faal�yette bulunmaktadır. Yan� bu kamu tüzel 
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k�ş�ler�n�n kamu �dares� olması, coğraf� alan kr�ter� neden�yled�r. Coğraf� alan kr�ter�nde, 

merkezden yönet�m her yer�, �l özel �dares� �l�n tüm sınırlarını kapsar, beled�ye �se �l�n her zaman 

coğraf� sınırlarını tümüyle kapsamamaktadır. Beled�yeler, b�r �l�n sınırları �çer�s�nde b�rden 

fazla olab�lmekted�r. Yozgat Beled�yes� �le Sorgun Beled�ye başkanlığı arasında, Yozgat �l� 

�çer�s�nde h�çb�r beled�ye sınırlarına dah�l olmayan boşluk alanlar vardır. Bu alanlar �se Yozgat 

İl Özel İdares�'n�n kapsamındadır. Köy �se b�r �l�n sınırları �çer�s�nded�r. Dolayısıyla kamu 

�dareler�n�n çakışan ve çakışmayan yönler� bulunmaktadır. Örneğ�n, �l özel �dares� beled�ye 

sınırları �çer�s�ndek� bazı �şler� yapmakla yükümlüdür.  

Kamu �dares�n�n b�r başka özell�ğ�, kend�ler�ne ver�len genel görev kapsamında, ortak 

yen� b�r �ht�yaç çıktığında, yetk�l� organların kararıyla bunları görev olarak üzerler�ne alab�l�rler. 

Yen� b�r görev örneğ�n, �lçede s�nema salonu yoktur ve �nsanlar s�nema taleb�nde bulunuyordur, 

ortak �ht�yaç olarak yoğunlaştığında b�r kamu h�zmet� olarak s�nema kurulmasına beled�ye tüzel 

k�ş�l�ğ� karar vereb�l�r. Yan� kanunda ayrıca görev olarak sayılmış olmamasına rağmen, kamu 

�dares� olması dolayısıyla görev alanında ortaya çıkan b�r �ş�, görmeye yetk�l� kurumlarının 

kararıyla kend� üzer�ne alab�l�r. Dolayısıyla kamu �dares� ter�m�, kend� görev alanlarını kanunun 

verd�ğ� �mkanlara dayanarak, kend� karar organları �le gel�şt�reb�len �dareler� tems�l etmek �ç�n 

kullanılır. Başka b�r açıdan kamu �dares�, bu hareketl�l�k konusunda, mevzuatın kend�s�ne 

�mkan verd�ğ� tüzel k�ş�l�kt�r. Görev alanının genleşmes� mümkündür. Normalde kanunsuz 

görev ver�lemez, yetk� kullanılamaz; ama kamu �dareler�, kend� görev alanlarında ortak ve genel 

�ht�yaçları yer�ne get�reb�lmek �ç�n, görev alab�lmeler�ne müsa�t, karar organlarına yetk� 

ver�lmekted�r. Yan� kanunun açık �zn�ne dayalı olarak, kend� kararlarıyla �ht�yaçları tatm�n �ç�n 

yen� �şler yapab�l�rler. Halbuk� kamu kurumları, kanunla b�r veya b�rkaç faal�yet� görmek üzere 

kurulmuş tüzel k�ş�lerd�r. Kanunla ver�len görev dışında faal�yette bulunamazlar. Örneğ�n 

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolunu yaparken, yol kenarına d�kmek �ç�n çam ağacı 

üretme �ş�ne g�remez. Ama beled�ye, halkın ortak �ht�yacını g�dermek �ç�n sosyal tes�sler 

yapab�l�r. Kamu �dares� olmasına bağlı olarak, bütçes�nden harcama yapab�lmes�, kend�s�ne 

görev olarak alab�lmes� �ç�n b�r esneme payı var. Olmayan b�r görev� �hdas etmek değ�l, kanunla 

ver�lm�ş ortak ve genel �ht�yaçları g�derme kapsamında gen�şleyeb�lmes�d�r. Ortak ve genel 

�ht�yaç, her beled�yeye göre farklı özell�k göstereb�l�r.  

Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek teşekkülü �se, lonca ve ah�l�k teşk�latından gelen b�r 

özell�kt�r. Bazı meslekler�n �crası bakımından kamusal yetk�lerle donatılmış kuruluşlardır. 
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Anayasanın 135. maddes�nde düzenleme altına alınmıştır2. B�r mesleğ� �cra edeb�lmek �ç�n bu 

kuruluşlara üye olmak gerek�r ve bu kuruluşlar mesleğ�n layıkıyla yapılıp yapılmadığını 

denetley�p, mesleğ�n et�k kurallarını koymaktadır. Mesleğ�n �ht�yaçlarını tesp�t eder, meslek 

mensuplarının hatalı davranışlarını da yaptırıma tab� tutar. Bu kurumlar, kamu kurumu 

n�tel�ğ�nded�r yan� kamu tüzel k�ş�ler�d�r. Örneğ�n, İstanbul Sanay� Odası. TÜSİAD �se b�r 

dernekt�r ve üye olmak mecbur�yet� yoktur. Ama İstanbul Sanay� Odası'na tüm sanay�c�ler üye 

olmak zorundadır. Bu tüzel k�ş�l�ğ�n �çer�s�nde de yönet�m organları oluşmuş ve bunlara 

anayasal güvenceler get�r�lm�şt�r. İç�nde kamu personel�n�n olmadığı ancak kamu yetk�ler�ne 

sah�p b�r kamu tüzel k�ş�l�ğ�d�r. Kamu kurumu n�tel�ğ�nde den�lerek, hang� kuruma yakın olduğu 

da ortaya çıkmaktadır. Yan� kanunlarla ver�len görev alanları bu kurumlar bakımından da 

sınırlayıcıdır. Bu sebepled�r k� örneğ�n Baro'nun katsayıya �l�şk�n dava açtığında yetk�s�n�n 

varlığı tartışılmaktadır. Özetle bu yapılar, kamu gücü �le donatılmış ve b�r mesleğ� �cra eden 

k�mseler�n üye olma mecbur�yet� olan, hem onların haklarını düzenleyen hem de onlar 

hakkındak� ş�kayetler� �nceleyen b�r yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ş�md�ye kadar, teşk�lata �l�şk�n kavramların doktr�n ve yargı kararları �le görünen 

kısmının teor�k açıklaması yapıldı. Ş�md� mevzuattak� temel�ne değ�n�lecekt�r.  

Kanunla değ�şmemes�, daha az değ�şmes� �sten�len alanlar anayasal düzenleme altına 

alınmıştır. Anayasa 123. maddede �lkeler söz konusu, 126. madde merkez� �darey� ele 

almaktadır. Ayrıca Anayasa, merkez� �dare �ç�nde yer alıp ayrı tüzel k�ş�l�ğ� olan bazı kurumları 

 
22 H. Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları  
MADDE 135- Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; bell� b�r mesleğe mensup 
olanların müşterek �ht�yaçlarını karşılamak, meslekî faal�yetler�n� kolaylaştırmak, mesleğ�n genel menfaatlere 
uygun olarak gel�şmes�n� sağlamak, meslek mensuplarının b�rb�rler� �le ve halk �le olan �l�şk�ler�nde dürüstlüğü ve 
güven� hâk�m kılmak üzere meslek d�s�pl�n� ve ahlâkını korumak maksadı �le kanunla kurulan ve organları kend� 
üyeler� tarafından kanunda göster�len usullere göre yargı gözet�m� altında, g�zl� oyla seç�len kamu 
tüzelk�ş�l�kler�d�r.  
Kamu kurum ve kuruluşları �le kamu �kt�sadî teşebbüsler�nde aslî ve sürekl� görevlerde çalışanların meslek 
kuruluşlarına g�rme mecbur�yet� aranmaz. 
(Değ�ş�k: 23/7/1995- 4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faal�yette bulunamazlar.   
(Değ�ş�k: 23/7/1995- 4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seç�mler�nde s�yasî 
part�ler aday gösteremezler.   
(Değ�ş�k: 23/7/1995- 4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları üzer�nde Devlet�n �darî ve malî denet�m�ne �l�şk�n 
kurallar kanunla düzenlen�r. 
(Değ�ş�k: 23/7/1995- 4121/13 md.) Amaçları dışında faal�yet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının 
görev�ne, kanunun bel�rled�ğ� merc��n veya Cumhur�yet savcısının �stem� üzer�ne mahkeme kararıyla son ver�l�r 
ve yerler�ne yen�ler� seçt�r�l�r.  
(Değ�ş�k: 23/7/1995- 4121/13 md.) Ancak, m�llî güvenl�ğ�n, kamu düzen�n�n, suç �şlenmes�n� veya suçun devamını 
önlemen�n yahut yakalamanın gerekt�rd�ğ� hallerde gec�kmede sakınca varsa, kanunla b�r merc�, meslek 
kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faal�yetten men �le yetk�lend�r�leb�l�r. Bu merc��n kararı, y�rm�dört saat 
�çer�s�nde görevl� hâk�m�n onayına sunulur. Hâk�m, kararını kırksek�z saat �ç�nde açıklar; aks� halde, bu �darî karar 
kend�l�ğ�nden yürürlükten kalkar. 
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da düzenlem�şt�r. Yükseköğret�m Kurumları, ülkede çok tartışma konusu olduğu �ç�n, Anayasa 

130 ve 131. maddelerde düzenlenm�şt�r. Y�ne Radyo Telev�zyon Üst Kurulu, Atatürk D�l Tar�h 

Yüksek Kurumu düzenlem�şt�r. D�yanet İşler� Başkanlığı kamu tüzel k�ş�l�ğ� dah� olmamasına 

rağmen adeta kamu tüzel k�ş�s� olamasın d�ye Anayasa’da düzenlenm�şt�r. 123. maddeden 

başlayarak baktığımızda, bazısı genel �lkeler, bazısı somut �dareler� konu ed�nm�şt�r. 126. 

madde genel �lke, 127. madde genel �lke, 130, 131, 132, 133, 134. madde somut �dareye yönel�k, 

135. madde genel �lke, 136. madde somut �dareye yönel�k, 137. madde �se genel �lkey� konu 

ed�nmekted�r. 

 

02.03.2016 

İdar� teşk�latı anlatırken b�r hukuk� yapıdan bahsed�yoruz. Bu hukuk� yapının teor�k 

olarak dünyada üret�lm�ş �ht�maller�n� değerlend�r�p sonra da Türk�ye’de şu dönemde 

yürürlükte olan kısmını �ncel�yoruz. Böylel�kle; g�t-geller yapmak suret�yle değerlend�rme 

�mkanını sağlayacak b�r hareketl�l�k sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla; “Bu böyled�r.” d�ye 

mevcut durumu ortaya koymak değ�l; ne g�b� �ht�maller var, hang� �ht�yacı g�der�yor, bu 

�ht�maller kapsamında yapılan düzenleme �ht�yacı g�dermeye yarıyor mu yaramıyor mu, 

�ht�yacı g�dermek �ç�n yen� yen� modellere �ht�yaç var mı veya mevcut modeller �ç�nde 

denenmes� gereken unsurlar hang�ler� vs. buna yönel�k b�r yaklaşım gerek�yor.  

B�raz yer�nden yönet�m kısmına g�rd�k ve �lk bölümde yer�nden yönet�m kısmında da 

�k�l�k boyutuna d�kkat çekt�k. Yer�nden yönet�mle merkezden yönet�m aynı boyuttak� modeller 

olarak b�rb�rler�n�n alternat�fler� değ�ld�r. Yer�nden yönet�m merkezden yönet�m�n 

tamamlayıcısı olarak, merkezden yönet�m de yer�nden yönet�m�n tamamlayıcısı olarak vardır. 

N�tek�m; Anayasamıza göre de: “İdaren�n kuruluş ve görevler�, merkezden yönet�m ve yer�nden 

yönet�m esaslarına dayanır.”  

Yer�nden yönet�m�n de �k� şekl� vardır. İk�s� b�rb�r�nden ayrıdır. (Esasında 3’e ayırmak 

daha doğru ama bütün k�taplar �k�ye ayırıp sonra yer�nden yönet�m� de kend� �ç�nde ayırıp y�ne 

bu üçlü alternat�f� çıkarıyor.) Esas b�rb�r�nden farklarını göze aldığımızda şu 3 �ht�mal� 

söylemek daha netleşt�r�c� olab�l�r:  

1. merkezden yönet�m var,  

2. mahall� �dare var/yer bakımından yer�nden yönet�m,  

3. h�zmet bakımından yer�nden yönet�m var.  
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Çünkü; yer�nden yönet�m ded�ğ�m�z şeyde b�rb�r�nden tamamen başka 2 grup var: yer 

bakımından yer�nden yönet�me mahall� �dare veya yerel yönet�m den�l�yor, h�zmet bakımından 

yer�nden yönet�m �se başka t�pte tüzel k�ş�lerd�r. Yer bakımından yer�nden yönet�m/mahall� 

�dare, tüm dünyada günümüzün öneml� gündem maddeler�nden b�r�s�d�r. Bell� b�r coğrafyada 

oturanların ortak ve genel �ht�yaçlarını g�dermek üzere, seç�mle gelen karar organları olan ayrı 

tüzel k�ş�l�kler şekl�nde �ht�yaçların g�der�lmes� sağlanıyor. Merkez�n, yerel �ht�yaçları �sabetl� 

tesp�t edemeyeceğ� uygulamayla da ortaya çıktığı �ç�n yerel �ht�yaçları g�dermek �ç�n yerel 

�dareler kurulması gerekt�ğ� ve bunlara görevler, yetk�ler, malvarlığı ver�lmes� ve bunların da 

�ht�yaçları g�dermek üzere kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne büründürülmüş b�r b�ç�mde personel� �le 

bütçes� �le görev ve yetk�ler� �le b�rl�kte faal�yet göstermes� gereğ� ortaya çıktı.  

Buna �l�şk�n Yerel Yönet�mler Şartı çıkıyor, AB’de buna �l�şk�n düzenlemeler, yerel 

yönet�m konusundak� yaklaşımlar çerçeves�nde araştırma projeler� yapılıyor, çeş�tl� teor�ler 

ortaya çıkıyor, yerel yönet�m�n faydaları ve sakıncalarına �l�şk�n çalışmalar gündeme gel�yor. 

Bu da b�r yönet�m b�ç�m� olarak, b�r alternat�f olarak değ�l; merkezden yönet�m�n olduğu 

ülkelerde de yerel yönet�mler olma �ht�yacını beraber�nde get�ren b�r hayat gereğ� olarak ortaya 

çıkan organ�zasyon b�ç�m�d�r. Yerel yönet�mler�n özell�ğ�, Anayasamızda da düzenlenm�ş: 

“Yerel �ht�yaçları g�dermek üzere olması ..”dır. Temel tartışma noktası da; bu �ht�yaçları 

g�derecek yetk�lere ve malvarlığına, mal� �mkanlara sah�p olup olmama tartışmasıdır. Bu 

çerçevede de yerel h�zmetler�n neler olduğu tartışması da beraber�nde gel�yor. Yan�; hang� 

h�zmetler yerel yönet�mlere bırakılmalı? Yerel �ht�yaçların ne kadarı yerel yönet�m tarafından 

yer�ne get�r�lmel�? Merkez tarafından yer�ne get�r�lenlerden hang�ler� yerel yönet�me 

devred�lmel� veya hang�ler� devred�lmemel�?  

Bu devred�len �şler �ç�n yeterl� hukuk�, mal� yetk�ler ver�lmes� g�b� hususlar hukukun 

teşk�lata �l�şk�n gündem maddeler�d�r ve buna �l�şk�n olarak da hareketl� ve canlı b�r gündem 

maddes� olduğunu söylemek gerek�r.  

Yerel yönet�mler olarak b�z�m s�stem�m�ze yaptığımız g�r�ş� hatırlatalım:  

Anayasa tür olarak 3 tane yerel yönet�m öngörmüştür.  

1- B�r�nc�s� İl Özel İdares�’d�r. Bu, hukukçu olmayanlar �ç�n anlaşılması en zor yerel 

yönet�m b�ç�m�d�r. Çünkü bu çok görünür b�r yönet�m aracı değ�ld�r. Belk� köylerde kalanlar �l 

özel �dares�n�n �şlevler� �le karşılaşmış olab�l�rler. Genelde toplum nazarında çok görünür 

değ�ld�r. 

2- İk�nc�s� en fazla gözüken Beled�ye türü olarak karşımıza çıkıyor. Büyükşeh�r 
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beled�yes� de bu beled�ye türler�nden b�r tanes�d�r. Büyükşeh�r olan yerlerdek� beled�yeler 

başka, büyükşeh�r beled�yes� olmayan yerlerdek� beled�yeler başkadır. Büyükşeh�r�n altında �lçe 

beled�yeler� var. Dolayısıyla; beled�yeler�n kend� �ç�nde çeş�tl� �s�mler� var; ama buna b�r 

beled�ye türü d�yeb�l�r�z ve 2 tane de kanunu var: B�r� Beled�ye Kanunu d�ğer� Büyükşeh�r 

Beled�yes� Kanunu’dur. En görünür olan, en fazla yetk�lere sah�p olan, en fazla mal� �mkanlara 

sah�p olan beled�yed�r. Dolayısıyla g�derek -özell�kle b�z�m ülkem�z bakımından- ön plana 

çıkan yerel yönet�m b�ç�m� beled�ye model�d�r. Esk�den daha azken ş�md� 30’a kadar çıkmış 

büyükşeh�r beled�ye model� de daha görünür hale geld�. Büyükşeh�r beled�yes� de yerel 

yönet�mler �ç�nde b�r merkez g�b� -kend� aralarında görev paylaşımı, beled�yeler�n yapmadığı 

�şler� yapab�lme, aralarında eşgüdümü sağlama vs.-. İstanbul g�b� b�r yerde yerel yönet�m olarak 

beled�ye kuruluyor ama 20 m�lyon nüfusu düşünürsen�z, İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� 

Avrupa’da b�r ülke kadar b�r nüfusa h�zmet ed�yor. Yan�; neredeyse merkez� �dare den�leb�lecek 

kadar b�r büyüklükted�r. Hem toprak parçası, hem h�zmet sunmaya çalıştığı �nsan sayısı, hem 

coğraf� alan bakımından farklılıklar vardır. Yan�; dehşetl� b�r büyüklüğe ulaşmış b�r yerel 

yönet�md�r. Dolayısıyla; b�r model olarak da o da kademelenm�şt�r. Büyükşeh�r beled�yes�, 

onun altında �lçe beled�yeler� olmak suret�yle yerel yönet�m kademeler�n� kend� türü �ç�nde 

oluşturmuştur.  

3- Üçüncü ve g�derek kuvvet kaybetmekte olan ama en doğal yerel yönet�m b�ç�m� �se, 

köy tüzel k�ş�l�ğ�d�r. Köyler, b�r coğraf� alanda b�rl�kte yaşayan �nsanların oluşturduğu b�r tüzel 

k�ş�l�kt�r. Esk�den ber� -hukuk olarak köye tüzel k�ş�l�k ver�ls�n veya ver�lmes�n- köy zaten doğal 

olarak b�r arada oturan �nsanların ortak �ht�yaçlarını kend�ler�n�n g�dermek durumunda olduğu 

b�r �nsan topluluğunu oluşturuyordu.  

Köy Kanunu’ndan da bakarsanız ortak �ht�yaçlar var, köylünün uğraş konularına göre 

köyden köye farklılık göstereb�len �ht�yaçlar vardır. Dolayısıyla; bunları g�dermek zaten 

oradak� �nsanların gündem�nde olan b�r şeyd�r. Hukuk bunlara b�r de kamu tüzel k�ş�l�ğ� ver�yor, 

kend� �ç�nden seç�mle oluşan organlar, görevler ve yetk�ler �le malvarlığı ver�yor. O doğal yapıyı 

b�r hukuk süjes� hal�ne get�r�yor. Hukuk önünde çeş�tl� görevler�, yetk�ler�, bütçeler�, �mkanları 

veya �mkansızlıkları olan b�r tüzel k�ş�l�k hal�ne get�r�yor.  

H�zmet bakımından yer�nden yönet�mlere ayrıca değ�nd�k. H�zmet bakımından 

yer�nden yönet�mler de; coğraf� alan kr�ter� olmaksızın h�zmet esas alınarak oluşturulmuş 

tüzel k�ş�l�klerd�r. Bunlardan b�z�m bakımımızdan en önem taşıyanı: Ün�vers�telerd�r. 

Ün�vers�teler, sadece bell� b�r yerdek� �nsanlara h�zmet verm�yor; ün�vers�teler nerede kurulmuş 
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olursa olsun teor�k olarak bütün ülkeye h�zmet etmek �ç�n var, b�l�mde araştırma, eğ�t�m yapmak 

g�b� hususlar �ç�n var. Ayrı b�r tüzel k�ş�l�k olmasının sebeb� de faal�yet�n özell�ğ� neden�yled�r. 

Bu faal�yet�n yerel yönet�m tarafından yer�ne get�r�lmes� mümkün değ�ld�r Ya da l�seler veya 

ortaöğren�m h�zmet� g�b� merkez� yönet�m tarafından yer�ne get�r�lmes� mümkün değ�ld�r. 

Bunun �ç�n tamamen kend� bünyes� �ç�nde oluşması gereken b�r yapıya �ht�yaç duyuluyor ve 

dolayısıyla ona tüzel k�ş�l�k, malvarlığı, bütçe ver�l�yor. İstanbul Ün�vers�tes�’n�n bütçes�, belk� 

bazı bakanlıkların bütçes�nden daha fazladır. Öğrenc� sayısı, öğret�m üyes� sayısı, b�naları, 

kampüsler�... Ün�vers�te bunlara kend�s�, kend� yönet�m organları �le karar verecek, bu para 

tamamen onun kullanımına ver�lmel�d�r. Tab�� yolsuzluk veya kalem� dışında b�r harcama olursa 

ün�vers�te ona göre de Sayıştay denet�m�ne tâb� olacaktır. Dolayısıyla kend�s�n�n karar 

vereb�lmes� �ç�n de b�r tüzel k�ş�l�ğe kavuşturuluyor. Bu tüzel k�ş�l�ğe ne d�yeceğ�z? Merkezden 

yönet�m değ�l, mahall� �dare değ�l, �şte bu yüzden buna da h�zmet bakımından yer�nden yönet�m 

den�l�yor.  

Yer�nden yönet�m ter�m� kafa karıştırıcıdır: H�zmet bakımından yer�nden yönet�m; yan� 

h�zmet� esas alarak kurulmuş tüzel k�ş�, b�r h�zmet� yer�ne get�rmek amacı �le kurulmuş tüzel 

k�ş�l�kt�r. O h�zmetten yararlananların başkaca ortak �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n değ�l; o h�zmet� 

görmek �ç�n kurulmuş b�r tüzel k�ş�l�kt�r. Kend�s�ne kanunla hang� faal�yet alanı görev olarak 

ver�lm�şse, o faal�yet alanında �şlevsel olacaktır. Ün�vers�ten�n 3 faal�yet alanı var ve ün�vers�te 

bu 3 faal�yet alanının gerekler�n� yer�ne get�recekt�r. B�l�msel araştırma yapacak, eğ�t�m-

öğret�m yapacak ve kend� b�l�m alanlarında toplumu aydınlatma faal�yetler�nde bulunacaktır. 

Bunlar kanunda sayılmış, buna �l�şk�n malvarlığı ve yetk�ler ün�vers�teye ver�lm�ş, yetk�l� 

organları bel�rlenm�şt�r Bu konudak� görevler�n� yapıp yapmadığı da daha sonrak� aşamalarda 

değerlend�r�lmek üzere gündemde olacaktır. Dolayısıyla; b�r tüzel k�ş�l�k olması demek, faydası 

�le, sorumluluğu �le, kararı �le b�rl�kte b�r ant�te (Fr. ent�té) oluşturmak, b�r yapı oluşturmak, 

hukuk� b�r bütünlük oluşturmak demekt�r. Bu hukuk� bütünlük, tüzel k�ş�l�k den�lmes� sebeb� 

�le tıpkı meden� hukukta okuduğunuz g�b� hak süjes� olab�lme �mkanına kavuşuyor.  

Dolayısıyla; hukuk nezd�nde b�r süje olab�lmek �ç�n de bu tüzel k�ş�l�k oluşuyor, b�z de 

bu tüzel k�ş�l�kler�n kapsamını anlayab�lmek �ç�n bunları tasn�f ed�yoruz: Merkezden yönet�m, 

yer�nden yönet�m, yer bakımından yer�nden yönet�m, h�zmet bakımından yer�nden yönet�m 

d�yoruz. Bu tasn�flere de b�rçok sonuç bağlıyoruz. Başka b�r şey� b�lmesek b�le, �ç�nde 

bulunduğu tür dolayısı �le en az 10-15 cümle söyleneb�lecek, hukuk� yapısına �l�şk�n ve 

kanununu b�lmesek b�le türünden kaynaklanan şeyler söyleyeb�l�yoruz. Ayrıca; kend� özel 

yetk�ler�n� ve görevler�n� anlayab�lmek �ç�n de nereye bakacağımızı b�l�yoruz. Buna �l�şk�n b�r 
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kanun olacağını b�l�yoruz. Bu ayrı tüzel k�ş�l�k olduğu �ç�n merkezle bağlantısını kuran �dar� 

vesayetten bahsetm�şt�r, aynı zamanda �dar� vesayet özel b�r yetk� olduğu �ç�n kanuna bakıp 

merkezle olan �l�şk�s�n�n de ne boyutta olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla; türü 

neden�yle önceden ezberlemeye, b�lmeye gerek kalmadan her hukuk� yapının türünü tesp�t 

ett�kten sonra kanununa g�derek ayrıntılarını anlayab�leceğ�m�z b�r hukuk� düşünüş b�ç�m� ve o 

düşünüş b�ç�m�n� çözmede yardımcı olacak b�r hukuk� araca sah�b�z.  

Ş�md� bu bütünlüğü yaptık, �k�nc� boyuta geçt�k. İk�nc� boyut: Kamu �dares�, kamu 

kurumu ve kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek teşekkülü ayrımıdır. 

B�r �darey�, b�r kuruluşu n�telend�r�rken önce b�r�nc� ayrıma, sonra �k�nc� ayrıma göre 

n�telend�receğ�z. B�r tüzel k�ş�l�ğ�n boyutları arasındak� �ht�maller� karşılaştıracağız.  

Kamu �dares�n�n ülkem�zde 4 tane olduğunu söyled�k: Devlet tüzel k�ş�l�ğ�, �l özel �dares� 

tüzel k�ş�l�ğ�, beled�yeler ve köylerd�r. Yan�; baktığımızda kamu �dares� b�r öncek� boyutta 

merkez� �dareyle yerel yönet�mler�n toplamıdır. Buradan yola çıkarak nelere kamu �dares� 

den�ld�ğ�n� açıklayalım: Coğraf� alan boyutu değ�şse b�le, bell� b�r coğraf� alanda yaşayanların 

ortak ve genel �ht�yaçlarını g�dermeye yönel�k faal�yet yapmak üzere kurulmuş tüzel 

k�ş�l�klerd�r ve bunların Anayasada sayılmış olması gerekmekted�r. Demek k� bunların özell�ğ�; 

coğraf� alanı esas alan, h�zmet türünü esas almayan tüzel k�ş�ler olması, b�r coğraf� alandak� her 

türlü ortak ve genel �ht�yaca g�deb�lme �mkanı vereb�lmek �ç�n bunlara ayrıca kamu �dares� 

den�lm�ş olmasıdır. Kamu �dares� den�ld�ğ�nde, bunların yetk�l� organlarının kararı �le görev 

alanlarının gen�şleyeb�leceğ�ne ve yen� görev alanlarında faal�yet göstereb�leceğ�ne �l�şk�n-

eleşt�r�ler olsa b�le- b�r genel kabul vardır. Dolayısıyla; kamu �dares� başlığı altında bunları 

toplamakla şu sağlanıyor: Şu anda kanunla bunlara ver�len görevler var; ama bu görevler 

dışında y�ne kanunla onlara ver�len �mkan sayes�nde gereken d�ğer �şler� de kend�ler�ne vaz�fe 

ed�neb�l�rler. Esk�den şu örneğ� ver�yorduk: Yolu kar yağışı dolayısı �le 8 ay boyunca kapalı 

olan Bahçesaray ve sadece burası değ�l; Gürc�stan sınırındak� Cam�l� �lçes� var. Hatta 

Cam�l�l�ler�n hasta vs. olduğu zaman Gürc�stan üzer�nden Artv�n’e ulaştıkları söylen�yor. Ş�md� 

burada 8 ay yolu kapalı olan b�r beled�yedek� �nsanların ortak ve genel �ht�yaçları, başka b�r 

beled�yen�n duymadığı �ht�yaçlar olab�l�r. Mesela; her beled�ye fırın açmak zorunda değ�l ama 

orada kend�s� ekmek p�ş�remeyen de olab�leceğ� �ç�n orada beled�ye, b�r beled�ye fırını açab�l�r. 

Kanunda beled�yeler fırın açar veya açamaz d�ye b�r hüküm olup olmamasına bakmaksızın, 

orada �ht�yaçlar kend�ne özgü n�tel�kler gösterd�ğ� �ç�n başka beled�yeler�n yapmadığı b�r �ş�, 

oradak� �nsanların ortak �ht�yacı olduğu �ç�n beled�ye yapmak durumunda kalab�l�r. Bu çatal-
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bıçaktan tutun da b�rçok �ht�yaç olab�l�r; çünkü �ht�yaçların büyüklüğü-küçüklüğü olmaz, 

karşılanıp-karşılanamadığı olur. Bu; oradak� �ht�yacın özell�ğ�ne göre, yen� �şler� ortak ve genel 

�ht�yaç kapsamında yapab�lmes�n� sağlıyor. Dolayısıyla; yapılması zorunlu olan ve yapılması 

�steğe bağlı olan faal�yetler var, b�r de kanunla münhasıran başka tüzel k�ş�lere ver�lmed�kçe 

genel karar organının alacağı karara bağlı olarak yürütme organının yapacağı �şler konusunda 

gen�şleyeb�lme �mkanı var. Kamu �dares� den�lmes�n�n ben�m anladığım d�ğerler�nden farklı tek 

özell�ğ� şudur: Kanunları neden�yle gen�şleyeb�len görevler olması, görev alanının 

gen�şleyeb�lmes�d�r. N�ç�n? Çünkü; coğraf� alan ve orada yaşayanların �ht�yaçlarının 

karşılanması gerek�r.  

Devlet; bütün ülke sathındak� �nsanların �ht�yaçları �ç�n yen� �ht�yaçları g�derecek, �l özel 

�dares� �ldek�ler�n �ht�yaçlarını g�derecek, beled�ye tüzel k�ş�l�ğ� belde sak�nler� �ç�n bunu 

yapacak, köy tüzel k�ş�l�ğ� de köyde oturan nüfusuna kayıtlı köylüler�n �ht�yacı �ç�n yapacaktır. 

Dolayısıyla heps� kend� coğraf� alanındak� �ht�yaçları g�dermeye yönel�k b�r yetk�ye sah�p ve 

bu yetk� de o �ht�yaçlar çeş�tl�l�k gösterd�ğ�nde başka �darelere kanunla ver�lmem�şse, başka 

türlü g�der�lm�yorsa kend�s�n�n g�dermes�ne �l�şk�n b�r usulün kanunlarına yed�r�lm�ş, 

derced�lm�ş olmasıdır.  

Kamu kurumları kamu �dareler� g�b� değ�ld�r. Kamu kurumları ve adı üstünde kamu 

kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının, kend�ler�ne kanunla ne ver�lm�şse ondan �baret 

yetk�ler� vardır. Yetk�ler�n� gen�şletemezler. Kanun koyucu yen� b�r kanun yapmadıkça 

üzerler�ne yen� b�r görev veya yetk� alamazlar. Mesela; ün�vers�te kanunla kend�s�ne ne 

ver�lm�şse, onu yapab�l�r. Öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını g�dermek zaten kanunla kend�s�ne ver�len 

b�r görev olduğu �ç�n var. İk�l� öğret�me geçt�ğ� zaman, esk�den sadece öğle yemeğ� veren 

ün�vers�te akşam yemeğ� vermey� de b�r görev olarak almak durumunda kaldı. Üçlü eğ�t�m 

neden�yle erken dersler�n olması neden�yle kahvaltı da gündeme geld�. Bu �şler� �y� yapıp 

yapmaması başka b�r şey, ama �ht�yaçlar ortaya çıktığı zaman -d�kkat edersen�z- gen�şlem�yor, 

var olanı daha �y� yapab�lmen�n alternat�fler� çerçeves�nde yükümlülükler� artıyor, gen�şlemek 

başka b�r şeyd�r.  

Kamu kurumu ve kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek teşekküller�n�n farkı: Barolar, 

Tab�pler Odası, Sanay� Odası, T�caret Odası g�b� meslek teşekküller� �le ün�vers�te ve d�ğer 

kamu tüzel k�ş�ler� arasındak� fark g�b�d�r. Meslek teşekküller�n�n tüzel k�ş�l�ğe bağlanmasının 

b�z�m lonca geleneğ�m�zden de gelen b�r boyutu var; çünkü bazı meslekler�n yapılab�lmes� �ç�n, 

meslek mensuplarının o mesleğ�n kurallarını koyması lazım. Hukuktan bahsedersek, mesela 
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avukatlık mesleğ�n�n gerekler� var, yapılmaması gereken hususlar var. Buna �l�şk�n b�r denet�m 

yapmak ve �lkeler�n� koymakla �lg�l� Adalet Bakanlığı’na görev versen�z, Adalet Bakanlığı bunu 

yapamaz; çünkü bu �ş özell�k �ster, �ş�n �ç�nde olmayı gerekt�r�r. Avukatların �ht�yaçlarını da 

Adalet Bakanlığı tam olarak b�lemez. Bazen Adalet Bakanlığı’na karşı avukatların haklarını ve 

�ht�yaçlarını savunmak lazım ve bunu da Barolar yapacaktır. İstanbul’un her yer�nde adl�ye 

sarayı olmasının avukatların mesleğ�n� yapmasını �mkansız hale get�rmes� neden�yle, Baroların 

tak�p etmes� ve taleb� �le adalet sarayları b�rleşt�r�ld� ve daha aza �nd�r�ld�, büyük adalet sarayları 

yapıldı. Bazen b�r �lçede 3-4 yerde adl�ye b�nası vardı. İnsanların ömrü traf�kte geç�yordu. 

Avukatların meslek� �ht�yaçlarını g�dermek durumunda olan Baro bunu tesp�t ed�p gerekl� 

g�r�ş�mlerde bulununca çeş�tl� yerlere seferler düzenled�, adl�yelerde avukatlar �ç�n gerekl� 

şartların sağlanmasını sağladı. Dolayısıyla bu; b�r meslek örgütünün yapab�leceğ� b�r faal�yett�r. 

Bunlara da kamu gücü vermek gerek�r. N�ç�n? Çünkü; örneğ�n Baronun avukatı meslekten 

yasaklama yetk�s� var. Baro; avukatı 3 ay meslekten yasaklayab�l�r, ama bunu b�r dernek olarak 

yapamaz. Çeş�tl� avukatlık dernekler� var, bu avukatlık dernekler� çeş�tl� görüşlerden 

avukatların b�r araya geld�ğ� derneklerd�r. Bu derneklerde kamu gücü yok, bunlar özel hukuk 

tüzel k�ş�s� ve menfaat grupları olarak oluşmuşlar, hukuk süjeler� ama özel hukuk süjeler� ve 

kamusal güçler� yok; ama Baronun kamusal gücü var. B�r avukatlık derneğ�, b�r avukatı 

meslekten yasaklayamaz; ama İstanbul Barosu meslekten yasaklar.  

Bu yüzden örneğ�n Sanay� odası �le sonu ¨-SİAD¨ �le b�tenler�n farkını b�lmek lazım. 

İstanbul Sanay� Odası b�r kamu tüzel k�ş�s�d�r. Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek teşekküller� 

�lk şemada nereye g�r�yor? H�zmet bakımından bell� b�r faal�yetle yükümlü oldukları �ç�n, 

h�zmet bakımından yer�nden yönet�m tüzel k�ş�ler�ne g�r�yorlar. 

Bunların her b�r�n� ele aldığımızda şunu göreceğ�z: Her b�r�nde hukuk devlet� f�kr� gereğ�, 

kural olarak parçalama var. B�r tüzel k�ş�l�ğ�n �ç�ne baktığımız zaman merkezden yönet�m�n b�r 

özell�ğ� var ama d�ğerler�ne baktığımız zaman karar mekan�zmasında b�r parçalanma olması 

gerek�yor. Yan�; beled�ye tüzel k�ş�l�ğ� ded�ğ�m�zde, beled�ye başkanının seç�mle gelen b�r kral 

olmaması lazım3. Yan�; beled�yen�n her şey�ne beled�ye başkanının karar ver�yor olmaması 

lazım. Beled�ye h�zmetler�n� yer�ne get�reb�lmek �ç�n beled�ye güçlü olacak, ama hukuk devlet� 

�lkes� gereğ� beled�ye başkanı beled�ye adına her şeye karar ver�yor olmamalıdır. Dolayısıyla; 

gücü olacak, yetk�s� olacak ama bunlar tek b�r k�ş�de olmayacaktır. Her b�r�nde yer�nden 

yönet�m� 3 parçaya ayırma var: B�r genel karar organı oluyor, b�r yürütmeye yönel�k karar 

 
3 Maur�ce Duverger’�n k�tabının �sm�d�r bu ¨Seç�mle Gelen Krallar¨. 
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organı oluyor, b�r de yürütme organı oluyor. Mesela beled�yey� ele alırsak: Beled�ye mecl�s� 

genel karar organı, beled�yen�n b�r şey� satılacağı zaman ancak bu karar verecekt�r. B�r d�ğer 

organı �se beled�ye encümen�; çünkü beled�ye mecl�s� her ay başında toplanıyor ama sürekl� 

toplantı hal�nde değ�l, beled�ye encümen� de kamulaştırma g�b� beled�yen�n bazı �şler�n� 

yapmak �ç�n karar alan b�r karma organ olacak ve bu alınan kararı uygulamak üzere de beled�ye 

başkanı olacaktır. Böylece 3’e bölünmüş organlarla yapı kend� �ç�nde hem bütünlüğünü hem de 

gücünü koruyacaktır. 

Ş�md� bu teşk�lat şemasını anladıktan sonra, b�r de kavram olarak �dar� vesayet ve 

h�yerarş�y� anlamak gerek�r. H�yerarş� tek k�ş�l�k �ç�nde, �dar� vesayet �k� tüzel k�ş�l�k 

arasındadır. H�yerarş�n�n sınırlarından bahsett�k, �dar� vesayet�n özell�ğ�nden bahsett�k, bunları 

ortaya koyduk.  

B�r ufak noktaya şöyle d�kkat çekmek lazım: H�yerarş�n�n makamlar arasında hang� 

noktada olduğuna d�kkat etmek öneml�. Buna d�kkat ed�lmed�ğ� zaman problem çıkıyor. 

Mesela; h�yerarş� bakımından ün�vers�tey� ele alalım. İstanbul Ün�vers�tes� rektörünün dekan 

üzer�nde h�yerarş�k am�r olması �dar� konulardadır. Mesela; öğret�m üyeler�n�n görev�ne 

devamsızlığını veya devamını �ncelemek konusunda gündeme gel�r. Ama; mesela derste ne 

anlatacağı konusunda, �şleme b�ç�m� üzer�nde rektörün b�r h�yerarş�k yetk�s� yoktur. Başka b�r 

örnekse; Kültür Bakanlığı’nın h�yerarş�s� �ç�nde olsa b�le Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma 

Kurulu �ç�nde görev almış b�r k�mse, nasıl oy kullanacağını veya karar vereceğ�n� h�yerarş� 

kapsamında bakandan em�r ve d�rekt�f alarak yapmaz, yapmak durumunda da değ�l, çünkü 

h�yerarş� onu kapsamaz. Ama; bakan onu o görevden alır, yer�ne başkasını atar. O başka b�r 

şeyd�r. Oradak� h�yerarş� yetk�s�, �raden�n ortaya konulması �le �lg�l� h�yerarş� yetk�s� anlamına 

gelmez. H�yerarş�y� bel�rlerken böyle b�r bakışa �ht�yaç var. N�ye böyle b�r bakışa �ht�yaç var? 

Çünkü; h�yerarş�, b�r tüzel k�ş�l�k �ç�ndek� bütünlüğü sağlarken, alt-üst arasındak� bütünlüğü 

sağlıyor.  

Bakan yardımcısı hususunda da �l�şk� şöyle; bakan var, bakana h�yerarş�k olarak bağlı b�r 

bakan yardımcısı var ve bakana ayrıca y�ne h�yerarş�k olarak bağlı b�r müsteşar var. Müsteşar 

doğrudan bakana bağlı, bakan yardımcısı da doğrudan bakana bağlıdır. D�kkat edersen�z 

elektr�k bakan üzer�nden g�d�yor. Bakan yardımcısı ve müsteşar arasındak� bu bağlantı, bakan 

üzer�nden g�decek b�r bağlantıdır. Aynı şey� h�yerarş� açısından düşünel�m. Mesela devlet tüzel 

k�ş�l�ğ� �ç�nde çeş�tl� bakanlar var. Bu bakanlar arasında b�r �l�şk� var, ama İç�şler� Bakanı, Sağlık 

Bakanlığı müsteşarının h�yerarş�k am�r� değ�ld�r. Yan�; h�yerarş�de mutlaka bütünlüğü sağlayan 
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b�r bağlantı var, ama doğrudan her b�r�n�n arasında bağlantı yoktur. Dolayısıyla b�r yapı �ç�ndek� 

herkes, herkes �le h�yerarş� �l�şk�s� �ç�nde değ�l; ama herkes b�r şek�lde h�yerarş� �l�şk�s� �le 

tepeye bağlanıyor. Yan�; her üzüm tanes�n�n d�ğer ara dallarla b�r bağlantısı yok, ama sonuçta 

aynı sap �ç�nde b�r bütünlüğü oluşturuyor. Bunu da z�h�nde netleşt�rmek lazım, çünkü 

h�yerarş�de bu karışıyor: Mesela; danışmanlar, danışmanlık yaptığı k�mseye h�yerarş�k �l�şk� �le 

bağlıdır. O k�ş�ye bağlı k�mseler�n üzer�nde �se danışmanın h�yerarş�k yetk�s� yoktur. Danışman, 

d�ğerler�ne em�r ve d�rekt�f veremez. İdaren�n bu yapısı, aynı zamanda personel statüsü 

bakımından da alen�yet� ve hukuk� zem�n üzer�nde g�tmes�n� sağlayan �l�şk�ler bütününü 

kuruyor. Öyle �se; h�yerarş� var ve b�r tüzel k�ş�l�k �ç�ndek� �nsanlar h�yerarş� �l�şk�s� �ç�nde 

bütünlüğü oluşturuyor, ama o tüzel k�ş�l�k arasındak� herkes herkesle h�yerarş� �le bağlı değ�l, 

dolaylı olarak bağlantı kuruluyor.  

İdar� vesayete bakarsak da, bütün tüzel k�ş�ler �ç�n b�r �dar� vesayet bağı var ve b�r şek�lde 

bütüne bağlanıyor ama k�m�s�nde kuvvetl�, k�m�s�nde daha zayıf; k�m�s�nde çok konuda 

k�m�s�nde daha az konuda; k�m�s�nde sadece �dar� ve mal� konularda k�m�s�nde sadece mal� 

konularda; k�m�s�nde �se bütün faal�yet�n�n ayrıntıları bakımından gündeme gelmekted�r. Bunu 

da bel�rleyen kanun oluyor. Bunu da netleşt�rd�ğ�m�z zaman temel kavramların ve 

�çer�kler�ndek� hareketl� kısma �l�şk�n b�lg�y� s�ze verm�ş oluyoruz. Bu b�lg�y� verd�kten sonra 

gündeme değ�neceğ�z. Bu gündem yen�ler� anlamaya yönel�k ver�ler olacak, ondan sonra da 

hızlıca Türk �dares� �ç�ne g�receğ�z ve �lg�l� noktaları göstereceğ�z. Zaten değ�şeb�l�r olduğu 

�ç�n, s�zde onu dondurmamak �ç�n atıflar vererek hızlıca geçeceğ�z.  

 

VI. Bağımsız İdar� Otor�teler 

Gündem şu: Bu yapı �ç�nde �dare şemasının, �dar� teşk�lat türler�n�n �ht�yaçlara cevap 

vermed�ğ� kabul ed�l�yor. Nasıl vermed�ğ� kabul ed�l�yor? Mesela; GSM pazarını ele alalım. 

GSM pazarı çok büyük b�r pazardır. Türk�ye’de neredeyse herkes�n b�r telefonu var. Herkes 

ayda buna �l�şk�n 25 TL’den başlayıp daha büyük paralara kadar çıkab�len bell� b�r para 

harcıyor. Dolayısıyla; bu kadar büyük ve hazır müşter�s� olan b�r pazar çok caz�p b�r pazardır. 

Ama bu pazardan pay alab�lmek �ç�n de müth�ş yatırım yapmak gerek�r. Yatırım yapan k�mse 

d�yor k�: “Ben böyle b�r şeye g�receğ�m ve çok da para kazanmayı düşünüyorum; ama bu �dare 

teşk�latı �ç�nde ben�m muhatabım Ulaştırma Bakanlığı olursa, Ulaştırma Bakanı sürekl� 

değ�ş�yor. Bakan, seç�mden seç�me sürekl� değ�ş�yor ve hatta bazen aynı part�n�n �kt�darı 

dönem�nde olsa b�le bakanlar değ�şt�ğ� zaman yaklaşım değ�ş�yor. S�z de bu teknoloj�n�n 
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gelmes�n� �st�yorsanız, ülken�ze ben�m bu parayı yatırab�lmem �ç�n ben�m muhatabımın günlük 

ülke s�yaset�nden ayrı ve bu �şte uzman k�mseler�n bel�rleyeceğ�, dünyadak� elektron�k 

haberleşme standartları çerçeves�nde tecrübel�, tekn�k b�lg�ye sah�p b�r karar verme 

mekan�zması olması lazım. Bana bu konuda uzman ve ‘bağımsız’ b�r kuruluş lazım.”. 

Karşısında: “Madem bu denl� büyük yatırım get�receks�n, ayrı b�r tüzel k�ş�l�k kurulacak 

(BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı �ç�nde olmayacaktır. Bu tüzel k�ş�l�k sadece bu konu �le 

�lg�lenecek b�r tüzel k�ş�l�k olacak ve bu tüzel k�ş�l�ğe konusunda uzman k�ş�ler� atayacağım, bu 

tüzel k�ş�l�ğe atadığım k�mselere bağımsızlık vereceğ�m, güvence vereceğ�m ve bunlar ülken�n 

genel pol�t�kalarından, hükümet�n kararlarından bağımsız olarak kend� kararlarını alacaklar. Bu 

�ş hang� kararı gerekt�r�yorsa onu alacaklar.” Derv�ş Kanunları �le -Kemal Derv�ş o ekonom� 

bakanı �ken çıkarıldığı �ç�n kanunlar o şek�lde anılıyor- 15 kurul kuruldu. Dünyadak� 

sermayen�n geleb�lmes� �ç�n, ekonom�k alanda yatırım yapılacak alanlardak� aktörlere 

�sted�kler� hukuk� güvenl�ğ� ve devamlılığı sağlayacak uzman kuruluşlar get�r�ld�. Uluslararası 

dolaşan para, b�r ülkeye yatırım amacıyla gelmek �ç�n McDonald’s sandv�çler� g�b� b�r hukuk 

s�stem� �st�yor. Buna Fransızlar McDonald�zasyon (McDonald�sat�on) d�yor. Yan�; “Ben 

Fransa’da da aynı telekomün�kasyon mevzuatına tâb� olayım, ABD’de de, Türk�ye’de de… 

Türk�ye’de aynı mevzuata tâb� olmazsam gelmem, s�z b�l�rs�n�z. Ben paramı g�der başka yere 

yatırır, orda kazanırım.” Ülkeler de gel�p �nsanlar para yatırsın, buradak� teknoloj�y� gel�şt�rs�n 

ve yapsın d�ye buna uygun olarak hukuk s�stemler�n� değ�şt�r�p değ�şt�rmemeye karar 

ver�yorlar. İşte Derv�ş Kanunları aşaması böyle b�r karar mekan�zmasıydı. Ekonom�k bakımdan 

dışarıdan para g�r�ş�ne �ht�yaç olduğu da düşünüldü, teknoloj�dek� yen�l�kler de. Dolayısıyla; 

“Madem �st�yorsunuz ben de s�ze Tütün Kurulu’nu kuruyorum, Şeker Kurulu’nu kuruyorum, 

Rekabet Kurulu’nu gel�şt�r�yorum, BDDK’yı kuruyorum..” den�ld�. Bütün bu bağımsız �dar� 

kurullar, ekonom�k hayatın gerekt�rd�ğ� ayrı karar vereb�lecek uzman kuruluşlar olsun d�ye 

yapılıyor.  

“Hukuk hukukçulara bırakılamayacak kadar öneml� b�r �şt�r.” den�l�yor. Hukukçulara 

bıraktığınızda masa başında düzenl�yorlar, bu �ş�n uzmanı olanlar hukukçular yardımı �le �ş�n 

gerekler�n� düzenleyecekler. Bunu düzenleyeb�lmek �ç�n de ayrı b�r tüzel k�ş�l�k model�ne 

�ht�yacımız var. İşte ortaya ş�md� BİO yan� bağımsız �dar� otor�te den�len tüzel k�ş�ler çıkıyor. 

Merkezden yönet�m değ�l, ayrı tüzel k�ş�l�ğ� var. B�r�nc� n�telemeye göre h�zmet bakımından 

yer�nden yönet�m tüzel k�ş�s�. İk�nc� n�telemeye göre �se kamu kurumu; ama kend�ne özgü b�r 

�ht�yacın ortaya çıkarttığı b�r yönet�m model�d�r.  
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Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem�nde esasında bunun örnekler� var. Ş�md�k� 

İstanbul Erkek L�ses� b�nasının olduğu yerde bulunan Rej�’n�n kuruluş sebeb�, Osmanlı’nın 

borçlarını bütçes�ne g�rmeden alacaklıların tahs�l edeb�lmes� �ç�nd�r. Yan�; ayrı b�r tüzel k�ş�l�k 

olarak kurmuş ve tuz vs. t�caret�nden gelen gel�rlere kap�tülasyonlar çerçeves�nde alacaklarını 

tahs�l edecekler� gel�r get�ren faal�yetlere kaynakta el koymak �stenm�şt�r. Bakış açılarına göre 

de k�m�s� “Ne güzel uluslararası f�nans dünyasından ülkeye para gel�yor” d�yor k�m�s� de 

“Dünyadak� sermaye, ülkeler�n ekonom�ler�n� çökertmek �ç�n kend�ne göre de hukuk yaparak 

gel�yor. Ve öyle de b�r gel�yor ve öyle de b�r bağımlılık da oluşturuyor k� çek�ld�ğ� anda 

yıkılırsın. B�r anda çek�lse yıkılacağınız şek�lde s�ze bağımlılık oluşturuyor. Dolayısıyla; çok 

yanlıştır.” d�yor.  

Uluslararası f�nans p�yasası, bağımsız �dar� otor�teler ve mümkün olduğu kadar bölünmüş 

tüzel k�ş�l�kler �st�yor, mümkün olduğu kadar çok �ş ver�lm�ş yerel yönet�mler �st�yor. “Onlar 

�ş�n �ç�nden kalkamayacağı �ç�n sözleşme �le b�ze verecekler ve nasıl olsa b�z yapacağız. 

Dolayısıyla; hem bölel�m ve buradak� kamu h�zmet�n�n kamuya dönüşen kısmını rahatça alalım 

hem de sonra b�rleşt�rel�m, AB d�yel�m.” d�ye düşünüyor. AB’n�n kuruluş amacı; kend�ler�n�n 

de ortaya koyduğu üzere tamamen rekabet� sağlamaktır. AB hem kend� �ç�nde yerel yönet�mler� 

çok gel�şt�r�yor, f�nansa uygun lokmalar hal�ne get�r�yor hem de b�r bütün olarak toparlıyor ve 

kend� düzenlemeler� �le adeta “İş�n �p� ben�m el�mde, ben düzenl�yorum, ben�m yaptığım dışında 

b�r şey yapamazlar. Ben�m kurallarıma uymak zorundalar” d�yor. İşley�ş kanunla sağlanacak 

g�b� olmadığı, hız gerekt�rd�ğ� �ç�n kanunla genel yetk� almış bağımsız �dar� otor�teler faal�yet�n 

gerekt�rd�ğ� her türlü kararı kend�ler� düzenl�yorlar. Uyulup uyulmadığını denetleyerek 

uymayana yaptırım uyguluyorlar. Yan�; hem kuralı koyuyor, hem �cra ed�yor, hem de adeta yarı 

yargısal b�r b�ç�mde yaptırım uyguluyorlar. Dolayısıyla; bu bağımsız �dar� otor�teler, 

ekonom�n�n ve faal�yet�n gerekt�rd�ğ� hıza sah�p, kend� alanlarında genel yetk�l�, 

düzenlemeler�n� kend�s� yapan, hızlı ekonom�n�n gerekler�ne uyan yapılardır. Böyle b�r �ht�yaç 

var. Bu b�r klas�k yönet�m �ht�yacının ortaya koyduğu b�r tüzel k�ş�l�k model� değ�l; bu 

ekonom�k baskının ve t�car� faal�yet�n gerekt�rd�ğ� hukuk� güvenl�k arayışının �dare �le olan 

�l�şk�ler�nde �sted�ğ� b�r tüzel k�ş�l�k yapılanmasıdır. Bunu doğru okuyab�lmek �ç�n ger�ye doğru 

b�rkaç katman g�tmek lazım, �ler�ye doğru da fütür�st yaklaşmak gerek�r.  

İk�nc� b�r �ht�yaç; bu sefer �dareden kaynaklanıyor. İdare, b�rçok �ş�n� kamu hukuku 

kurallarına göre yapamıyor. Mesela; İBB Cemal Reş�t Rey Salonu’nu �şletecek. Cemal Reş�t 

Rey Salonu’nda çeş�tl� etk�nl�kler oluyor, dernek toplantıları, kongreler oluyor. Bu t�p salonların 

�şlet�lmes� ayrı b�r b�lg� gerekt�r�yor. Bu ayrı b�r uzmanlık gerekt�r�yor ve bunun �ç�n de devlet 
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memuru maaşı �le eleman �st�hdam edem�yor. Kamu hukuku kurallarına göre faal�yet 

gösterecek tüzel k�ş�lerle bu �ş� yapamıyor ve kend�s� b�r ş�rket kuruyor. Cemal Reş�t Rey 

Salonu’nu 1 yıllığına o ş�rkete �hale �le ver�yor. Ş�rket de Cemal Reş�t Rey Salonu’nu �şlet�yor, 

kararları hemen hzılıca alıyor, k�m�s�ne 10 b�n dolar üzer�nden ver�yor, k�m�s�ne kongre alanı 

taleb� çok fazla �se 20 b�n dolara çıkartıyor, k�m� kongrelere daha ucuza ver�yor. Yan�; dolar 

üzer�nden yapab�ld�ğ�, mevs�m�ne göre f�yatlarını artırıp azaltab�ld�ğ� b�r hareketl�l�k göster�yor. 

Halbuk� kamunun el�nde olsa, b�r tar�fe yayınlayacak ve tar�feye göre de “Salonun k�rası şu 

kadardır.” d�yecek ve bu salon k�rasına �l�şk�n sözleşme model�n� ona göre yapacak, yetk�l�ler 

bu konuda gereken hızda karar alamayacak. Dolayısıyla ne yapıyor? Çöp toplamadan tutun da 

salonun �şlet�lmes�ne kadar, bu kamu hukukuna göre olmuyor, özel hukuka göre faal�yet 

gösters�n d�ye b�rçok �ş�n� kend� kurduğu ş�rketlere yaptırıyor.  

 

VII. Kamu Kes�m�nde Yer Alan Özel Hukuk K�ş�ler� 

D�ğer b�r �ht�yaç da şu: Gar�p ve at�p�k tüzel k�ş�ler ortaya çıkıyor. Baktığınızda özel 

hukuk k�ş�s� g�b�, ama bütün sermayes� devlete a�tt�r. Mesela; İSPARK. Ş�md� yollarda bütün 

otoparkları İSPARK �şlet�yor. İSPARK b�r anon�m ş�rket, ama baktığınızda beled�yeye a�tt�r. 

Beled�ye başka hang� ş�rkete yolların kenarındak� otomob�l park etme �şletmes� �mkanını 

ver�yor? Başka b�r ş�rkete verm�yor, böyle b�r rak�b� de yok. Adeta; �daren�n yetk�s�n� kullanarak 

“Ben beled�yey�m.” g�b� yapıyor, ama n�hayet�nde İSPARK b�r anon�m ş�rkett�r. Tuttuğu 

elemanlar özel hukuk çalışanı yan� devlet memuru değ�l, f�yatları N�şantaşı’nda başka, başka 

yerde başka... Mesela; parayı ödemeden g�dene zorlayıcı yetk� kullanamıyor, söyled�ğ�nden 

daha fazla kalana ne yapacağının çözümler�n� arıyor. Ama beled�ye otopark �ht�yacını g�dermek 

kend� görev� �ken, otoparklar yapmak ve �şletmek kend� görev� �ken “Bu görev�m� kamu hukuku 

kurallarına göre yapamam. Devlet memuru �st�hdamı �le bunu yapamam. Eleman 

çalışmadığında hemen atamazsam ben bunu yapamam. İy� maaş vermezsem eleman �st�hdam 

edemem. Devlet memuru z�hn�yet� �le, Sayıştay denet�m� �le bunu yapamam. Bunu yapab�lmek 

�ç�n ben b�r özel hukuk k�ş�s� g�b� ş�rket kuracağım ve ş�rket �le sözleşme yapacağım ve ş�rket 

bu �ş� yapacak.” d�yor. O zaman da karşımıza gar�p gar�p varlıklar çıkıyor. Bunu da 

anlayab�lmek �ç�n bu bakış açısını kabul etmek değ�l, bu bakış açısını anlamak lazım. Bu bakış 

açısı doğru mudur değ�l m�d�r tartışılır. S�ze genell�kle bakış açısını taraf tutarak ortaya 

koymamaya çalışıyorum. Bunun ortaya çıkarttığı tüzel k�ş�l�kler var, artık yüzlerce ve b�nlerce 

sayıdadır. Bazen kurarken böyle kuruluyor.  
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Mesela; İETT kanunla kurulmuş b�r tüzel k�ş�l�k ama kanuna bakıyorsunuz “Özel hukuk 

kurallarına göre faal�yet gösteren b�r tüzel k�ş�d�r.” d�yor. Bunu kuran kanun, bu nasıl oluyor? 

Buna verd�ğ�n araçlar kamu malı, �ş beled�yen�n yapmakla yükümlü olduğu b�r faal�yett�r. N�ç�n 

özel hukuk kurallarına göre faal�yet göster�r denm�ş? Kolayca otobüs alınsın ve satılsın, 

gerek�rse özel sözleşme �le şoför �st�hdam ed�ls�n, alışver�ş�nde daha hızlı davranab�ls�n vs. 

düşünces� �le yapılmıştır. Böyle hukuk� problemler oluyor. İETT otobüs alacağı zaman büyük 

borç altına g�r�yor, b�r zamanlar beled�ye kef�l olab�l�r m� olamaz mı sorunu çıkmıştı. Beled�ye 

İETT’ye kef�l olab�l�r m� olamaz mı? Kred� verecek bankaların hukukçuları uzun müddet bunu 

araştırdı ve değerlend�rd�ler. THY d�yel�m k� yüzlerce uçak alacak, bu uçak alımını ayrıca kamu 

hukuku kurallarına göre �hale açarak vs. yapmak yer�ne: “Yapamam! Ben anon�m ş�rket�m. 

Ben�m param k�mden gelm�ş olursa olsun ben tıpkı Pegasus g�b� b�r hava yoluyum. O nasıl özel 

hukuk hükümler�ne göre batmak-kâr etmek r�sk� �le b�r faal�yet göster�yorsa, ben de böyle b�r 

t�car� faal�yet yapıyorum.” düşünces�ne gel�yor. O yüzden de günümüzde hep karşımıza özel 

hukuk görünümlü şeyler çıkıyor. Bunu �dare hukukçuları şöyle tartışıyor: Bu kamu tüzel k�ş�s� 

m� değ�l m�? Kamu tüzel k�ş�s�n�n özel hukuk tüzel k�ş�s�nden farkı kamu gücü kullanmasıdır. 

Beled�ye kamu gücü kullanır, devlet kamu gücü kullanır, ün�vers�te kamu gücü kullanır. 

Dolayısıyla �dar� teşk�latın ortak noktası kamu gücü kullanmasıdır. Pek� THY ya da İSPARK 

�ç�n ne d�yeceğ�z? Kamu gücü kullanmıyor. Mesela; 233 sayılı KHK �le kurulan KİT’ler �ç�n 

kamu tüzel k�ş�s� den�l�yor. Tartışma şöyle: Bu özel hukuk k�ş�s� m� kamu tüzel k�ş�s� m�? Buna 

kamu tüzel k�ş�s� ded�ğ�n�z zaman kamu gücü kullanım ortak paydası dışında, çünkü bunlar 

kamu gücü kullanmıyorlar. Özel hukuk tüzel k�ş�s� ded�ğ�n�z zaman da özel hukuk tüzel 

k�ş�ler�n�n sah�p olmadığı b�r sürü avantajları var. THY, esk� kamu gücü sayes�nde, dedel�k 

hakkı sayes�nde Ankara’ya uçakların en dolu g�tt�ğ� saatler� kapatmış durumdadır. B�r sürü 

kamuyla �lg�l� bağlantısı var. B�r yerden tahl�ye gerek�yorsa, THY uçak gönder�yor savaş olan 

b�r bölgeden �nsanları tahl�ye etmek �ç�n uçak gönder�yor. Nasıl b�r özel hukuk tüzel k�ş�s�? 

Hem bazı noktalarda kamusal �mkanlar kullanıyor hem de özel hukuk k�ş�s� g�b� davranıyor. 

Özel hukuk tüzel k�ş�s� den�ld�ğ� zaman ona da uymuyor.  

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını örnek olarak verd�k. Her b�r� vakıf olarak 

kuruluyor, tıpkı b�r vakıf g�b� mahkeme nezd�nde s�c�le kaydoluyor, ama vakıflardan farklı 

olarak örneğ�n m�ll� p�yango b�let� aldığınızda kanun gereğ� m�ktarın b�r kısmı ona g�d�yor, s�lah 

ruhsatı aldığınız zaman, ehl�yet aldığınız zaman kanun gereğ� ona g�d�yor, genel bütçeden bell� 

b�r pay kanun gereğ� ona g�d�yor, yönet�c�s� val�-kaymakam-mal müdürü-müftü oluyor... 

Baktığınızda vakıf olmasına vakıf, ama b�r gar�pl�k var. Bunu ancak şöyle çözmek lazım: Bunu 
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�dare hukuku daha kabul etmed� ama s�z belk� kabul eders�n�z. Bunları da �daren�n �ç�nde alıp 

bunlara “kamu kes�m�nde yer alan özel hukuk k�ş�ler�” demek gerek�r. Dolayısıyla 3 tür varlık 

var: Çocuk vakfı, TEÇEV, Ahmet, Mehmet g�b� özel hukuk tüzel k�ş�ler� ve gerçek k�ş�ler� var. 

Bunun dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Yunus Emre Enst�tüsü Vakfı g�b� 

kamu kes�m�nde yer alan özel hukuk k�ş�ler� var. Yunus Emre Enst�tüsü Vakfı, baktığınızda tüm 

dünyada d�plomat�k tems�lc�l�kler g�b� tems�lc�l�kler açıyor ama hem devletle bağlantılı, hem 

de mensupları devletle bağlantılı değ�l, ama bunlar d�ğerler�nden farklı kamu kes�m�nde yer 

alan özel hukuk k�ş�s�d�r. B�r de kamu tüzel k�ş�ler� var. Kamu tüzel k�ş�ler� �ç�nde de at�p�k olan 

bağımsız �dar� otor�teler var.  

K�ş�ler dünyasında özel hukuk k�ş�ler� var, kamu kes�m�nde yer alan özel hukuk 

k�ş�ler� var -yan� devekuşu g�b�-, kamu tüzel k�ş�ler� var ve bağımsız �dar� otor�teler var. Bu 

şek�lde o zaman açıklayab�l�yoruz. Kamu tüzel k�ş�ler�n�n özell�kle kamu gücü kullanmak, 

kanunla kurulmak vs. g�b� özell�kler�n� anlamlandırıyoruz, �st�sna çıkmıyor. Kamu kes�m�nde 

yer alan özel hukuk k�ş�ler�n�n de bazen kamu gücü kullanıp bazen kullanmamaları; k�m� zaman 

kamu tüzel k�ş�s� g�b� gözüküp k�m� zaman özel hukuk k�ş�s� g�b� gözükmes�n� de 

anlamlandırıyoruz. ¨Kamu kes�m�nde yer alan özel hukuk k�ş�ler�¨ d�yerek anlamlandırıyoruz. 

Kamu gücü kr�ter� her zaman yok ama kamu kes�m�nde yer alıyor. N�ç�n? Çünkü sermayes�n� 

kamu verm�ş, kuruluşunu kamu yapmış, görevler�n� kamu verm�şt�r. K�m� zaman malvarlığını 

kamu verm�şt�r. Dolayısıyla bunu sırf özel hukuk �n�s�yat�f�yle kurulmuş özel hukuk tüzel k�ş�s� 

g�b� sayamayız. Yan� b�r Çocuk Vakfı �le Yunus Emre Enst�tüsü Vakfı’nı aynı sayamayız; 

onların farklı m�syonları var.  

Otuz yılın sonunda öneml� gördüğüm nokta şu: Teşk�latı anlayab�lmek �ç�n klas�k b�r 

kamu hukukçusu reaks�yonunda olmamak lazım. Var olan teşk�lat model�n� anladıktan sonra 

yen� teşk�lat modeller�n�n buna nasıl eklemlend�ğ�ne, bunu doğuran �ht�yaçları da d�kkate alarak 

bakmak lazım k�, bunların �ler�de nasıl ev�r�leceğ�ne da�r b�r projeks�yon yapab�les�n�z. 

 

03.03.2016 

İDARİ TEŞKİLATIN ANAYASAL DÜZENLEMESİ 

Anayasaya aykırı kanun� b�r düzenleme olamaz. Dolayısıyla, Anayasal �lkelere bakmak 

gerek�r. Buna aykırı olmayacak kanun� düzenlemeler mecbur�yet� olduğuna göre kanunun 

Anayasaya uygunluğu tartışmasında poz�t�f hukuku kend� �ç�nde değerlend�rme bakış açısını 

ha�z olur. Doğrudan kanuna veya yönetmel�klere başvurulduğunda, kend� aralarındak� aykırılık 
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neden�yle zaman �ç�nde ortadan kalkab�lecek, �ptal ed�leb�lecek malzeme konusundak� 

hareketl�l�ğ� sağlayamaz. Dolayısıyla, Anayasadan yola çıkarak değerlend�rmek lazım. 

Anayasada teşk�lata �l�şk�n kısma baktığımızda, “İdaren�n Kuruluşu” başlığını taşıyan bölüm 

bulunmaktadır. Bu maddeler, üçüncü bölüme kadar devam etmekted�r. Bunlardan bazılarına 

teor�k olarak anlatılırken de değ�n�ld�. 

 

I. İdaren�n Bütünlüğü ve Kamu Tüzel K�ş�l�ğ� 

“İdare, kuruluş ve görevler�yle b�r bütündür ve kanunla düzenlen�r.” Bu madde, teşk�latın 

öneml� b�r noktasına değ�nmekted�r. Teşk�lat, kanun� b�r temele dayanmalıdır. Yen� b�r b�r�m 

kurulurken, kanunla yapılacak demekt�r. Ancak şöyle problem ortaya çıkab�l�r. Mahall� �dare 

b�rl�kler� kurulmasına �z�n veren b�r kanun maddes� bulunmaktadır. B�r mahall� �dare b�rl�ğ� 

kurulması, beled�yeler�n, köyler�n, �l özel �dareler�n�n kend� �rades� olan b�r �dar� �şlemle de 

olab�lmekted�r. Bu durum, kanunla kurulma kuralına aykırı değ�ld�r. Şöyle k� kanun bunun nasıl 

kurulacağını düzenlem�şt�r. Dolayısıyla tür olarak düzenled�ğ�ne göre, somut b�r olayda �dar� 

�şlemle kurulması kanunla kurulmaya aykırı olarak kabul ed�lmemekted�r. Temel özell�kler�, 

görevler�, yetk�ler� kanunla bel�rlend�kten sonra, tüzel k�ş�n�n hukuk alem�ne çıkma �rades� 

kanunun açık �zn�ne dayanılarak �dar� �şlemle kurulmaktadır. Dolayısıyla 123. madde b�r 

bel�rleme yapmıştır.  

Bütünlükten kasıt �se, daha önce bahsett�ğ�m�z hem parçalı hem bütün; hem çok hem tek; 

b�rl�ğ� sağlamaya yönel�k yaklaşımı Anayasa bel�rlem�şt�r. İdare kuruluş ve görevler�yle b�r 

bütündür.  

 “İdaren�n kuruluş ve görevler�, merkezden ve yer�nden yönet�m esaslarına dayanır.” 

123. madden�n bu fıkrasında da b�r �lken�n anayasallaşmış kısmını görmektey�z. Kuruluş 

ve görevler�n�n dağıtımında, merkezden yönet�m ve yer�nden yönet�m esaslarına göre ülken�n 

değ�ş�k zamanlarında �k� �lkeden de parçalar olmak suret�yle yapılacağına �l�şk�n anayasal b�r 

düzenlemed�r. Fransız Anayasasında “Fransa yer�nden yönet�m tüzel k�ş�ler�nden oluşan b�r 

Cumhur�yett�r” şekl�nde değ�ş�k taleb� oldu. Conse�l Const�tut�onnel anayasallık bloğuna aykırı 

buldu. Dolayısıyla hem merkezden yönet�m, hem yer�nden yönet�m �lkes�n�n ülkede 

uygulanacak olmasına �l�şk�n anayasal b�r bel�rleme �ht�yacıdır. Yer�nden yönet�me yetk� ve 

görev vermeyen kanun� düzenleme, Anayasa’ya aykırı olacaktır. Aynı şek�lde, yer�nden 

yönet�me ver�lmes� gereken görevler�n, merkez� yönet�me ver�lmes� tartışmasında, Anayasa’nın 

söz konusu maddes�nden yola çıkarak tartışılacaktır.  
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“Kamu tüzel k�ş�l�ğ�, kanunla veya kanunun açıkça verd�ğ� yetk�ye dayanılarak kurulur” 

Bu fıkra, kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne �l�şk�n üç öneml� noktayı anayasal düzeyde 

göstermekted�r. Bunları poz�t�f hukuk metn� hal�ne get�rm�şt�r. İdaren�n kanunla düzenlenmes� 

�lkes�n�n tamamlayıcısı olarak kamu tüzel k�ş�l�ğ� düzenlenm�şt�r. Kuruluş ve görev vermek 

bakımından kanunda tür olarak yer alacak, ancak bunun kanunun açıkça verd�ğ� �zne 

dayanılarak kamu tüzel k�ş�l�ğ� kurulmasına engel boyutu bulunmamaktadır. Bu konuyu, yargı 

kararlarıyla b�rl�kte değerlend�rmek lazım. Burada �daren�n kuruluşuna �l�şk�n teor�k yaklaşımın 

poz�t�fleşm�ş kısmı görülmekted�r. Bundan sonrak� faal�yetlere esas olacak b�r anayasal hüküm, 

kanuna ağırlık verm�şt�r. Bunun b�rkaç sebeb� bulunmaktadır: kamu tüzel k�ş�s� olarak, �daren�n 

kend� �rades�ne bağlı olarak kamu gücü kullanımı söz konusudur. Kanuna bağlı olarak yapmak 

zorundadır. İdare kend�s� yen� yetk�lerle donatarak yapmak konusunda yetk�l� değ�ld�r. Görev 

ve yetk�ler�, türü, bütçey�, personel kadrosunu bel�rleyen kanun� b�r temel� olması 

gerekmekted�r. İdaren�n �rades� yeterl� kabul ed�lmemekte, TBMM’n�n bu konudak� �rades�ne 

�ht�yaç bulunmaktadır. Dolayısıyla kanun� temele kavuşturmak suret�yle, �daren�n kamu gücü 

kullanan boyutunun gen�şlemes�, büyümes�, anormal hale gelmes�n� de yasamaya ver�lm�ş b�r 

yetk� ve görevle b�rl�kte dengeleyen b�r hukuk devlet� yaklaşımı bulunmaktadır.  

Yönetmel�kler 

“Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelk�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.” 

Bel�rt�len 124. madde teşk�latla �lg�l� değ�l, onun yapacağı �şlemlerle �lg�l�d�r. Ancak 

teşk�lat kısmında yer almıştır. Yönetmel�k, teşk�latın b�r gücünü göstermekted�r. Kamu tüzel 

k�ş�s�, normlar h�yerarş�s�ne uygun olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı olmamak üzere 

yönetmel�k çıkartab�lmekted�r. Anayasaya aykırı olmamak, �ş�n ruhunda mündem�çt�r. Kanun 

ve tüzüğün altında yer alan genel düzenley�c� �şlemd�r.  

Başbakanlık ve bakanların çıkartmasının Anayasada bel�rlenmes�, ayrı tüzel k�ş�l�k 

olmayıp, devlet tüzel k�ş�l�ğ�n� tems�l eden organlar olması dolayısıyladır. Bakanların tems�l� 

konusunda b�r kuşku bulunmamaktadır. Ancak başbakan koord�nasyonu sağlamakta, dahası 

kend�s�ne bağlı b�r�mler kurulması söz konusudur. MİT, D�yanet İşler� Başkanlığı g�b� kurumlar 

Başbakanlığa bağlıdır. İç�şler� Bakanlığı g�b�, devlet tüzel k�ş�l�ğ� �ç�nde kend�s�n�n yönett�ğ� 

b�r�mlere sah�pt�r.  

Esk� düzenlemede, devlet bakanlıkları bulunmaktaydı, bugün başbakan yardımcılıkları 
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bulunmaktadır. Devlet bakanları, teşk�latı olmadığından, onlara bakanlığı olmayan bakanlar 

den�lmekteyd�. Bakan yardımcıları, koord�nasyonu sağlayan aynı zamanda b�r bakan g�b� 

poz�t�f hukukta düzenlenm�şt�r. Teor�k olarak anlattığımızda, bakanlar, en üstte yer almaktadır. 

Bakanlar kurulu, Başbakan, Cumhurbaşkanı karar alınma aşamasında gündeme gelen ve �cra� 

bakımdan adeta b�r orkestra şef� g�b�, enstrümanı çalan değ�l, şef makamında yer almaktadır.  

Başbakanlık �ç�n, öneml� görülen k�m� b�r�mler doğrudan Başbakanlığa bağlandığı �ç�n, 

kamu tüzel k�ş�ler�nden ayrı olarak Anayasada ayrıca Bakanlar devlet tüzel k�ş�l�ğ�n� tems�l 

ederek ve Başbakan da çıkarır demek suret�yle tartışmayı önlemeye çalışmıştır. Yargı, bakanlar 

kurulu yönetmel�k çıkardığında, �ç�nde bakanlar olduğu �ç�n yetk� yönünden aykırılık 

bulunmamaktadır görüşünded�r. Dolayısıyla bu madde başbakan ve bakanları bel�rtmekte, yargı 

Bakanlar Kurulunu da eklemekte: ayrı tüzel k�ş�l�ğ� olmayan üç makam, devlet tüzel k�ş�l�ğ� 

�ç�nde ve devlet tüzel k�ş�l�ğ�n� tems�l eden makamlar olarak yönetmel�k çıkartab�l�rler. Bu 

durum, Anayasa ve uygulamayla bel�rlenm�şt�r.  

Yargı Yolu 

“İdaren�n her türlü eylem ve �şlemler�ne karşı yargı yolu açıktır.” Yargı yolu başlıklı 125. 

madde �daren�n teşk�latıyla �lg�l� değ�l, ancak kısaca değ�nmek gerek�rse: 

Anayasa maddeler�n� düz okumanın yanında, mefhum-u muhal�f�yle b�rl�kte okumak 

gerek�r. D�kkat ed�l�rse burada, �daren�n her türlü eylem ve �şlem�ne karşı, �dar� yargı yolu 

açıktır dememekte, yargı yolu açıktır demekted�r. Kanun koyucu buna göre çıkan uyuşmazlığın 

�dar� yargıya da, adl� yargıya da çözümü �ç�n ver�leb�lmes�ne cevaz vermekted�r. Hukuk 

Devlet�n�n b�r gereğ� olarak düşünüleb�l�r; ancak burada aynı zamanda mefhum-u muhal�f�yle 

b�rşeyler anlatmaktadır. İdar� yargı, adl� yargı, asker� yargı da bulunmakta; ancak �dar� �şlem ve 

eylemlerden ötürü kural olarak �dar� yargıya g�tmes�ne �l�şk�n düzenleme de bulunmaktadır. 

Ancak �dar� yargı, mutlak olarak her �dar� uyuşmazlığın çözüm yer� değ�ld�r ve bu Anayasaya 

aykırı değ�ld�r. Anayasa yargı denet�m�ne tab� olmasını öngörmüş, ancak tür bel�rlemes� 

yapmamıştır. 125. İlk fıkrasının madden�n devamı şu şek�lded�r: 

”Kamu h�zmetler� �le �lg�l� �mt�yaz şartlaşma ve sözleşmeler�nde bunlardan doğan 

uyuşmazlıkların m�llî veya m�lletlerarası tahk�m yoluyla çözülmes� öngörüleb�l�r. M�lletlerarası 

tahk�me ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar �ç�n g�d�leb�l�r.”  

Yargının farklı b�r türü olarak tahk�m söz konusudur. Alternat�f çözüm yolları denmekte, 

ancak yargı dışı çözüm yönler� demek belk� daha doğrudur. Devamında �se yabancılık 

unsurundan bahsetmekted�r.   
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“Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı �şlemler �le Yüksek Askerî Şûranın kararları 

yargı denet�m� dışındadır. Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terf� �şlemler� �le kadrosuzluk 

neden�yle emekl�ye ayırma har�ç her türlü �l�ş�k kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. ”  

Maddeye 2010 değ�ş�kl�ğ�yle son kısım eklenm�şt�r. Temel mantığı, �daren�n her türlü 

eylem ve �şlem�ne karşı yargı yolunun açık olması �ken, burada �st�snasının Anayasa �le 

göster�lmes� söz konusudur. İcra� �şlemler�n Cumhurbaşkanınca tek başına yapılamaması 

dolayısıyla, Cumhurbaşkanı bu �şlemler� Başbakan ve b�r bakanın katılımıyla yapar. Bunlar 

bakımından yargı denet�m� söz konusudur, ancak burada söz konusu olan tek başına yaptığı 

�cra� olmayan, ülke pol�t�kasına �l�şk�n �şlemlerd�r ve yargı yolunun kapatılması noktasında 

anayasal b�r terc�h bulunmaktadır.  

Yüksek Asker� Şura �se Türk�ye’n�n geçm�ş�nde çok tartışılmış b�r makamdır. Buradak� 

temel mantık da şudur k�, -Şura kel�mes� bunu göstermekted�r- �cra� olmayan �şlemler 

yapmakta, görüş b�ld�rmekted�r. İcra� �şlemler yapmasıyla b�rl�kte Anayasada �st�sna 

get�r�lm�şt�r: emekl�l�k ve terf� dolayısıyla emekl�ye ayırma g�b� h�zmet�n özell�kler�ne yönel�k 

meseleler� yargı yoluna açılmıştır. Askerl�k h�zmet�n�n n�tel�ğ� gereğ�, yargı yer� tarafından 

tartışılarak hukuka uygun veya aykırı değerlend�r�lemeyeceğ�n�, h�zmete yönel�k b�r takd�r 

olduğu noktasında Anayasa koyucu, sona erme haller�ne, d�s�pl�ns�zl�k sebeb�yle veya başka 

şek�llerde �l�ş�k kesme kararlarına karşı yargı yolunu açmıştır.  

”İdarî �şlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı b�ld�r�m tar�h�nden başlar.” Bu 

fıkrada da güvence olarak süren�n başlangıcı bel�rt�lm�şt�r.  

”Yargı yetk�s�, �darî eylem ve �şlemler�n hukuka uygunluğunun denet�m� �le sınırlı olup, 

h�çb�r surette yer�ndel�k denet�m� şekl�nde kullanılamaz. Yürütme görev�n�n kanunlarda 

göster�len şek�l ve esaslara uygun olarak yer�ne get�r�lmes�n� kısıtlayacak, �darî eylem ve �şlem 

n�tel�ğ�nde veya takd�r yetk�s�n� kaldıracak b�ç�mde yargı kararı ver�lemez. ” 

Bu fıkra �se dördüncü sınıfta göreceğ�n�z, yer�ndel�k denet�m�ne �l�şk�n b�r konudur.  

”İdarî �şlem�n uygulanması hal�nde telaf�s� güç veya �mkânsız zararların doğması ve �darî 

�şlem�n açıkça hukuka aykırı olması şartlarının b�rl�kte gerçekleşmes� durumunda gerekçe 

göster�lerek yürütmen�n durdurulmasına karar ver�leb�l�r.”  

Burada da yürütmen�n durdurulmasına �l�şk�n b�r düzenleme söz konusudur. Bunun n�ç�n 

burada yer aldığını anlamak gerekmekted�r. Carcassonne adında Fransız b�r hukukçu, b�r proje 

yaparak Fransız Anayasası adında b�r k�tap hazırlamış, Anayasanın okuma b�ç�m�n� gösteren 

b�r k�tap. Ne düzenled�ğ�n� ve bel�rled�ğ�n� göstermek bakımından oldukça �lg�nç b�r k�taptır. 



67 

 

Yürütmen�n durdurulması, �dar� yargılama usulünde b�r müessese, kanunda düzenleneb�lmes� 

mümkün; ancak bunun Anayasa �le düzenlenmes�, şartların haf�flet�lmes�n� �stemed�ğ�n� 

göstermekte ve kanunda başka türlü düzenlenmes�n�n önünü kapatmaktadır. Yürütmey� 

durdurma kararı, zamanında çokça tartışılmış, bunun sonucunda, şarta bağlı ve mahkemen�n 

yürütmen�n durdurulma haller�n� sınırlandıran b�r düzenlemey� gerekl� görmüştür.  

125. madden�n son fıkrası şu şek�lded�r: “İdare, kend� eylem ve �şlemler�nden doğan 

zararı ödemekle yükümlüdür.”   

Anayasa 40. maddede de benzer b�r hüküm bulunmaktadır. Bu �se �daren�n sorumluluk 

esasını get�rmekted�r. İdarey� hukuka uygun davranmaya sevked�c�, bu konudak� tecrübes�n� 

arttırmaya yönel�k b�r düzenlemed�r. Bursa’da emekl� b�r beyefend� herşeye karşı dava açmakta 

ve tazm�nat �stemekte; ülke hukukuna katkı sağlamak �ç�n eks�k gördüğü herşey� tartıştıran b�r� 

olarak tanınmaktadır. Yağmurlu b�r havada, araç geçerken yoldak� çukur dolayısıyla üstüne su 

sıçramış ve kuru tem�zleme parasını �stemekted�r. Dava açarak kuru tem�zleme parasından 

oldukça fazla olan 1200 l�ra g�b� b�r r�ske g�rmekted�r. Yolun bakımını yapma görev� bulunan 

�darey� sorumlu tutmaktadır. Anayasal cevaz ver�lmekted�r. Zararın tazm�n�, aynı şeyler�n 

gerçekleşmemes�ne yönel�k b�r gayret� gerekt�recekt�r. Bahçel�evler’de annes�n�n el�nden yolda 

g�den b�r kız çocuğunun, ağzı açık kalan ve üzer�ne sadece karton konmuş kanal�zasyon 

çukuruna düşerek boğularak vefat etmes�, Zeyt�nburnu’nda kazan patlaması dolayısıyla 32 

k�ş�n�n vefat etmes� örnekler� bulunmaktadır. Görev alanındak� eks�kl�kler�n g�der�lmes� 

gerekmekted�r. İdar�n�n yargılanması, benzerler�n�n önüne geçmek �ç�nd�r.  

İdaren�n Kuruluşu  

Merkezî �dare  

“Türk�ye, merkezî �dare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonom�k şartlara 

ve kamu h�zmetler�n�n gerekler�ne göre, �llere; �ller de d�ğer kademel� bölümlere ayrılır.”  

(Anayasa 126. Madde)   

Bu fıkrada �ller� esas almıştır. Mutlaka �ller�n bulunması gerekmekted�r. İller�n kend� 

�ç�nde, �lçe, bucak g�b� bölümlere ayrılab�lmes�n� kanun koyucuya bırakmaktadır. İller�n; 

coğrafya durumuna, ekonom�k şartlara ve kamu h�zmetler�n�n gerekler�ne göre bölünmes�n� 

�fade etm�şt�r. Kamu h�zmetler�n�n daha etk�n ver�leb�lmes� �ç�n �ller bölünmüştür. İl sınırlarında 

yer alan yerler�n nerelere bağlanacağı meseles�nde problem çıkmaktadır. Bağlılık yer�n�n 

değ�ş�p değ�şmemes� problem� olmaktadır. Mesela, Refah�ye, S�vas’a ve Erz�ncan’a 

bağlanab�lmekted�r. Uzaklık bakımından mı, ulaşım �mkanları bakımından mı 
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değerlend�r�leceğ� tartışılmaktadır.  

“İller�n �dares� yetk� gen�şl�ğ� esasına dayanır.” Burada déconcentrat�on 

düzenlenmekted�r. Merkez� �daren�n bütün bakanlarını tems�len val�ye ver�len yetk�y� 

bel�rtm�şt�r. “Kamu h�zmetler�n�n görülmes�nde ver�m ve uyum sağlamak amacıyla, b�rden çok 

�l� �ç�ne alan merkezî �dare teşk�latı kurulab�l�r. Bu teşk�latın görev ve yetk�ler� kanunla 

düzenlen�r.” Başka b�r b�r�m kurulab�lmes�ne �l�şk�n Anayasa, kanunla kurulmasına cevaz 

vermekted�r. (GAP g�b�) tüzel k�ş�l�ğ� olmayan bölge kuruluşları kurab�l�r.  Merkez� �dareye 

�l�şk�n düzenleme bu şek�lded�r. Faydaları ve zararlarına �l�şk�n herhang� b�rşey�n söylenmes�ne 

gerek bulunmamaktadır. Merkez� �dare d�yerek, hukuk� alt yapıyı ve tekn�k bel�rlemey� 

vermekted�r. Yetk� gen�şl�ğ�n�n �llere ver�leceğ�n� bel�rlemekted�r.  

Mahallî İdareler  

“Mahallî �dareler; �l, beled�ye veya köy halkının mahallî müşterek �ht�yaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla bel�rt�len ve karar organları, gene kanunda göster�len, 

seçmenler tarafından seç�lerek oluşturulan kamu tüzelk�ş�ler�d�r.” (Anayasa 127. madde) 

Bu b�r tar�f değ�ld�r. Şöyle k�, mahall� �dareler�n türler�n� bel�rlemekted�r: �l, beled�ye ve 

köy demekted�r. Bundan başka tür bel�rlemek �ç�n Anayasanın değ�şmes� gerekmekted�r. 

Mahall�-müşterek �ht�yaçlarını d�yerek, verg� koymak, genel kanun� düzenleme yapmak g�b� 

merkez� �dareye, devlet�n yasaması, yargısına a�t olan �şler� yapamaz demekted�r. Kuruluş 

esaslarının kanunla düzenlenmes� lazımdır. Örneğ�n; coğraf� alan çerçeves�nde köy 

oluşumunun bel�rley�c� unsurlarının kanunla bel�rt�lmes� gerekmekted�r. Karar organlarının 

kanunda bel�rt�len seçmenler tarafından seç�lerek oluşturulan kamu tüzel k�ş�ler�d�r 

demekted�r. Karar organının atanmasına �mkan vermemekted�r. Hang� makam karar organı 

olacak �se, orada bel�rlenen seçmenler tarafından seç�lecekt�r. Yürütme organı değ�l, karar 

organı denm�şt�r. İl özel �dares�n�n yürütme organının, val� oluşu Anayasaya aykırı değ�ld�r. 

D�kkat çek�c� şey, karar organı ve seç�mle oluşmasıdır. 

“Mahallî �dareler�n kuruluş ve görevler� �le yetk�ler�, yer�nden yönet�m �lkes�ne uygun 

olarak kanunla düzenlen�r.” 

Bu fıkra, çok gel�şm�ş b�r madded�r. Güvence sağlamak �ç�n yetk�ler� sayma yoluna 

g�tmek yer�ne; ülkede bu alandak� b�lg� b�r�k�m� ve konuşmalarla mutabık kalınan noktalar 

çerçeves�nde yer�nden yönet�m �lkes�ne göre kanunla değ�ş�kl�k yapılab�lmes�ne �mkan 

vermekted�r. Şöyle k�, mahall� �dareler�, sadece çöp toplama �le yahut �mar �şler�yle veya yol 

yapımıyla uğraşır şekl�nde sayma şekl�nde bel�rtmem�şt�r. Gel�şen hukuk anlayışı, kamu 
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h�zmet� yer�ne get�r�lme usuller� karşısında güncelleyeb�lme �mkanı bırakmıştır. Böylece 

yer�nden yönet�m �lkes�n�n kapsamı gen�şleyeb�l�r ve Anayasaya aykırı olmayacak b�r b�ç�mde 

kanun� değ�ş�kl�klere zem�n teşk�l eder. Anayasa bununla, sürekl� değerlend�rmeye cevaz 

vermekte ve aynı zamanda görev yüklemekted�r. Yer�nden yönet�m �lkes� ney� gerekt�r�r? 

şekl�nde sürekl� taze düşünmey� gerekt�ren, sürekl� model gel�şt�rmeye �mkan veren b�r 

düzenlemed�r. Düşünmek �se, tekn�k ver�ler�n toplanması sonrasında, tekn�k ver�ler�n 

yorumlanması şekl�nde olmalıdır.  

“Mahallî �dareler�n seç�mler�, 67 nc� maddedek� esaslara göre beş yılda b�r yapılır. Ancak, 

m�lletvek�l� genel veya ara seç�m�nden öncek� veya sonrak� b�r yıl �ç�nde yapılması gereken 

mahallî �dareler organlarına veya bu organların üyeler�ne �l�şk�n genel veya ara seç�mler 

m�lletvek�l� genel veya ara seç�mler�yle b�rl�kte yapılır. Kanun, büyük yerleş�m merkezler� �ç�n 

özel yönet�m b�ç�mler� get�reb�l�r.” (Anayasa madde 127/3) 

İstanbul �ç�n b�r kanun düşünülmekted�r, Par�s �ç�n böyle b�r kanun bulunmaktadır. Sadece 

büyükşeh�r beled�yes� model� bakımından değ�l; İstanbul �ç�n ayrı ve farklı b�r düzenlemeye 

�ht�yaç var mı bu değerlend�r�lmekted�r.  

“Mahallî �dareler�n seç�lm�ş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına �l�şk�n 

�t�razların çözümü ve kaybetmeler�, konusundak� denet�m yargı yolu �le olur. Ancak, görevler� 

�le �lg�l� b�r suç sebeb� �le hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî �dare organları 

veya bu organların üyeler�n�, İç�şler� Bakanı, geç�c� b�r tedb�r olarak, kes�n hükme kadar 

uzaklaştırab�l�r.” (Anayasa madde 127/4) 

Seç�lm�ş organların güvences�n� oluşturmak �ç�n, merkez� �dareyle olan �l�şk�lerde �dar� 

vesayet yetk�s�n�n kapsamı ve sınırlarıyla �lg�l� b�r meseled�r.  

B�r ülken�n teşk�lat yapısını, önce anayasasından bakmaya başlayarak anlamak gerek�r. 

Ülken�n terc�hler�n�n, yasakladıklarının, �mkan verd�kler�n�n neler olduğu ve ardından normlar 

h�yerarş�s�ne göre met�nlere bakılması gerekecekt�r. Geç�c� olarak ortaya çıkan �dar� 

teşk�latlanma b�ç�m�nden yola çıkılarak teşh�s konulması yanlış olur. Hukuk, aynı zamanda tab� 

b�l�mler g�b�, mühend�sl�k b�l�mler� g�b� tekn�k b�r �şt�r. İnsanların serbestçe f�k�r üreteb�leceğ� 

b�r alan değ�ld�r. Teşk�latı eleşt�r�rken, sonuç alab�lmek �ç�n teşk�latın o şek�lde oluşumunun 

sebepler�n�n anlaşıldığının bel�rt�lmes� gerekmekted�r. Anayasal gerekler�, kanun� değ�ş�mler� 

b�lmeden eleşt�rmek, eleşt�r�ler�n karar ver�c�ler�n d�kkate almamasıyla sonuçlanır.  

Tekn�k bel�rlemek gerek�r; genel hukuk düşünces� kavramları, ülke �ncelemes�nde 

anayasa, anayasal metn�n mefhum-u muhal�fler�nden yola çıkarak değerlend�rmek ve 
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kanunların nasıl anlaşıldığını anlamak �ç�n de yargı kararlarına bakmak gerekmekted�r. Kanunu 

yorumlarken, s�z�n değ�l yargının bel�rleyeceğ� anlam bel�rley�c�d�r. Buna �l�şk�n eleşt�r�ler �se 

sonrasında değerlend�r�leb�l�r. Anayasadan devam etmek gerek�rse,  

 

II. İdar� Vesayet Yetk�s� 

“Merkezî �dare, mahallî �dareler üzer�nde, mahallî h�zmetler�n �daren�n bütünlüğü 

�lkes�ne uygun şek�lde yürütülmes�, kamu görevler�nde b�rl�ğ�n sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahallî �ht�yaçların gereğ� g�b� karşılanması amacıyla, kanunda bel�rt�len esas 

ve usuller da�res�nde �darî vesayet yetk�s�ne sah�pt�r.” 

Doktr�nde olduğu şek�lde �dar� vesayet kavramına anlam verm�şt�r. İdar� vesayet yetk�s�ne 

anayasal düzeyde anlam verm�ş ve tek�l b�r ter�m olarak; �dar� vesayet kullanıldığında bu 

müesseses�n�n gerekler�ne de atıf yapmış oluyoruz. Gerekler�n başkalaşması �ç�nse �st�snaya 

yer vermek gerekmekted�r. İdar� vesayet�n amaçları konusunda cümleler kullanmıştır. İdar� 

vesayet, genel b�r yetk� değ�ld�r, kanunda bel�rt�l�r. Kanunda bel�rt�ld�ğ� kadar �k� tüzel k�ş�l�k 

arasında �dar� vesayet yetk�s� bulunab�l�r. Merkez� �darey� ana gövde kabul ederek, ondan 

ayrılan tüzel k�ş�l�kler�n merkezle bağlantısını kurmak üzere bütünlüğü sağlamaktadır. D�kkat 

ed�l�rse, ‘bütünlük’ b�r olmaktan bahsetmemekte ve parçaların b�rb�r�yle �l�şk�l� olmasını 

sağlamakta, burada �se �dar� vesayete başvurmaktadır.  

“Mahallî �dareler�n bel�rl� kamu h�zmetler�n�n görülmes� amacı �le kend� aralarında 

Bakanlar Kurulunun �zn� �le b�rl�k kurmaları, görevler�, yetk�ler�, mal�ye ve kolluk �şler� ve 

merkezî �dare �le karşılıklı bağ ve �lg�ler� kanunla düzenlen�r. Bu �darelere, görevler� �le orantılı 

gel�r kaynakları sağlanır.” (Anayasa madde 127/6) 

Örneğ�n; Aksek� c�varında beled�yeler�n su �ht�yacının, d�ğer yerlerden tem�n ed�leb�lmes� 

�ç�n, her beled�yen�n ayrı ayrı yapmasına �mkan bulunmadığında, b�rl�k kurarak, ana hatlarını 

ve masrafları ortaklaşa paylaşıyorlar ve böylel�kle ortak �ht�yaçlarını b�rleşt�rerek yer�ne 

get�r�lmes�n� sağlıyorlar. B�r veya b�rkaç faal�yet olab�l�r. Meralardan b�rkaç köy halkının 

yararlanması hal�nde de �mkanların b�rleşt�r�lmes� anayasal düzenleme �le mümkün 

kılınmaktadır. Tüzel k�ş�l�kler� olab�lmekted�r. Bu halde sadece suyla uğraşmak üzere kurulan 

b�r kamu kurumu, h�zmet yönünden yer�nden yönet�m tüzel k�ş�l�ğ� olacaktır.  

Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek teşekküller�ne �l�şk�n Anayasa maddes� genel b�r 

düzenlemed�r, bunun önces�ndek� Anayasa maddeler� �se somut �dareler� düzenlemekted�r. 
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Anayasal düzenlemes�n� anlamak gerek�r. Örneğ�n, D�yanet İşler� Başkanlığını hassas b�r �dare 

b�r�m� olarak görmes� dolayısıyla ayrı tüzel k�ş�l�k olmamasını düzenlemekted�r. Bu madden�n 

anladığım tek amacı; tüzelk�ş�l�ğ� olan d�yanet �şler� başkanlığına �mkan vermemekt�r. Madde 

‘genel �dare �ç�nde yer alan’ d�yerek, tüzel k�ş�l�ğ� olmamasına vurgu yapmaktadır. Merkez� 

�daren�n kontrolü altında, h�yerarş�s� �ç�nde ayrıca karar mekan�zmaları olmayan b�r 

müessesed�r. (Anayasa madde 136) 

B�r d�ğer kurum �se Yüksek Öğret�m Kurumudur. Ün�vers�teler, hassas b�r alan olarak 

görülmüş; anayasal düzeye çıkartmış, burada anayasa koyucunun �rades� ortaya konulab�l�r. 

Kanunlarla değ�şmeyecek b�r teşk�lat çerçeves� ç�zmek �stem�şt�r. Anayasaları, devlet�n 

kuruluşu veya sosyal sözleşme boyutu değ�l, geçm�şten yola çıkılarak okumak gerek�r. D�l�m�ze 

yanlış olarak geçm�şt�r, özel ün�vers�te b�zde bulunmamaktadır. Anayasa, kazanç amacı 

gütmemek üzere, vakıflar tarafından kurulab�len başka statüdek� ün�vers�telere cevaz verm�şt�r. 

Kamu tüzel k�ş�l�ğ� bulunmaktadır. Ün�vers�te, doğrudan eğ�t�mle aldığı para dolayısıyla değ�l; 

yemeğ�, kant�n� dolayısıyla yatırım yapılmaktadır. Bu konuda kurallar oldukça sıkıdır. 

Mütevell� heyetler�, sermaye dallarını bel�rlemekted�r. Özel ün�vers�teye �z�n vermemek �ç�n 

vakıf ün�vers�teler�n� bel�rlem�şt�r. Teşk�lat bakımından yapılab�lecekler� sınırlayan b�r anayasa 

maddes�d�r. Görev, yetk� ve d�ğer kurumlarla olan �l�şk�ler� vb. düzenlenm�şt�r. (Anayasa madde 

130,131) 

D�ğer b�r kurum RTÜK’tür. Star TV ‘n�n kurulmasıyla gündeme gelm�şt�r. TV, �y� b�r 

yatırım aracı aynı zamanda. Kurul oluşumu bel�rlenm�şt�r. Bağımsız b�r �dar� otor�te 

oluşturmuştur. S�yas� part� kontenjanlarına göre, öyle b�r tekn�k müessese oluşturmuş k�, 

TBMM’ye kanun yapma dışında, RTÜK üyeler�n� bel�rleme yetk�s� verm�şt�r. Hassas b�r alan 

olarak görülmüş, b�lhassa seç�m zamanlarında kamuoyu oluşturmaya yönel�k araçlardır. Ürün 

yerleşt�rmeler, cep telefonu kullanımı veya k�taplar g�b� reklam kabul ed�p, verg� alınmasını 

sağlamıştır. Seç�m dönemler�nde ayıracakları konuşma dak�kalarının bel�rlenmes� g�b�, 

anayasal düzeyde RTÜK g�b� bağımsız b�r �dar� otor�tey� bel�rlem�şt�r. (Anayasa madde 133) 

Atatürk Kültür, D�l ve Tar�h Yüksek Kurulu düzenlenm�şt�r. Kamu tüzel k�ş�l�ğ� vardır. 

(Anayasa madde 134) 

Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Meslek Kuruluşlarının, Anayasa madde 135’te hukuk� 

zem�n� oluşturulmuştur:  

“Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; bell� b�r mesleğe 

mensup olanların müşterek �ht�yaçlarını karşılamak, meslekî faal�yetler�n� kolaylaştırmak, 
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mesleğ�n genel menfaatlere uygun olarak gel�şmes�n� sağlamak, meslek mensuplarının 

b�rb�rler� �le ve halk �le olan �l�şk�ler�nde dürüstlüğü ve güven� hâk�m kılmak üzere meslek 

d�s�pl�n� ve ahlâkını korumak maksadı �le kanunla kurulan ve organları kend� üyeler� tarafından 

kanunda göster�len usullere göre yargı gözet�m� altında, g�zl� oyla seç�len kamu 

tüzelk�ş�l�kler�d�r.”  

Kanunla tür olarak kurulmaktadır. Kamu tüzel k�ş�l�kler�d�r. “Kamu kurum ve kuruluşları 

�le kamu �kt�sadî teşebbüsler�nde aslî ve sürekl� görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına 

g�rme mecbur�yet� aranmaz.  

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faal�yette bulunamazlar.  

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seç�mler�nde s�yasî part�ler aday 

gösteremezler.”  

Meslek mensuplarının hakkını savunmak meseles�n�n s�yas� part� yarışma meseles�ne 

dönmes�ne müsaade etmemekted�r. 

“Bu meslek kuruluşları üzer�nde Devlet�n �darî ve malî denet�m�ne �l�şk�n kurallar 

kanunla düzenlen�r.”  

D�kkat ed�l�rse, burada �dar� vesayet denmem�ş; �dar� ve mal� denet�me �l�şk�n kurallar 

denm�şt�r. Çünkü, �dar� vesayette kanunla her türlü olayda yetk� ver�leb�leceğ� �ç�n, �dar� ve mal� 

denet�m� dışında yer�ne geçerek �şlem yapma yetk�s� dah� ver�leb�l�rken, yetk�n�n sınırını bu 

konuda ç�zm�şt�r. D�ğer konularda yetk� ver�lemeyecekt�r. Çok tekn�k b�r şek�lde 

düzenlenm�şt�r. Ancak �dar� vesayet olmadığını düşünen akadem�syenler bulunmakta; ancak 

burada �nce b�r açıklama get�rm�şt�r ve bu da b�r �dar� vesayett�r.  

 

YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM 

I. KÖY İDARESİ 

Köyün mantığını �ncelemek gerekmekted�r. Mahall� �dareler kapsamında ele alınır. 

Bununla �lg�l� b�r anekdot var; İç�şler� Bakanı, köy kanunu taslağını hazırlarken, köyde yet�şen 

k�mseler çağırılarak köye �l�şk�n hususlar sorulmuştur. Köy Kanunu, bu nedenle, köy ter�mler�n� 

�çeren kel�meler (�mece, salma, eğrek yerler�, yaylak ve kışlak, g�b�) �çerm�şt�r. O zamanlar adı 

Kar�ye olan köy, ancak 442 sayılı kanunun adı Köy Kanunu olarak bel�rlenm�ş ve uzun ömürlü 

olmuştur. Kanunun mantığı şöyle: köy tüzel k�ş�l�ğ�n�n yapması gereken �şler sayılmış, yetk�ler 
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bel�rlenm�ş ve organlar arasında görev dağıtımı yapılmıştır. Mecbur� �şler, gönüllü �şler 

bulunmaktadır. Bunları yaparken, gerekçes�n� de �zah etm�şt�r.  

Köy İht�yar Mecl�s�, yaşlılardan oluşan b�r mecl�s değ�ld�r. İht�yar, hakkı hıyardan 

gelmekted�r. Seç�m, temy�z kudret� olandır. Seç�mle gelen ve doğal üyeler� (köy �mamı ve 

öğretmen�) bulunmaktadır. Köy Derneğ� �se, ş�md� İsv�çre’de de örneğ� olan doğrudan 

demokras�n�n en görünen kısmı; köyde seç�lme yaşında olan herkes�n katıldığı b�r karar 

organıdır. Çok �şleyen b�r kurum değ�ld�r ancak köyün büyüklüğüne göre ver�lm�ş yetk�ler� 

bulunmaktadır. Köy muhtarı da bu tüzel k�ş�l�ğ� tems�l etmekted�r. Görevler, dolayısıyla 

organlara dağıtılmış; bazılarında köy derneğ�, bazılarında köy �ht�yar heyet� karar alacak ve köy 

muhtarı uygulayacaktır. Aralarındak� �l�şk�ler ve muhtarın göreceğ� �şler g�b� hususlar kanunda 

düzenlenm�şt�r. Esk�den �ht�yar mecl�s�n�n göreceğ� davalar varmış, ancak kaldırılmıştır. 

Köylerdek� yetk� ve görev� anlayab�lmek �ç�n, bu kanuna bakmak gerekecekt�r. Köy gerçeğ�, 

sosyoloj�k ve antropoloj�k gerçekl�ğ� araştırılsa, hukukçular bu konuda yen� b�r tasarı 

hazırlayab�l�rler.  

 

II. BELEDİYELER 

1580 sayılı Beled�ye kanunu çok yerleşm�ş b�r kanun �d�. Ancak beled�ye reformuyla 

b�rl�kte 5393 sayılı yen� b�r Kanun çıktı.  

Beled�yen�n Beled�ye Mecl�s�, Beled�ye Encümen�, ve Beled�ye Başkanı şekl�nde üç 

organı bulunmaktadır. En genel yetk�l� karar organı, beled�ye mecl�s�d�r. Beled�ye encümen�n�n 

tamamı, seç�lm�ş üyelerden oluşmadığı �ç�n karar organı kabul ed�lm�yor. Beled�ye Mecl�s� her 

zaman toplanır durumda olmadığı �ç�n, seç�lm�şlerle beled�ye personel�nden oluşmuş karma 

organ olan beled�ye encümen�ne de çeş�tl� görevler ver�lm�şt�r. B�r bütün üç parçaya ayrılarak, 

sadece beled�ye başkanında bütün güç ve yetk�ler toplanmamış, beled�ye başkanı �sted�ğ� 

herşey� yapamaz, duruma göre beled�ye mecl�s� veya encümen�n kararı alması gerekmekted�r. 

Bu organlar bazı durumlarda �se kend�ne düşen �şler� yapacaktır. Bu hususlar kanunda çeş�tl� 

maddelerle düzenlenm�şt�r.  

Yetk�ler kanunla organlara paylaştırılmadan, beled�yen�n neler yapacağı bel�rlenm�ş, daha 

sonra beled�yen�n organlarının kuruluşu ve ardından beled�yeye ver�len görevler�n organlar 

arasında dağılımı yapılmıştır. Beled�yen�n kend�s�ne a�t olmayan görev� yapması, yetk� sakatlığı 

olduğu g�b�, beled�ye başkanının beled�ye mecl�s�n�n alması gereken kararı olmadan �şlem 

yapması da yetk� sakatlığı oluşturur. Beled�ye �ç�nde de hang� organların kararlarına �ht�yaç 
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olduğuna bakmak gerekmekted�r.  

Büyükşeh�r Beled�yes�nde de benzer s�stem kurulmuştur. Büyükşeh�r beled�yeler� �le �lçe 

beled�yeler� arasında görev paylaşımına �l�şk�n b�r madde bulunmaktadır. Şöyle b�r yapı 

bulunmaktadır. İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı ve �ç�nde de Beyoğlu, Fat�h, Ş�şl�… 

g�b� �lçe beled�yeler� bulunmaktadır. B�rb�r�yle aynı coğraf� alanda katman oluşturmuş �k� ayrı 

tüzel k�ş�n�n görev paylaşımına �l�şk�n sorun oluşab�lmekted�r. Büyükşeh�r Beled�yes�, 

eşgüdümü ve genel koord�nasyonu sağlamak �ç�n get�r�lm�şt�r. Fat�h Beled�yes� �ç�nde ara yol 

yapılacaksa, Fat�h Beled�yes� yapacaktır. Bütün �l� geçecek b�r yol yapımında uyumsuzluk 

olmaması �ç�n Büyükşeh�r Beled�yes�n�n eşgüdümü lazım k�, uyuşmazlıklar ortaya çıkmasın.  

Aralarındak�, �k� ayrı tüzel k�ş�l�k olması dolayısıyla �dar� vesayet benzer� b�r �l�şk� söz 

konusudur. Büyükşeh�r Beled�ye Kanununun 11. maddes�, �dar� vesayet ve görev paylaşımını 

verm�şt�r. Bu maddede; �lçe beled�yes�, yıkılması gereken b�r yer� yıkmıyor ve Büyükşeh�r 

Beled�yes� �kaz ed�yorsa, bel�rlenen sürede yapmaması hal�nde, yer�ne geçerek �şlem yapma 

yetk�s�, �dar� vesayet yetk�s� verm�şt�r.  H�yerarş�de olmayan b�r �l�şk�d�r.  H�yerarş�de hukuka 

aykırılık tartışması olurdu.  

H�yerarş� �se, kanunla düzenlemeye gerek kalmadan, her tüzel k�ş� �ç�nde bulunan genel 

b�r �l�şk�d�r. Ters� ancak kanunda bel�rt�lm�şse gündeme geleb�l�r.  

 

III. İL ÖZEL İDARESİ  

Taşra teşk�latı kapsamında baktığımızda �l bulunmakta ve �l sınırları her zaman beled�ye 

sınırını kapsamamaktadır. Bu boşluklar, en görünmeyen mahall� �dare olan �l özel �dares� 

tarafından doldurulmaktadır. Mahall� �dare olarak oradak� halkın �ht�yaçlarının g�der�m�n� 

sağlamaktadır ve ayrıca beled�ye sınırlarında yer alsa dah� bazı �şler konu olarak �l özel 

�dares�ne ver�lm�şt�r. Örneğ�n, �lkokulları yapım �ş�, İl Özel İdares�n�nd�r. En kr�t�k husus, karar 

organı, �l genel mecl�s�d�r. D�ğer organları, �l encümen� ve yürütme organı val�d�r.  

Val�, merkezden yönet�m�n tems�l organı ve �l özel �dares�n�n, yan� yerel yönet�m�n 

yürütme organıdır. Val�, merkezden gelen yetk�ler� ve görevler� ve yerel görev ve yetk�ler�; 

merkez� ve yerel �dareler�n bağlantı makamı konumundadır. Kend� kend�n� denetlemes�ne gerek 

yoktur. Val�, �k� yüzü olan; merkez�n taşra teşk�latında yönet�c�s� ve �l özel �dares�n�n yürütme 

organıdır.  
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10.03.2016 

 

İL ÖZEL İDARESİ 

Kaldığımız nokta teşk�lattı. Teşk�latı s�ze b�rkaç açıdan anlattık. K�taplarda genell�kle yüz 

sayfanın üzer�nde teşk�lata �l�şk�n kısımlar vardır. Çünkü teşk�lata �l�şk�n kısmı b�r eksene 

oturtmakta zorluk bulunmaktadır. N�ç�n b�r eksene oturtmakta zorluk var? Çünkü b�r çok kanun 

vardır. Kabaca baktığınızda bakanlıkların kuruluşu hakkında kanun var. Başbakanlığa bağlı 

olan kuruluşlar hakkında kanunlar var. Beled�ye kanunu var, büyükşeh�r beled�yes� kanunu var, 

�l özel �dares� kanunu var, �ller �dares� kanunu var, köy kanunu var. Teşk�lata �l�şk�n temel b�rçok 

kanun var. Kamu kurumlarına �l�şk�n olanlar sayılırsa, kanunların sayısı 100’e kadar 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bunları zaten tanıtmaya çalıştığımız zaman kanunun b�rkaç 

maddes�nden, konusundan, düzenlemeler�nden bahsetsen�z üç yüz sayfa b�le yetmez. Sadece 

teşk�lata �l�şk�n ana �lkelerden bahsed�lse, o zaman da mevcut teşk�latın yapısını tanıtmakta 

zorluk çıkacak. Dolayısıyla eksene oturtulması çok güç b�r alan. Bel� b�r �nceleme tutarlılığı 

�ç�nde ele alınması çok zor b�r alan.  

Esasında b�r bütünü tamamlamak hem �lkeler hem mevzuat hem de o mevzuat ve �lkeler� 

b�rleşt�ren yargı kararlarına �l�şk�n gerekl� ve yeterl� bakmayı ve üzer�nde düşünmey� gerekt�r�r. 

Buna �l�şk�n malzemey� topladıktan sonra bu malzemey� derlemekte şöyle b�r problem var; bu 

konunun çalışılması o malzemey� b�rkaç kere okumak olarak görülüyor, aslında o üç malzeme 

aynı anda ortaya konduktan sonra üzer�nde düşünmek ve o bağlantıları kurmak gerekmekted�r. 

Üzer�nde düşünüp bağlantıları kurduktan sonra ancak �drak ed�leb�l�r. Bunun �drak 

ed�leb�lmes�n�n faydası şudur: hukuk� gel�şmeler�n ne sonuca yol açacağını önceden 

göreb�lmek. Yan� bu b�lg�ye sah�p olursanız adeta d�ğerler� aynı sev�yeden �ler� bakarken, s�z 

b�r yükselt�den �ler� bakıyor olursunuz. Nasıl gel�şeceğ�n� tahm�n eders�n�z. Buna �l�şk�n ön 

görüler�n�z daha �sabetl� olur. Çünkü onun kend� mantığı �ç�ndek� ş�md�ye kadark� salınımını 

görmüş olursunuz. Dolayısıyla ş�md� görmüş olmak ve �ler�ye nasıl g�tt�ğ�n� görmek gerek�r. 

Hukukta da “�cat”, �ler�ye bakab�lmekle �lg�l�d�r. K�m daha fazla �ler�s�n� göreb�l�rse �cat etme, 

çözeb�lme, tedb�r alab�lme, �ler�ye �l�şk�n etk�l� olab�lme �mkanına sah�p olur. Sadece olanla, 

geld�ğ� zaman olanı anlamaya çalışan �ç�nse �ş �şten zaten geçm�ş oluyor, zaten olan olmuş 

oluyor. 

B�z daha çok �lkelere yer verd�k, sonra da b�rkaç kanuna baktık. Kanunlara bakarken de 

kanunların düzenleme mantığını ortaya koymaya çalıştık. Mesela beled�ye kanununda 
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beled�yeye ver�len görevler� sayıyor, beled�yen�n organlarını sayıyor, beled�yeye ver�len 

yetk�ler� sayıyor sonra o ver�len görevler� organlara paylaştırıyor. Genell�kle üç organlı şek�lde 

oluşan b�r “organlaştırma” var. Genel karar organı: en hayat� kararları alacak olan organdır. 

N�speten günlük sayılab�lecek kararları alab�lecek olan b�r ara karar organı ve b�r yürütme 

organıdır. Genell�kle tüzel k�ş�lerde yürütme organı daha çok gözükür. Beled�ye başkanı 

yürütme organıdır, beled�ye mecl�s� genel karar organıdır, beled�ye encümen� de beled�ye 

kend�s�ne ver�len görevler konusunda karar almak üzere oluşturulmuştur. Yan� beled�ye mecl�s� 

toplanmadığı zaman beled�ye encümen� karar verecek şekl�nde değ�ld�r. Beled�ye mecl�s�ne ayrı 

görevler ver�lm�ş, beled�ye encümen�ne ayrı görevler ver�lm�ş, beled�ye başkanına tek başına 

yapacağı �şler görev� ver�lm�ş, ayrıca d�ğerler�n�n aldığı kararları yer�ne get�rme görev� 

ver�lm�şt�r.  

Köyde de benzer b�r ayrım olduğuna değ�nd�k. 5442 sayılı İl İdares� Kanunu ve 5302 

sayılı İl Özel İdares� Kanunu vardır. İl �dares� kanununda; val�, görevler� ve val�ye �l�şk�n 

hususlar bulunmaktadır. İl �dare şube başkanları, �l �dare kurulu d�ye açıklamalar vardır. Bu �l 

�dares� kanunu merkezden yönet�m�n taşra teşk�latını göstermekted�r. B�r de �l özel �dares� 

vardır. Burada da val� bulunmaktadır, aynı zamanda İl genel mecl�s� ve �l encümen� de vardır. 

Val� burada da var, �l �dares� kanununda da var. Yan� val�n�n �k�l� rolü var. Janus4 g�b�. İk� tür 

şapkası var, �k� kıyafet� var, �k� yüzü var val�n�n. B�r�s� yerel yönet�m�n yürütme organı, d�ğer� 

merkezden yönet�m�n taşra teşk�latı. Bu yerel yönet�m bakımından mümkün mü, �sabetl� m�? 

bakış açısı şöyle: val�ler seç�mle gels�n derken kasted�len �l özel �dares�n�n yürütme organı 

olarak, beled�ye başkanı g�b� seç�mle gels�n. Bunu n�ç�n böyle düşünmüş kanun, anayasa da 

buna cevaz verm�ş; sadece mal� �darelerde genel karar organı organı seç�mle gel�r güvences� 

get�rm�ş? Çünkü val� taşra teşk�latının başında olmak neden�yle merkez�n �mkanlarına sah�pt�r. 

Bütün bakanlıkların �ldek� en yüksek tems�lc�s� olması neden�yle, bütün bakanlıkların �ldek� 

�mkanlarına sah�pt�r. B�r yandan da �l özel �dares�n�n yürütme organı olarak oradak� �l özel 

�dares�n�n �ht�yaçlarına sah�pt�r. Dolayısıyla koord�nasyonu sağlayan, sah�p olduğu �mkanı 

d�ğer� bakımından da kullanmasına �mkan veren b�r bağlantı noktası �l düzey�nde olsun d�ye 

düşünülmüştür. Val� dolayısıyla b�r yönü �le merkezden yönet�m�n taşra teşk�latının yetk�l�s� 

olarak kararlar alacak, d�ğer yönüyle yer�nden yönet�m�n �l özel �dares�n�n yürütme organı 

olarak �l genel mecl�s�n�n ve �l encümen�n�n aldığı kararları �cra ederken de, o sah�p olduğu 

merkezden yönet�m b�lg�s� ve �mkanlarıyla onu yer�ne get�rmek �ç�n �l çapında b�r 

 
4 Roma tanrısının �sm�, �k� yüzü olan, b�r� o tarafa b�r� bu tarafa bakan. 
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koord�nasyonu sağlayacaktır. 

İl çapında merkez�n �mkanlarıyla yerel yönet�m�n �mkanlarının, b�r �dar� vesayet �le değ�l; 

organ k�ş�de b�rleşmes� �le gerçekleşmekted�r. İdar� vesayet olsa, alınan kararların daha üst 

merc�lerde �ncelenmes� sonucu doğardı. Burada �se organ k�ş� olarak aynılık gerçekleş�yor. 

Mesela böyle �lg�nç b�r tüzel k�ş�l�k İSKİ'd�r. İSKİ b�rçok beled�yen�n, ufak beled�yen�n su-

kanal�zasyon �ş� beled�yen�n tüzel k�ş�l�ğ�n�n görevler� �ç�nde olarak görünmekted�r. Ama 

Ankara, İzm�r, Kocael�, İstanbul g�b� büyük yerlerde su ve kanal�zasyon �ş� �ç�n ayrı b�r tüzel 

k�ş�l�k kurulmuştur. Tüzel ver�lmes� ne demek? Ayrı b�r tüzel k�ş�l�k ver�lm�ş. Ayrı bütçe, ayrı 

personel, ayrı organlar söz konusu olmuştur... Dolayısıyla İSKİ'n�n görev alanı da gen�şlet�lm�ş. 

Nasıl gen�şlet�lm�ş? İstanbul'un suyu sadece İstanbul'dan geleb�lecek kadar b�r su değ�ld�r. 

Istrancalardan, Tek�rdağ tarafından, Trakya'dan, İstanbul sınırları dışından da su kaynaklarının 

get�r�lmes� gerekm�şt�r. İSKİ'ye oralardan da su get�reb�lme �mkanı ver�lm�şt�r. Beled�yen�n 

beled�ye sınırları dışında �şlem yapma �mkanı yokken, İSKİ'ye kanunla kurulduğu �ç�n ve b�r 

tüzel k�ş�l�k olduğu �ç�n böyle gen�ş b�r yetk� alanı ver�lm�şt�r. 

Fakat beled�yeden ayrı tüzel k�ş�l�k olmasına rağmen büyükşeh�r beled�yes� �le tamamen 

ayrı hareket etmes�ne �mkan vermemek �ç�n de, İSKİ'n�n genel karar organı olan İSKİ mecl�s�n� 

beled�ye mecl�s�yle aynı yapmıştır. Yan� beled�ye mecl�s� hem beled�ye mecl�s� olarak karar 

alıyor, hem de gerekt�ğ� zaman İSKİ'n�n genel mecl�s� olarak İSKİ'n�n yapacağı �şlerle �lg�l� 

karar alıyor. Böylel�kle zaten ruhu, kalb� beled�yeye bağlanmış olmaktadır. Alınacak kararları 

zaten beled�ye mecl�s� almaktadır. Beled�ye mecl�s� de çeş�tl� s�yas� part�lerden İstanbul �ç�n 

seç�mle gelen karar organıdır. Dolayısıyla İSKİ ayrı tüzel k�ş�l�k olmasına rağmen, yapacağı 

görevler�n kararlarını alan genel karar organı aynılaşmış olduğu �ç�n, esasında koord�nasyon 

problem�, �dar� vesayet problem�, beraber hareket etme problem� d�ye b�r problem 

olmamaktadır. Dolayısıyla b�r tekn�k olarak, tüzel k�ş�lere -tıpkı yapışık �k�zler g�b�- ayrı 

k�ş�l�kler olsalar b�le aynı organları kullanmaları öngörülüyor. 

Val� de böyled�r. Devlet tüzel k�ş�l�ğ� �le �l özel �dares� val� organı bakımından yapışıktır. 

Val� hem onun hem de onun organıdır. Dolayısıyla val� değ�şt�ğ� zaman organ da değ�ş�r. İşte 

esas kasted�len eğer yerel yönet�m �se beled�ye g�b� olsun, köy g�b� olsun, Beled�yen�n yürütme 

organı olan beled�ye başkanı nasıl seç�mle gel�yorsa, köyün yürütme organı olan köy muhtarı 

nasıl seç�mle gel�yorsa; �l özel �dares�n�n yürütme organı da, �sm�ne başka b�r şey dens�n �l özel 

�dares� başkanı dens�n, başka b�r şey dens�n; ama o da seç�mle gelmes� gerek�r.  
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İl özel �dares�n�n görev alanından bahsetmek gerekmekted�r. İk� tane ayrı konusu var, 

bunu �l özel �dares� olarak algılamak da enteresan. Beled�ye tüzel k�ş�l�ğ�, köy tüzel k�ş�l�ğ� 

bunlar b�rb�rler�yle �ç �çe değ�ld�r. Coğraf� alan bakımından, coğraf� alanda kalanların yerel 

�ht�yaçlarını karşılamak üzere kurulmuş tüzel k�ş�l�klerd�r. Beled�yen�n b�r görev alanı var. B�r 

de mücav�r alan denen c�varda olan alan vardır, oraya da �mar planı yapılır, yan� gen�şleme 

alanıdır. Onun dışında beled�yen�n yetk�ler� yoktur. 

İl sınırları, yan� başında val�n�n beled�ye tüzel k�ş�l�ğ�n�n taşra teşk�latı olan �l�n sınırları, 

her zaman beled�ye �l sınırlarını kapsamaz. İstanbul'da büyükşeh�r beled�yes� �l sınırlarını 

kapsıyor o yüzden İstanbul'da �l özel �dares� yok. Kocael�'nde de beled�ye �l sınırlarını kapsıyor, 

Kocael�'nde �l özel �dares� yok. Ama b�rçok beled�yede, beled�yen�n merkez�yle �l sınırı farklı. 

Bazen de şehr�n �sm�yle merkez� arasında fark var. Mesela Hatay-Antakya g�b�. Sakarya-

Adapazarı g�b�. Tokat �l sınırıyla Tokat beled�yes�n�n sınırları aynı değ�l. Tokat beled�yes� 

merkezde �nsanların yoğun olarak oturduğu b�r yerleş�m alanında. Mücav�r alanıyla b�rl�kte 

beled�ye alanı var. Köyler� var, d�ğer �lçeler�n beled�yeler� var, ama arada da boşluklar var. Bu 

boşluklarda da oturanlar, �şletmeler vesa�re var. Mesela Tokat'ı ele alırsak Tokat b�r vad�ler 

bütünü. B�rçok yerleş�m yer� dışında oluşmuş, köy tüzel k�ş�l�ğ� dışında da oluşmuş yerleş�mler 

var, �şletmeler var. Onlara, yerel �ht�yaçlarını görmek �ç�n �l sınırında faal�yet gösterecek b� 

yerel yönet�me �ht�yaç var b�r�nc� olarak. İl özel �dares� bunu yapıyor. Yan� beled�yen�n 

kapsamadığı alanda beled�yec�l�k yapıyor. Beled�yen�n yapması gerekenler�, beled�ye ve köy 

alanları dışında yapıyor.  

İk�nc�s�, bu kısım bakımından �k�l� olduğu �ç�n anlaşılmasında zorluk var. Beled�yen�n 

�ç�nde, köyler�n �ç�nde de kend�s�ne ver�lm�ş; konu bakımdan kend�s�ne ver�lm�ş �şler� yapıyor. 

Bunlardan b�r�s� �lkokul yapmak. İlkokul yapma �ş� kanunla �l özel �dares�ne ver�lm�ş. Esasında 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'na ver�lmes� gerek�rd� d�ye düşünüyorum. Belk� beled�yeye de 

ver�leb�l�rd�. Zaten b�rçok �lkokulun ş�md�, tem�zl�ğ�n� beled�ye yapmaktadır d�ye böyle 

plaketler asmışlar. Zaten f��len belk� beled�ye yapıyor �mkanları daha fazla olduğu �ç�n. Ama 

�lkokulu yapma �ş� �l özel �dares�ne ver�lm�ş. Böylel�kle, �l sınırları �ç�nde �ster beled�ye 

sınırında kalsın, �ster köy sınırında kalsın, �ster dışında kalsın �lkokulları yapmak �l özel 

�dares�n�n �ş�. Dolayısıyla b�r �l�n özel �dares�n�n bütün �l sınırı �ç�nde konu bakımdan yetk�ler� 

var, b�r de beled�yeler ve köyler dışında kalan alanlarda beled�yen�n yapması gerekenler� 

yapmak şekl�nde özetleneb�lecek görevler� var. Bunları nereden çıkartıyoruz? kanunu var, 

kanunu açarsak görevler� sayıyor aşağı doğru g�dersek uzun uzun görevler� �mar, yol, su, 

kanal�zasyon, katı atık, çevre, ac�l yardım, kurtarma, orman köylüler�n�n desteklenmes�, 
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ağaçlandırma, park ve bahçe tes�s� vesa�re beled�ye sınırları dışında yapmakla görevl�d�r. Bu 

maddelere bakmak gerek�yor. Bu maddeler�n mantığını ortaya koymak öneml�. Bunları 

okuduğunuzda mantığı anlayab�l�yorsanız, veya önce mantığını anlayıp sonra bunları 

okuyorsanız çoğu şey yerleşecek. Ama �k�s�nden b�r�s� eks�k kalırsa, sayfalarca şey okuyup 

esasında değ�şeb�lecek b�r şey� öğrenmek b�r �şe yaramayacak. Veya somutu görmeden sadece 

teor�y� d�nlemek b�r �şe yaramayacak. İk�s�n� b�rleşt�rmek gerekmekted�r. 

Büyükşeh�r ve �lçe beled�yes�ne hızlıca değ�nel�m.  

İk� tane kanun var. 5393 ve 5216 sayılı kanunlar. 5393 sayılı beled�ye kanunu, d�ğer� de 

büyükşeh�r beled�yes� kanunu. Aynı türü düzenleyen �k� kanun. Bu beled�ye türünü düzenl�yor. 

Ama beled�yeler� aynı tür �ç�nde farklılaştırmış. Beled�yeler var. İl beled�yeler� var, �lçe 

beled�yeler� var, bunların üzer�nde büyükşeh�r beled�yeler� var. İlk kademe beled�yeler� 

gündeme gel�yor. Beled�ye kanunu ana kanun, büyükşeh�r beled�yes� kanunu da bunun yen� t�p 

türünü büyüklüğü sebeb�yle ortaya kayan kanun. Dolayısıyla beled�ye s�stem�n� anlamak �ç�n 

beled�ye kanununa bakmak lazım. Beled�ye kanununda, 14.madde beled�yen�n görev ve 

sorumlulukları. 15.madde de beled�yen�n yetk�ler� ve �mt�yazları. Ondan sonra beled�yen�n 

organlarını sayıyor. Beled�ye mecl�s�n� 17 �le 32 arasında saymış. Beled�ye encümen�n� 33 �le 

36 arasında saymış. Beled�ye başkanını da 37 �le 46 arasında saymış. Görevler� bel�rlem�ş, 

yetk�ler� bel�rlem�ş, organları bel�rlem�ş, başta saydıklarını organlara bölmüş; şu görev� bu 

yapacak, bu görev� bu yapacak, bu görev� bu yapacak d�ye. Böylel�kle s�stem� kurmuş. Teşk�latı 

nasıl kuruyor? Hukuk� yapıyı kuruyor, hukuk� yapının varlık neden� olan görevler� ve yetk�ler� 

ortaya koyuyor, sonra o yapının ayrımlarındak� alanlara dağıtıyor. Buna �l�şk�n yetk� sakatlığı; 

beled�yeye ver�lmem�ş b�r görev� beled�ye yaparsa sakat olab�leceğ� g�b�, beled�yeye ver�lm�ş 

ama beled�ye mecl�s�n�n alması gereken b�r kararı beled�ye encümen� alırsa da yetk� sakatlığı 

oluyor. Dolayısıyla sadece beled�yeye ver�lm�ş olması olmaması değ�l, hang� organın yapması 

gerekt�ğ�ne bakmak gerek�yor. Bu da n�ç�n? Hukuk devlet� f�kr� gereğ�, b�r yetk�y� veya görev� 

b�r k�ş�n�n el�ne bırakmamak. O tüzel k�ş�l�ğe vermek, tüzel k�ş�l�ğ�n�n �ç�nde de b�rb�r�n� 

dengeleyecek organlar arasında dağıtmak. Böylel�kle dengel� b�r yetk�y� kullanmak. Hem güçlü 

kılmak, hem de parçalayarak dağıtarak, o gücün dengel� kullanmasını sağlamak yaklaşımı 

ortaya çıkmıştır. 

Mecl�s�n görev ve yetk�ler�, toplantı ve karar yeter sayısı, buna �l�şk�n hususlara  

bakab�l�rs�n�z. Mecl�s�n fesh�. Başkanlıkla �lg�l�, beled�ye encümen� �le �lg�l�. Beled�ye mesela 

kamulaştırma kararını alma �ş� beled�ye encümen�ne bırakılmış. B�r beled�ye taşınmazının 
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satımı �ş� beled�ye mecl�s�n�n kararına bağlanmış. Kend�ler�ne göre önem ver�len, yasa 

koyucuya göre önem ver�len �şler beled�ye mecl�s�ne bırakılmış. Beled�ye başkanına 

bırakılmayacak kadar ortak aklın süzgec�nden geçmes� gereken �şler de beled�ye encümen�ne 

ver�lerek, hem seç�lm�şler hem profesyonellerden oluşan b�rden fazla k�ş�n�n oluşturduğu b�r 

kurul olduğu �ç�n beled�ye encümen� tek k�ş�n�n �rades� dışında b�r kurulun süzgec�ne get�r�lm�ş. 

Böylel�kle b�r yasa koyma-düzenleme yaklaşımıyla yapılmış düzenleme var.  

Bunun �sabet� açısından tartışmalar olab�l�r. Den�leb�l�r k�: ya taşınmaz satımı beled�ye 

mecl�s�ne bırakılamaz, ekonom�k hayatta artık hızlı kararlar vermek lazım. Bu beled�ye 

encümen�ne ver�ls�n. Veya �şte d�yel�m k�, beled�ye başkanına h�çb�r yetk� ver�lmem�ş, bazı 

noktalarda �dar� yaptırımlarda beled�ye başkanına bırakmak gerek�r. Bu tartışma beled�ye 

organları arasında görev paylaşımı gündeme geleb�l�r.  

Bu hususlar özell�kle farklı s�yas� oluşumlardan oluştuğu zaman k�l�tlenmeler 

oluşturuyor. Yan� beled�ye başkanı b�r s�yas� part�den olup da, beled�yen�n encümen� başka 

s�yas� part� çoğunluğundan oluşursa veya beled�ye encümen�nde farklı s�yas� part�ler�n 

koal�syonu olursa, aralarında karar almak ve uygulamak bakımından b�r ger�l�m oluştuğu 

zaman bu tartışmalar çoğalıyor. 

Bu arada tekrar �şaret etmek gerek�rse b�r yerel yönet�m, yerel �ht�yaçları yer�ne get�recek 

n�tel�kte olduğu �ç�n seçenler�n ve seç�lenler�n yerel �nsanlar olduğu ve dolayısıyla �ht�yaçlarını 

daha �y� tesp�t ederek, daha �sabetl� kararlarla yer�ne get�recekler� düşünülüyor. Fakat burada da 

gar�p problemler var. Yerel yönet�me seç�lenler�n b�r kısmı orada oturan k�mselerden neredeyse 

olmuyor. Dışarıdan gel�yor. Bazen de orada durmuyor. Trakya’yı ele alalım. Trakya'da öyle 

yerler var k�, köy muhtarı köyde değ�l İstanbul'da oturuyor, Ed�rne'de, Tek�rdağ'da oturuyor. 

Müfett�şl�k yapmış, kaymakamlık yapmış, banka müdürlüğü yapmış d�ye hayatı hep dışarıda 

geçm�ş b�r�s� beled�ye başkanı seç�l�yor. Esasında yerel yönet�m olarak seç�l�yor ama orada 

doğmamış, büyümem�ş. İht�yaçlarını b�lm�yor. Dışarıdan gelm�ş, seç�lm�ş de. Baktığınızda y�ne 

yerel �nsanlar seçm�ş ama o oranın �ht�yaçlarını b�len b�r k�mse değ�l. Mesela ben kanun 

koyucuya değerlend�rmes�ne sunma �mkanım olsa, yerel yönet�m f�kr�n� zedelememek 

kaydıyla, yerel yönet�mlere seç�lecek k�mseler�n bell� b�r süreden ber� orada oturuyor olma 

şartını kanuna koyarım. Yan� en az üç sened�r orada oturanlar arasından seç�lmel�. Yoksa oralı 

d�ye tamamen dışarıdan b�r�s�n�n emekl� olduğunda veya beled�ye başkanlığı daha �y� b�r �şm�ş 

d�ye gel�p aday olduğu b�r süreç olmamalı. Çünkü o zaman mekan�zma mantıklı kuruluyor ama 

mekan�zmanın unsurları çalışmıyor. Yerel �ht�yaçları daha �y� b�ls�n d�ye yerel yönet�m 
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kuruluyor. Ama hem beled�ye mecl�s�ne hem beled�ye başkanlığına yerel �ht�yaçları b�lmeyen 

k�mseler seç�l�rse, b�r tuhaf olur.  

Her halükarda şunu d�kkate almak lazım. İk� yaklaşım var. B�r�nc�s�: mevcut �ht�yaçları 

g�dermek. İk�nc�s�: dünyanın geld�ğ� sev�ye neden�yle �nsanlar h�ssetmese �le, �ht�yaç olarak 

h�ssetmeler�ne �mkan verecek yen�l�k get�r�c� hareketler� tak�p edecek b�r yaklaşım get�rmek. 

Mesela, şeh�rde t�yatro yok, herkes geç�m derd�nde, �nsanların t�yatroyu falan düşünecek hal� 

yok ama d�yel�m k� şeh�r ell� b�nl�k b�r beled�ye olmuş, burada b�r t�yatronun da �laç g�b� olması 

lazım. B�r s�nemanın da �laç �ç�n olması lazım. Böyle b�r şey�n de �ht�yacı şu anda h�ssed�lmese 

b�le, görüldükten sonra �ht�yaç hal�ne geleb�lmes� �ç�n yen�l�k get�r�c� hareket kapsamında ele 

alınab�l�r. 

Büyükşeh�r beled�yes� �se farklı b�r yaklaşım �le gel�yor. Beled�yeler�n koord�nasyonunu 

sağlamak �ç�n var. Bunun �ç�nde özel b�r yapılaşması var. Büyükşeh�r beled�ye mecl�s�, �lçe 

beled�ye başkanları da büyükşeh�r beled�ye mecl�s�n�n �ç�nde yer alıyor. Görev ve 

sorumlulukları sayılmış. Burada büyükşeh�r beled�yes�, �lçe beled�yeler�n�n üzer�nde olduğu 

�ç�n koord�nasyonu sağlamak ve bütün �lçeler� �lg�lend�ren �şler� yapmak g�b� b�r şey� var.  

Mesela, büyükşeh�r beled�yes� ana caddelerde çöp topluyor, ara arterlerde �lçe beled�yes� 

topluyor. İşte reklam verg�ler�n� ana caddelerde büyükşeh�r beled�yes�, ara arterlerde �lçe 

beled�yes� alıyor. N�ç�n? İşte d�yel�m k�, Fat�h'�n ana caddes� sadece Fat�h'�n ana caddes� değ�l, 

d�ğer �lçelerle de ulaşımı sağlayan b�r ana cadde. Dolayısıyla burada büyüklüğünü, bakımını, 

düzenlenmes�n�, s�nyal�zasyonunu sağlayacak, koord�nasyonunu sağlayacak daha bütüncül b�r 

yaklaşım lazım. O zaman yerel�n merkez� büyükşeh�r olur. Yan� adeta yereldek� koord�nasyonu 

sağlamak �ç�n büyükşeh�r beled�yes� var.  

Ş�md� �dar� vesayet ve h�yerarş�ye �l�şk�n b�rkaç yargı kararına bakalım. Kıyı kenar 

ç�zg�s�ne �l�şk�n b�r husus var. Val�l�k veya bakanlığa karşı dava açılması. Bakanlıklar arasında 

dava açılab�l�r m�? Problem bu. Tek tüzel k�ş�l�k kend� �ç�nde dava açab�l�r m�? Yan� b�r el d�ğer 

el� döveb�l�r m�. B�r el�n d�ğer el� dövmes� veya d�ğer elden hak �stemes� tuhaf b�r şey. Çünkü 

�k� elde aynı �radeye tab�. Fakat burada danıştay �lg�nç b�r yaklaşımda bulunmuş. Bakın 

uyuşmazlıkta tartışmalı olan konu defterdarlığın devletten ayrı ve bağımsız b�r hukuksal varlığa 

sah�p bulunmayan, aynı tüzel k�ş�l�k �ç�nde yer alan bakanlığın �şlem�n� dava konusu ed�p 

edemeyeceğ�. B�r d�ğer �fade �le: defterdarlığın mal�ye bakanlığını tems�len dava açtığı d�kkate 

alındığında, �k� bakanlığın, mal�ye ve – bayındırlık ve �skan bakanlığının o zaman bayındırlık 

ve �skan bakanlığı, ş�md� çevre ve şeh�rc�l�k bakanlığı oldu- b�rb�rler�n�n �dar� �şlemler�n�n �ptal� 



82 

 

�stem� �le �dar� yargıda dava açıp açamayacağına �l�şk�nd�r. Bu g�b� somut uyuşmazlıkları, 

kanunları �lkeler çerçeves�nde uygulayarak çözmek lazım. Baktığınızda da gerçekten aynı tüzel 

k�ş�l�k �ç�nde dava olmaz, fakat burada yaptığı faal�yetler� çakışan �k� b�r�m var. B�r�s� devlet 

mallarını korumak zorunda kıyıları korumak zorunda. D�ğer� de, planlamak durumunda. 

Planlarken orayı kıyı olarak göstermeyen, sah�l şer�d�ne dönüştüren planlama yapmış, bunu 

yapmak defterdarlığın değ�l bayındırlık ve �skan bakanlığının görev�. Mal�ye Bakanlığı, ben 

arsayı korumak �şlev�m� yer�ne get�receğ�m d�yor. D�ğer� de ben planlamayı yer�ne get�receğ�m 

d�yor. Planlamanın yanlış yapıldığı nasıl gündeme get�r�lecek? Buradak� mevzuat çerçeves�nde 

hang�s�n�n �sabetl� b�r görev uygulaması olduğunu bel�rlemek, b�l�rk�ş�den de yararlanarak artık 

mahkemen�n yer�. B�l�rk�ş� g�decek. Kıyı olup olmadığını anlamak �ç�n şöyle 1,5 m boyutunda 

b�r karot sokacak yere. Karotu soktuğu zaman ucunu kapatacak, çıkartacak, sonra o karotun 

bütünlüğünü bozmadan çıkartacak, bakacak, �st�r�dye var mı, den�z canlısı var mı, fos�l var mı. 

Varsa burası kıyı d�yecek. Kıyı olduğuna göre bakanlık sen burayı kıyı olarak 

n�telend�rmel�yd�n. Buraya �mara açmak hukuka aykırıdır d�yecek ve �şlem� �ptal edecek. 

Böylel�kle kıyı olduğu �ç�n anayasa gereğ� devlet�n hükumet tasavvufunda olan yerlerden 

olduğundan mal�ye bakanlığının tasarrufu altındak� taşınmaz olarak devam edecek. Dolayısıyla, 

Danıştay burada tartışmış ve dem�ş k�: uyuşmazlığın bel�rt�len n�tel�ğ� kıyıların korunması 

amacı �le defterdarlığın görevler� b�rl�kte d�kkate alındığında davacı defterdarlığın bu davayı 

açab�leceğ� sonucuna varılmıştır, böylece davanın esasının �ncelenmes� sonucunda ver�lecek 

kararla yukarıda n�tel�ğ� bel�rt�len kıyı kenar ç�zg�s�n�n hukuka uygun olup olmadığı açıklığa 

kavuşturulacaktır.  

Teşk�latın genel mantığına b�r �st�sna yargı kararıyla get�r�l�yor. "hukukta ve �dare 

hukukunda, esas kural, kurallar değ�l �st�snalardır.". Gar�pl�ğ� şurada; kurallar �st�snaları 

yapab�lmek �ç�n konulur. Yan� n�ye kural konmuştur. İçt�hatlarla �st�snalar get�r�leb�ls�n d�ye. 

Teşk�latta b�rb�rler� �le davalı olamaması öneml�, ama yargı kararlarıyla b�rb�rler�yle davalı-

davacı olab�lecek b�r�mler� bel�rlemek esas �st�snanın ortaya çıkab�lmes� �ç�n get�r�lm�ş b�r genel 

kuraldır. Dolayısıyla genel kural, genel kuraldır ama esas hukukun gündem� �st�snalardır. Meşru 

�st�snalar. Hang�s� meşru �st�sna onu anlayab�lmek �ç�n genel kuralla mesafes�n� ölçüp, 

�st�snanın mantıklı açıklamasını yapmak lazım. Mantıklı açıklaması varsa �st�sna meşrudur, 

yoksa �st�sna hukuka aykırıdır.  

Yargı kararlarının nasıl değerlend�rd�ğ�n� göstermeye çalışıyoruz. İnceled�ğ�m�z konu �le 

�lg�l� yargı kararlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Karar okumak bu olaya �l�şk�n mantığı 

anlamayı sağlar. İlk karar dolayısıyla s�ze öneml� b�r şeyden bahsetm�şt�k. Kararlar �st�snaları 
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meşrulaştıran hukuk� araçlardır. İst�snaları ortaya koyar. B�r şey� anlayab�lmek, �lkes�n� 

anlamak değ�l; �st�snaları �le b�rl�kte anlamaktır. Çünkü b�r şey� anlamak sadece �çer�ğ�n� b�lmek 

değ�l, �çer�ğ�n� b�l�rsen�z bu çerçevelenmez. Çerçevey� ortaya koyab�lmek �ç�n dışarıdak� 

sınırları da anlamayı gerekt�r�r. İst�snaları bel�rlemek bu dışarıyla ayrışan yönler� anlamayı 

sağlar. 

Başka b�r karar YÖK ve ün�vers�teler arasındak� �l�şk�y� tartışmakta. B�rb�rler�ne dava 

açab�l�rler m� meseles�nden ortaya çıkmış. H�yerarş� yetk�s� varsa dava açamayacaklarını 

söyleyecek. Bunların �k�s� de ayrı tüzel k�ş�l�k, dolayısıyla aralarında dava açmak d�ye b�r 

problem olmaz. Fakat kararda doğru veya yanlış, h�yerarş� ve �dar� vesayet� tanımlıyor. Yargının 

nasıl baktığını bu ves�leyle görel�m. D�yor k�: 

"anayasanın 123.maddes�yle get�r�len �daren�n bütünlüğü �lkes�n�n uygulanmasına 

yönel�k olarak �k� temel �l�şk� b�ç�m� ve denet�m yöntem� kend�n� göstermekted�r. Bunlar 

h�yerarş� ve �dar� vesayett�r".  

Adeta ders k�tabı g�b�. Tanımlamaya g�rm�ş. "H�yerarş� gerek öğret�de gerekse 

uygulamada"; öğret�de ded�ğ� doktr�nde, uygulamada ded�ğ� de yargı kararlarında; "�dare 

örgütünde yer alan kamu görevl�ler�n�n sıralı b�r d�z�l�m� �ç�nde derecelend�r�lm�ş bağlantılar 

olarak tanımlanmaktadır". "Bu sıralı bağlantıda üstün daha alttak� kamu görevl�s�ne sah�p 

olduğu h�yerarş�k yetk�y� esas alır". "Üstün asta karşı sah�p olduğu güç, asta �şlemler�n� 

yapmadan em�r verme, yol gösterme, astın �şlemler�n� onama, değ�şt�rme, düzeltme b�ç�m�nde 

ortaya çıkar". Anayasamızda kaynağını bulan yüksek öğret�m yapısı �se h�yerarş�k �l�şk�n�n 

egemen olduğu �dare örgütünden farklı özell�kler �çermekted�r. Anayasanın 130. maddes�nde 

ün�vers�teler�n kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne ve b�l�msel özerkl�ğe sah�p olduğu vurgulanmaktadır. 

Burada esas söylemes� gereken şey ün�vers�teler�n de ayrı tüzel k�ş�l�ğ� var, YÖK'ün de ayrı 

tüzel k�ş�l�ğ� var. İk� tüzel k�ş�l�k arasında h�yerarş� olmaz. Ün�vers�teler�n tüzel k�ş�l�ğ� 

olmasaydı, YÖK'ün altında olsaydı h�yerarş� olurdu, dey�p tutarlı g�tmes� lazım. Seç�me g�rm�ş. 

Ama seç�m çok tutarlı değ�l. Seç�m-atama ayrı tüzel k�ş�l�kler arasında olur. Mesela bakanlık, 

Kara Yolları Genel Müdürlüğüne atayab�l�r, Bakanlar Kurulu kararıyla veya müşterek 

kararname �le. Bu h�yerarş� olduğunu göstermez. H�yerarş� atama veya seç�lmeyle �lg�l� b�r şey 

değ�l. Tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�c�s�n�n nasıl atandığı veya seç�ld�ğ� başka b�r problem. Kamu 

kurumlarının yönet�c�ler�n�n çoğu atanmakla gel�r. Yerel yönet�mler seç�mle gel�r. Dolayısıyla 

bu seç�lme-atama meseles� değ�l. Seç�lme-atama onun yönet�m organını, karar organını 

oluşturmada hang� tekn�ğ�n uygulandığıyla �lg�l� b�r şey. Yoksa aynı tüzel k�ş�l�k �ç�nde olup 
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olmamakla �lg�l� b�r şey değ�l. Sonuçta tartışıyor ve d�yor k�: bu durumda ün�vers�te �le YÖK 

arasında dava açmayı engelleyen b�r h�yerarş�k �l�şk� yoktur. Dolayısıyla dava açab�leceğ� �ç�n 

davanın redd�ne �l�şk�n kararı da bozuyor. Tekn�k yaklaşan b�r mahkeme heyet� olsaydı demes� 

gerek�rd� k� : "YÖK'ün ayrı tüzel k�ş�l�ğ� var, ün�vers�teler�n ayrı tüzel k�ş�l�ğ� var, dolayısıyla 

h�yerarş� olmayıp �dar� vesayet olduğu �ç�n ün�vers�teler YÖK'ün �şlem�ne karşı dava 

açab�l�rler". 

B�r d�ğer karar. İdar� vesayet yetk�s�ne �l�şk�n. Beled�yeler�n ş�rket kurması �zne 

bağlanmış. Fakat beled�yen�n kurduğu ş�rket başka b�r ş�rkete ortak olunca buna �z�n gerek�r m� 

gerekmez m� tartışması olmuş.  

Burada d�yor k�: "anılan madde hükümler�n�n b�rl�kte değerlend�r�lmes�nden, beled�yeler 

ve d�ğer mal� �dareler �le bunların kurdukları b�rl�kler tarafından t�car� amaçla faal�yette 

bulunmak üzere ş�rket kurulması, ve mevcut veya kurulacak ş�rketlere sermaye katında 

bulunması mümkün olmakla b�rl�kte; bu durum merkez� yönet�m�n yerel yönet�mler üzer�nde 

sah�p olduğu �dar� vesayet yetk�s� çerçeves�nde bakanlar kurulu �zn�ne tab� kılınmıştır.". 

Burada �dar� vesayet ter�m�n� kullanmış. Ş�rket kurab�l�rs�n, beled�yeler�n heps� ş�rket 

kuruyor, ş�rket kurarak faal�yet�n� sürdürüyor. Ancak bu kötüye de kullanılan b�r hal olduğu �ç�n 

�dar� vesayet �l�şk�s� çerçeves�nde ş�rket kurma Bakanlar Kurulu �zn�ne bağlanmış. Karar da 

buna atıfta bulunuyor. İdar� vesayet� değerlend�rm�ş. İdar� vesayet yetk�s�ne sah�pt�r d�yor. İdar� 

vesayet yetk�s�n�n kapsamını bel�rl�yor. Ve d�yor k�: "�dar� vesayet merkez� yönet�m�n yerel 

yönet�mler�n �craî kararlarını onama, ger� çev�rme, ve k�m� ayrık durumlar da değ�şt�r�p onama 

yetk�s�d�r.” baktığınızda bu doğru g�b� gözüken b�r yanlış. Çünkü �dar� vesayet� anlatırken ne 

ded�k? h�yerarş� g�b� b�r genel yetk� değ�l; kanunla ne ver�lm�şse o kapsamda �dar� vesayet olur. 

Dolayısıyla böyle b�r yetk�d�r denemez. İdar� vesayet kanunla ver�lm�ş olan ve ver�ld�ğ� kadar 

kurulan b�r yetk�d�r demes� gerek�rd�. H�yerarş�de böyle n�telend�reb�l�rs�n�z çünkü genel b�r 

yetk�. Ama �dar� vesayet �l�şk� kuran b�r yetk�, bu �l�şk�y� hang� noktalarda kurduğunu y�ne o 

�l�şk�y� kuran kanun bel�rl�yor. Otomat�k olarak şunları �çer�r veya bunları �çermez den�lm�yor. 

Kararın devamında "Merkez� yönet�m ve yer�nden yönet�m organları ve onların çalışmaları 

üzer�nde kamu yararını korumak amacıyla üst otor�telere yasayla ver�len yetk�ler�n bütünüdür". 

"Bu yetk� yerel yönet�mler�n yetk�s�n� ortadan kaldıracak, etk�s�z kılacak b�ç�mde 

kullanılamayacağı g�b�; kanunda vesayet denet�m�ne �l�şk�n sınırların yorum yoluyla 

gen�şlet�lmes�ne hukuken olanak bulunmamaktadır." denmekted�r. Bu �k� cümle �lk cümleyle 

çel�şk�l�. 
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B�r�nc� cümles�n�n esasında yeters�zl�ğ�n� h�ssett�ğ� �ç�n başka b�r anlatımla dey�p �k�nc� 

ve üçüncü cümles�nde düzelt�yor. 

Sonra tartışıyor ve d�yor k�, ş�rket kurmayı �zne bağlamış ama ş�rket�n başka b�r ş�rkete 

ortak olmasını �zne bağlamamış. Dolayısıyla �dar� vesayet yetk�s� gen�şleyemeyeceğ� �ç�n, bu 

kurmaya �z�n verd�yse sermaye arttırımı da �zne bağlıdır d�ye çıkarımda bulunamayacağımız 

�ç�n, kanunda ne ver�lm�şse ancak o olacağı �ç�n, kanunda ver�lmed�ğ�ne göre bunlar �dar� 

vesayet yetk�s� kullanamaz d�yor. Dolayısıyla hüküm teor�ye uygun. Yorum yoluyla 

gen�şlet�lemez, kanun ne verd� �se o. Bunu verd�ğ�ne göre onu her halde verm�ş olmalıdır 

denemez. Olması �ç�n bunu açıkça yazması gerek�r. Çünkü yerel yönet�mler üzer�ndek� b�r üstün 

yetk�n�n devreye g�rmes� olduğu �ç�n, bu böyle kend�l�ğ�nden yapılamaz. Tıpkı ceza 

kanunlarındak� suçta ve cezada kanun�l�k g�b�. İdar� vesayette kanun�l�k prens�b� var. İdar� 

vesayet�n varlığında ve kapsamında kanun�l�k �lkes� deneb�l�r. 

Merkezden yönet�m meseles�ne �l�şk�n b�r karar var. Merkezden yönet�m val� atanması, 

b�r val�n�n görevden alınmasına �l�şk�n b�r problem olmuş. Val�ler�n göreve atanması ve 

görevden alınması meseles� tartışılmış. B�r val� r�sotto yed�rd�ğ� �ç�n dava açıldığında görevden 

alınacak mı alınmayacak mı d�ye tartışma konusu olmuştu. Problem şu: val� hükumet�n ve 

devlet�n tems�lc�s� olduğu �ç�n kaymakamlardan farklı olarak herkes val� olarak atanab�l�r. 

Herkes val� olarak atanab�ld�ğ� g�b�, �sten�ld�ğ� zaman görevden de alınab�l�r m�? Yan� val� 

atamada hükumet�n sah�p olduğu takd�r yetk�s�, görevden almada var mı? Buna personel 

kısmında daha çok g�receğ�z. Burada d�yor k�: val� �şlev� neden�yle klas�k b�r memur g�b� kabul 

ed�lemez. Memurluk statüsünün varlık neden� yönet�c�lere karşı da savunma �mkanı, korunma 

�mkanının olması; ve �dar� yargının da bunun güvences� olması. Acaba val�de de aynı güvence 

var mı? Yan� gel�rken serbest takd�rle gelen val�, g�derken de aynı takd�re tab� m�? Yoksa 

görevden alınab�lmes� �ç�n b�r başarısızlığının, b�r yolsuzluğunun ortaya konulması mı lazım?  

H�çb�r başarısızlığı olmasa b�le, artık s�zle çalışmak �stem�yoruz, başka b�r�s�n� val� olarak 

atamak �st�yoruz d�ye hükumet görevden alırsa ve val� de buna karşı dava açarsa, yargı bu 

konuda nasıl denetleyecek problem� var. Bunu tartışıyor, ve d�yor k�: Çok kaba takd�r hataları 

varsa, genel memurluk statüsünde değerlend�r�lmez d�yor.  

B�r başka husus, Anadolu l�ses� öğretmenler�n�n seç�m�ne �l�şk�n yönetmel�k çıkmış, ve 

val�ler değ�l de MEB Anadolu l�ses� öğretmenler�n� atayacağı yönetmel�kte düzenlenm�ş. Bu 

mümkün mü değ�l m�? bu kararda �lg�nç b�r şey var. Anayasanın 126.maddes� gereğ� �ller�n 

�dares� yetk� gen�şl�ğ� esasına dayanır d�yor. Yetk� gen�şl�ğ�nden bahsed�yor. Yan� val�, 
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dolayısıyla bakan adına �ldek� her şey� yapması val�n�n yetk�s�d�r d�yor. MEB'�n �ldek� tems�lc�s� 

de val� olduğuna göre, �ldek� b�r Anadolu l�ses� öğretmen� atamasını n�ç�n val� yapmasın, 

bakanlık yapsın d�yor. Val� atamasını yapmış, dava açılmış, hukuka uygun mu aykırı mı d�ye. 

Yetk� gen�şl�ğ� vesa�re değ�nm�ş. Burada bakın yetk� gen�şl�ğ�n� anlatıyor. Yetk� gen�şl�ğ� şöyle 

tanımlanır d�yor, şöyle devredeb�l�r d�yor. Yetk� gen�şl�ğ�ne tab� kademeler h�yerarş�ye tab�d�r, 

merkez� örgütü �ç�nde sayılırlar. Bunlar yetk�ler� merkez adına kullanırlar, merkez adına hareket 

ederler. Gerçekte kamu gücü bunların değ�l merkez�n el�nded�r. Yan� bunlar aşçının el�ndek� 

kepçe g�b�d�re get�r�yor. Bunları ayrıca etraflıca saymış. Demek k� yetk� gen�şl�ğ�nden 

bahsett�ğ�m�z zaman, val�den  bahsett�ğ�m�z zaman, �dar� vesayetten bahsett�ğ�m�z zaman, 

h�yerarş�den bahsett�ğ�m�z zaman... Böyle havada uçuşan sadece ders k�tapları �ç�n yapılmış, 

öğrenc�lere sınavda sorulmak �ç�n hazırlanmış teor�lerden bahsetm�yoruz. Hayattak� 

problemler� çözmek �ç�n bunlar kullanılmakta. Yargı kararlarında gerekçe olarak bunlar 

yazmakta. Şu maddeye uygundur veya aykırıdır d�ye değ�l. Yetk� gen�şl�ğ� �lkes�n�n kapsamında 

değerlend�r�lerek karar ver�l�yor. İdar� vesayet yetk�s�ne �l�şk�n teor�k açıklamaya atıfta 

bulunularak, �dar� vesayet�n gen�şlet�lemeyeceğ�nden bahsed�lerek �ptal ed�l�yor.  

Yan� bunlar maddeyle çözülen uyuşmazlıklar değ�l. Kavramlarla çözülen uyuşmazlıklar. 

Bunun yapılması, hareketl�l�ğ� sağlamak �ç�n. Dolayısıyla bu kavramlar sadece öğren�l�p 

sınavda yazmak �ç�n değ�l, uyuşmazlık çözmek �ç�n kullanılan araç kavramlar. Yan� kend�ler� 

üret�mde kullanılan araçlar. Kend�ler� b�r ürün değ�l, üret�me yarayan araçlar. Dolayısıyla 

burada da bunları kullanmış, val�n�n kullanması hukuka aykırıdır çünkü merkez, yetk� 

gen�şl�ğ�ne sah�p �dareye verd�ğ� yetk�y� alab�l�r. Madem k� yetk�n�n asıl sah�b�d�r, dolayısıyla 

yönetmel�kte bunu ben kullanacağım ded�ğ� zaman o kullanır. Bu yer�ne geçerek �şlem yapma 

değ�ld�r. Kend� adına yetk�s�n� kullanacak b�r k�msen�n yer�ne yetk�y� koymak. Bu adeta özel 

hukuktak� vek�l-as�l �l�şk�s�. Vek�le b�r yetk� verd�ğ�n�z zaman, taşınmaz sat d�ye; onun dışında 

o taşınmaz satma yetk�s�n� kısıtlayab�l�rs�n�z. Genel yetk� verd�ğ�n�z zaman, o genel yetk�den 

bazı şeyler� sonra kısab�l�r ve kend� üzer�n�ze alab�l�rs�n�z. Aldığınız zaman da s�z yapacaksınız. 

Dolayısıyla bu şek�lde değerlend�rm�ş. Ama karşı görüş de savunulab�l�r. Deneb�l�r k�: bu yetk� 

gen�şl�ğ� anayasal b�r yetk� olduğu �ç�n, yetk� gen�şl�ğ� gereğ� onun �lk �şlem� yapması lazım, 

val� sonradan yaptığı �şlem� değ�şt�reb�l�r, düzeltt�reb�l�r, em�r d�rekt�fler� vereb�l�r ama kend� 

üzer�ne alamaz. Yetk� gen�şl�ğ� bütüncül b�r yetk� devr�d�r. Dolayısıyla onun parça parça kend� 

üstüne alması yetk� gen�şl�ğ�n�n anayasal temel�ne aykırıdır deneb�l�rd�. Yetk� gen�şl�ğ� b�r 

anayasal yetk� olduğu �ç�n val�ye bunları devretm�ş sayıp, bakanlığın doğrudan yönetmel�kle 

kend� üzer�ne parça parça alamayacağını kabul etmek m� lazım, yoksa asıl sah�b� bakanlıktır 
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dolayısıyla yetk� gen�şl�ğ� çerçeves�nde val�n�n bu t�p b�r yetk�s� olsa b�le bakanlık önceden 

düzenleyerek kend�s�n�n kullanacağı yetk�ler� bel�rlemes�nde h�yerarş� �l�şk�s�ne değ�nerek b�r 

problem yoktur mu demek lazım? Burada h�ç k�msen�n tüket�c� b�r, bu böyled�r deme �mkanı 

yok, ama yargının var. Çünkü yargı bu konudak� son sözü söylüyor. Ben böyle değerlend�rd�m 

d�yor, ondan sonra bu artık öyle oluyor. O yüzden de �çt�hatlarla bu bakış açısı gel�ş�yor, 

yargının da �sabets�z kararları zaman �ç�nde değ�ş�yor. O yüzden dün de 

mükemmelleşt�rmekten, mükemmelleşmekten bahsett�m. Perfect�on�smden bahsett�m. Yan� bu 

kend� �ç�nde sürekl� mükemmelleşme arayışı �ç�nde. Oldum den�lemeyecek b�r alan. Sürekl� 

değ�ş�m� hareketl�l�ğ� sağlayan b�r yapısı var.  

Adalet teşk�latı güçlend�rme vakfına �l�şk�n karardan söz edel�m. Bu da �lg�nç b�r karar. 

Yargıda b�r devr�m oluşturdu. İht�yaçların ortaya çıkarttığı b�r devr�m oldu. Şöyle: Adalet 

Bakanlığı b�r vakıf kurdu. Her vakıf kurmak �steyen g�b� davranarak b�r vakıf kurdu. Adalet 

Teşk�latını Güçlend�rme Vakfı. B�r kanunla kurulmuş ve kamu tüzel k�ş�s� değ�l. B�ld�ğ�m�z b�r 

vakıf. Adalet� sevenler vakfı da kurulab�l�rd�. Kamu tüzel k�ş�ler� de vakıf kurab�l�r, dernek 

kurab�l�r. Sonuçta b�r hukuk k�ş�s�. Ama Adalet H�zmet�n� Güçlend�rme Vakfının �lg�nç b�r 

durumu ortaya çıktı. Adl�yelerden dosya aldığınız zaman Adalet Teşk�latı Güçlend�rme Vakfı 

dava dosyasını basıyor; dava dosyalarının özel b�r formu var, üzer�nde davacı, davalı, esas 

numarası, �nceleme tar�h�, �lk �nceleme tar�h�, karar g�b� b�r kapağı var bu dosyanın. Bu dosyayı 

Adalet Teşk�latını Güçlend�rme Vakfı yapıyor, Türk�ye'de de b�r m�lyon tane dava var. Adalet 

Teşk�latını Güçlend�rme Vakfının m�n�büsler� var. Keşfe g�derken taks� �le değ�l onunla 

g�d�yorsunuz, taks� g�b� para ver�yorsunuz. M�n�büs olduğu �ç�n taks� ücret�nden daha fazla b�r 

ücret. Bütün avukatlar, hak�mler, b�l�rk�ş�ler doluyor �ç�ne, on tane keşfe g�d�yorlar, her b�r�n� 

güzergaha göre keşfe g�d�yorlar. Her b�r davacı veya davalı yargılama masrafı k�m�n üzer�ne 

�se keş�f ücret�n� yatırıyor, keş�f ücret�n� kapsamında m�n�büs ücret�n� ver�yor. Sonra bu Adalet 

Teşk�latını Güçlend�rme Vakfı lojmanlar alıyor, hak�mlere tahs�s ed�yor. B�r hak�m kıdem�ne ve 

daha önce lojmanda oturmamasına göre, kend�s�ne lojman tahs�s ed�lmes� gerek�rken başka b�r 

hak�me lojman tahs�s ed�ld� d�ye Adalet Teşk�latını Güçlend�rme Vakfının lojman tahs�s �şler�ne 

karşı dava açmış. Bu özel hukuk k�ş�s� �se �dar� yargıda görülemez, kamu tüzel k�ş�s� �se �dar� 

yargıda görünür. Mahkemen�n önüne geld�ğ�nde b�r zorlukla karşılaşmış. Bu özel hukuk k�ş�s� 

�se lojmanı k�me �sterse ver�r. Özel hukuk k�ş�ler�n�n b�r sıra vesa�re g�b� mecbur�yet� yok. 

Adalet Bakanlığı kend� lojmanlarını ver�rken bu yönetmel�ğe göre vermes� lazım.  Vakıflar da 

amaçlarına göre �sted�ğ�ne ver�yor, �sted�ğ�ne verm�yor. Sonuçta vakıfları ona zorlayacak b�r 

şey yok. 
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Mahkeme bunu uzun uzun tartışmış ve şöyle b�r buluş yapmış: buna kamu tüzel k�ş�s� 

d�yememekte. Dolayısıyla Özel hukuk tüzel k�ş�s�. Ama özel hukuk tüzel k�ş�s� dese de o kadar 

özel hukuk tüzel k�ş�s� değ�l, parası hep devletten, kaynakları hep devletten. Özel k�ş�ler 

kurmamış, yaptığı �ş hak�mlere, savcılara lojman vermek. Kamu h�zmet�ne b�t�ş�k h�zmet 

gördüğü �ç�n bunun yaptığı �şlemlere ben bakarım. Kamu kes�m�nde yer alan özel hukuk k�ş�s� 

g�b� kabul etm�ş. Yan� ben bunu Adalet Bakanlığının lojman tahs�s�nden farklı saymam. 

Dolayısıyla bu lojman tahs�s�nde de kurallara uyulmuş mu uyulmamış mı, adalets�zl�k yapılmış 

mı yapılmamış mı bakar, ona göre hükmü ver�r�m demekte. Ve bunu gerekçelend�rmekte. 

Teşk�lata �l�şk�n b�r devr�m bu. D�yanet İşler� Başkanlığının Vakfında da aynı kararı verd�. Hac, 

umre kurallarını yapıyor, kontenjanlarını bel�rl�yor, �mam ve müftüler�n lojmanları ona a�t, 

cam�lerde toplanan paralar onun gel�r�n� oluşturuyor. Dolayısıyla bunu b�r özel hukuk k�ş�s� 

g�b�, �sted�ğ�m g�b� parayı harcarım d�ye bakmam; ben de bunu tıpkı b�r kamu kes�m�nde yer 

alan özel hukuk k�ş�s� g�b� -bu ter�m� kullanmıyor- , tıpkı b�r kamu tüzel k�ş�s� g�b� toplarken, 

harcarken uygun davranmış mı davranmamış mı mevzuata bakarım demekte. Çünkü "adalet 

h�zmet�ne yardımcı, ona “b�t�ş�k". B�t�ş�k ter�m�n� kullanıyor. Ona b�t�ş�k olarak kamu h�zmet� 

yer�ne get�ren ve ağırlıklı olarak kamusal b�r n�tel�k taşıması dolayısıyla da kamu tüzel 

k�ş�l�ğ�ne yaklaşan yen� b�r müessesed�r. Ben kamu tüzel k�ş�l�ğ� kabuller�ne rağmen, kamu 

h�zmet� kabuller�ne rağmen ekonom�k ve sosyal hayatın ortaya çıkarttığı f��l� durumları d�kkate 

alarak, yargısal denet�m� sağlamak adına gerekl� esnemey� yaparım demekted�r. Bu öneml� b�r 

yaklaşım. Bunu anlamak da esasında �daren�n nasıl davranacağını b�lmekle �lg�l� b�r şey. Hep 

de şunu söylemektey�m: "anlamak kabul etmek demek değ�l, önce anlamak lazım". İdareler de 

kend�ler�n� eleşt�renler� çoğu zaman anlamadan eleşt�rd� d�ye d�nlem�yorlar. 

Ama böyle b�r şey olmaz, �şte Fransa'da bu �ş�n uzmanı olan Chapus zaten şöyle 

yazmış, Chapus’nün yazdığını okumadan bunu böyle kabul eden cah�ld�r, kamu tüzel k�ş�l�ğ� 

şöyled�r, kamu h�zmet� böyled�r, bunu b�le b�lm�yorsunuz f�lan ded�ğ�n�z zaman; sen söyle, sen� 

d�nleyen olmaz şekl�nde bakmakta danıştay. H�ç �rk�lm�yor, c�dd� b�r eleşt�r� olarak kabul 

etm�yor b�le. Onu söyleyen� eleşt�rmeye b�le gerek duymayacak kadar hayattan, gerçeklerden, 

�dare hukukunun hareket�nden uzak b�r�s� olarak kabul ed�yor. Avukatlar, hak�mler, öğret�m 

üyeler� �ç�n bu çok öneml�. Bu mantığı anlayamazsa, anladığını gösteremezse eleşt�r�s�n� veya 

devasını savunmasının h�çb�r etk�s� olmaz. B�r �nsanın, farklı b�r şey� savunab�lmes� �ç�n b�le, 

ş�md�k� ç�zg�y� b�lmes� ve nasıl baktığını, anladığını göstermes� lazım k�; anlıyorum ama şu 

yüzden yanlış buluyorum, şu yüzden �sabets�z buluyorum; d�yeb�ls�n. 
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B�r başka karar, kalkınma ajanslarına, tüzel k�ş�l�ğ�n�n olup olmamasına �l�şk�n. Kalkınma 

ajanslarını saymakta. Bu kalkınma ajansları da yen� t�p organ�zasyonlardan b�r�s�. Kalkınma 

ajansları ülkedek� yatırımı kolaylaştırmak �ç�n yatırımcıya yardımcı olmak üzere kurulmuş. 

Mesela b�r sermaye gel�yor, Türk�ye'de b�r yatırım daha yapmak �st�yor, kalkınma ajansına 

başvurduğunda, gerekl� bütün �z�nler� almaya kalkınma ajansı yardımcı oluyor. Sen ne yapmak 

�st�yorsun, h�ç zorlanma d�yor. Tapudak� muamelen� ben yaparım, t�caret s�c�l�ne ben 

kaydeder�m, ş�rket kuruluşunu yaparım, beled�ye �le olan problem�n� çözer�m, çalışma ruhsatını 

alırım, pazar günü çalışma ruhsatını derhal yaparım... Sen yeter k�, gel ne yapmak �sted�ğ�n� 

söyle, ben bunu yapayım d�yor. O yüzden de kalkınma ajanslarında böyle müteşebb�s k�ş�ler 

�st�hdam etmek �st�yorlar, bunun �ç�n de devlet memuru statüsü dışında, devlet memuru maaşı 

dışında �nsanlar get�r�yorlar k�, g�y�m� kuşamı, harcamaları, kaldığı otellerle yatırımcıları 

bulsun get�rs�n. B�r kalkınma ajansının yönet�c�s�n�n maaşı 50.000 dolarmış. G�decek, m�lyon 

dolarlık sermayey� �nsan �l�şk�ler�yle get�recek. Okuduğu okullar dolayısıyla, orada 

tanıdıkları sermaye sah�pler�n� bulacak, beraber g�tt�kler� spor kulüpler�, üye oldukları 

dernekle vesa�reler cem�yetler dolayısıyla yen� sermayedarlar bulacak. G�decek, oturacak, 

konuşacak, tanıtıp teşv�k edecek, yatırıma heveslend�recek, sermaye alıp get�recek. O parayı 

vermeye layık olacak k�msey� kolay seçemezs�n�z, alanda tecrüben�z olması lazım. Bekleme 

tahammülünüz olması lazım. O maaşı hemen verd�n�z d�ye b�r ay sonra get�recek değ�l, belk� 

altı ay sonra görüşmeler sonucu olacak. Mesela Arap yatırımcılar b�r aldatma olup olmadığını 

anlamak �ç�n, yatırım yapmadan önce ortalama b�rkaç yıl o konu �le �lg�l� görüşmeler yapıyorlar, 

soruyorlar, soruşturuyorlar. Hollanda en büyük yatırımcıların, ş�rketler�n olduğu yerler. 

Bunların yatırım �ç�n verg� mevzuatını ve d�ğer hukuk� mevzuatı çeş�tl� çapraz �ncelemelerle 

�ncelemeler� gerekmekte. Bunlar zaman almakta. Dolayısıyla bu b�r şey gerekt�r�yor. Bu özel 

b�r şek�lde kurmuş kalkınma ajanslarını, yatırım ajanslarını. Bunlara �mkanlar verm�ş. Bunlar 

kamu tüzel k�ş�s� m� değ�l m�? Anayasa Mahkemes� bunu madde madde saymakta. Kanunu, 

çeş�tl� maddeler�n�, yetk�ler�n� �ncel�yor ve sonunda d�yor k�: "kalkınma ajanslarının tüzel 

k�ş�l�ğ� yasayla bel�rlenm�şt�r. Tüzel k�ş�l�ğ�n kuruluşu �se Bakanlar Kurulu kararına 

bırakılmıştır. Y�rm� altı adet, düzey �k� �stat�st�k� bölge b�r�m� esas alınarak Bakanlar Kurulu 

kararıyla kurulması ve kaldırılması öngörülen kalkınma ajanslarının tüzel k�ş�l�k n�tel�ğ� yasada 

açıkça bel�rt�lmemekle beraber -yan� tüzel k�ş�l�ğ� bel�rt�lmekte ama kamu tüzel k�ş�s� m� özel 

tüzel k�ş�s� m� bel�rt�lmemekte- kurulması, kaldırılması, kamu gücü ve yetk�ler� kullanılması, 

usul ve ayrıcalıkları get�r�lmes�, gel�rler�, merkez� �dareyle olan bağlantıları göz önünde 

bulundurulduğunda, b�rer kamu tüzel k�ş�s� olduğu kuşkusuzdur." Neye bakmakta? Yetk�ler�ne 
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bakmakta. Kamu gücü kullanmakta mı? Buradan kamu tüzel k�ş�s�ne gel�r�z. Yan� b�r özel 

hukuk k�ş�s� g�b� davranmakla sınırlı b�r yetk�s� varsa kamu tüzel k�ş�s� demeyeb�l�r�z. Ama 

bunun kamu tüzel k�ş�l�ğ� olmasını gerekt�recek kamu gücü kullanımı var. Hem kanunla 

kurulmasına �l�şk�n Bakanlar Kurulu zem�n� oluşturulmuş. Hem bunlara kamu gücü ver�lm�ş. 

Hem bunlara ayrıcalıklar get�r�lm�ş, usûlî �mkanlar get�r�lm�ş. Bunların heps� kamu tüzel k�ş�l�ğ� 

emares�, sonucu. Ancak kamu tüzel k�ş�ler� böyle kullanab�l�r, özel hukuk k�ş�ler� kullanamaz. 

Dolayısıyla kamu tüzel k�ş�l�ğ� çeş�tl� emarelerden yola çıkarak bel�rlenen b�r şey. Kanunla tüzel 

k�ş�d�r dey�p de, kamu tüzel k�ş�s� olup olmadığını yazmamışsa; kamusal güç kullanıyor mu, 

merkez� �dare �le �dar� vesayet �l�şk�s� kurulmuş mu, usul ve ayrıcalıklar get�r�lm�ş m�; g�b� 

çeş�tl� emarelere bakıyor. Semptomlardan yola çıkıyor. Tıpkı tıpta olduğu g�b�. Bunu esasında 

çok muğlak buluyorlar ama tıpta böyle. Hastalığı değerlend�r�rken semptomlarına bakmakta. 

Hastalığı mutlaka yazılı olan şeye göre, semptomlar varsa başka hastalıklara a�t olan 

semptomlar dışında, bel�rley�c� semptomlar varsa onlara bakıyor ve karar ver�yor. Burada da 

böyle. Kamu tüzel k�ş�l�ğ� teşh�s� koyab�lmek �ç�n semptomlarına bakacaksınız, bel�rt�ler�ne 

bakacaksınız. Kanunla mı kurulmuş, kamu gücü ayrıcalıkları ver�lm�ş m�, kamu gücü 

kullanıyor mu, personel� bakımdan usüller get�r�lm�ş m�, malları bakımdan çeş�tl� unsurlar 

get�r�lm�ş m�... Bütün semptomların bulunması gerekmemekte. Bazı b�r veya b�rkaç semptom 

kamu tüzel k�ş�s� olduğunu göster�yor.  

Heps�nde aynı semptomlar yok. Bu hastalığın gen�ş b�r bel�rt� l�stes� var. Bu l�steden b�r 

veya b�rkaçı b�r araya gel�yor. Mutlaka şu bel�rt� var dem�yor. Mutlaka şu özell�ğ� gösterecek 

dem�yor. Dolayısıyla teşh�s�nde güçlük var. Güçlük olduğu �ç�n de k�m� zaman yazmakta, k�m� 

zaman yazmamakta. Mesela THY çok tartışılmakta, THY kabul de ett�rd�. Ben anon�m ş�rket�m 

ded�. Kamu tüzel k�ş�s� değ�l�m ded�. Ne sayıştay THY'y�   denetleyeb�l�yor, ne d�ğer kamusal 

usüller THY �ç�n geçerl�. Özel ş�rketler�n denet�m� g�b� oluyor. THY'n�n genel kurulu 

toplanıyor, h�ssedarlar yönet�c�ler�n� seç�yor. H�ssedar ama devlet. Ama baktığımızda THY, 

Pegasus'tan farklı değ�l�m ben demekte. Pegagus, Atlas, Onur A�r nasılsa, bende öyle b�r hava 

yollarıyım demekte. Ama baktığınızda önceden kaynaklanan ayrıcalıkları vesa�re var. Olsun 

ben y�ne de özel hukuk k�ş�s�y�m d�yor. Buna kamu tüzel k�ş�s� d�yem�yoruz, ama durumunu 

ayırab�lmek �ç�nde-... H�ssed�len de b�r ayırım var, yan� d�ğer�nden farklı bu. Pegasus'tan farklı. 

Nasıl ayıracağız? İşte buna ancak kamu kes�m�nde yer alan özel k�ş�s� d�yerek, bunun bell� 

noktalarla kamuyla olan bulaşmışlığına �şaret edeb�lmektey�z. Kamu kes�m�nde yer alan özel 

hukuk k�ş�s�. Kamu tüzel k�ş�ler� var, kamu kes�m�nde yer alan özel hukuk k�ş�ler� var, ve 

gerçek anlamda da özel hukuk k�ş�ler� var. Kamu kes�m�nde yer alan özel hukuk k�ş�ler� 



91 

 

arasında, özel hukuk k�ş�ler� kılığına g�rm�ş olanlar var. Vakıflar var, anon�m ş�rketler var, 

send�kalar var. 
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MAL EDİNME USULLERİ 

İdaren�n mal ed�nme usuller� 4 alt başlık altında �nceleneb�l�r. Önce b�r bütünü görmek 

gerekmekted�r. Bazı k�taplarda mal ed�nme usuller� d�ye değ�l kamulaştırma d�ye 

başlamaktadır. Bazı k�taplarda devletleşt�rmeden de bahsed�lmekte; ancak neredeyse h�ç 

b�r�nde �st�mvalden bahsed�lmemekted�r. İdaren�n mal ed�nme usuller� arasında kamu gücünün 

en yoğun göründüğü usul kamulaştırmadır.  

Kamulaştırma çok öneml� b�r konu; ancak değ�şme potans�yel� taşıyan b�r kanuna bağlı. 

Dolayısıyla kanundak� ayrıntılardan bahsed�leb�l�r, kısm� kamulaştırma, acele kamulaştırma, 

takas yoluyla kamulaştırma konusunda ayrıntıya g�r�leb�l�r. Bunlar çok deskr�pt�f, her ayrıntı 

kanunda yazıyor, b�l�rk�ş� kaç günde �nceleme yapacak g�b� her ayrıntı kanunda var; ama 

değ�şken olduğu �ç�n ezberlemek b�r süre sonra faydasız olab�l�r. Bu usuller dışında b�r de 

devletleşt�rme denen ve unutulmaya başlayan b�r usul var. Bunun ters� olan özelleşt�rme moda 

olmuş durumda. Kamulaştırmadan farkı, kamulaştırmanın b�r taşınmazın mülk�yet�n� zorla 

almakken, devletleşt�rme b�r �şletmey� bütün olarak almaktır. 

Kamulaştırmanın esk� ter�m� �st�mlak, devletleşt�rmen�n esk� ter�m� �se m�ll�leşt�rmed�r. 

Tüm bunlardan bahsett�kten sonra b�r de mal ed�nme usulu olarak "satın alma" usulünden söz 

ed�lecekt�r. 

İdaren�n mal ed�nme usuller� başlığı çok fazla kullanılmamakta ve k�taplarda sadece 

kamulaştırma başlığı anlatılmaktadır. Burada �se b�r bütün hal�ne get�rme söz konusu olacaktır. 

Mal ed�nme usuller� üst başlığı altında kamulaştırma, devletleşt�rme, �st�mval dışında b�r de 

özel k�ş�ler g�b� satın alma ve bağış alma usuller� de bulunmaktadır. Bu son �k� usulden kısaca 

bahsed�lecek olmakla b�rl�kte, �dareler�n bu yollarla da mal ed�neb�leceğ�n� ortaya koymak 

açısından öneml�d�rler. 

 

16.03.2016 

İdaren�n Mal Ed�nme Usuller� 

İdaren�n mal ed�nme usuller�n�n önce çeş�tler� hakkında düşünmek gerek�r. Bu çeş�tler� 

hakkında düşündüğümüz zaman hang� usulün d�ğer�n� tamamladığını, aralarındak� bağlantıyı -

farkı, mal ed�nme sonrasındak� malın statüsüne etk�s�ne, bu mal ed�nme usuller�n�n kend�ne 

özgü hukuk� rej�m�n� ayrıca düşünülmes�n� gündeme get�recek. Dolayısıyla gündeme 

geleb�lmes� �ç�n önce bütününe �l�şk�n b�r f�k�r sah�b� olmak gerekl�.  
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İdaren�n mal ed�nme usuller� hakkındak� �lk kısım: Kamulaştırma. Esk� d�ldek� �sm� de 

İst�mval, kamulaştırma k�taplarda yoğun olarak anlatılan b�r usul, İdare Hukukunun b�rçok 

açıdan özell�k taşıyan b�r kısmı. B�r �dar� �şlem olarak ortaya çıkan ve k�ş�n�n rızası olmaksızın 

taşınmazın el�nden alınmasını sağlayan b�r usul. Karşılığında b�r bedel problem� var. Hukuk� 

bakımdan çeş�tl� aşamalardan geçm�ş. Anayasa’da düzenlenm�ş. Ray�ç değer�n ver�lmes�ne da�r 

hususlar tartışılmış, verg� değer�ne �l�şk�n hususu tartışılmış. İdar� �şlemler�n kend�ne özgü b�r 

çeş�d� olarak da bu �şlem sürec�nde adl� yargının b�r kararına �ht�yaç var. Normalde �dar� rej�m 

adl� yargının kararına gerek duymaksızın, herhang� b�r �dar� yargı kararına dah� gerek 

duymaksızın sonuç doğuran �şlemler yapab�l�r. Ama bu sürec�n taşınmaz mülk�yet�ne atfett�ğ� 

önem dolayısıyla bedele �l�şk�n kısım ve �daren�n mülk�yet�ne geçmes�ne �l�şk�n kısım �daren�n 

başvurusu üzer�ne adl� yargı kararıyla oluyor. 

Esas k�taplarda yazan ve �daren�n mal ed�nme usulü başlığı konulmadan �dare hukuku 

konuları �ç�nde ele alınan kısım bu, kamulaştırma ned�r, usulü ned�r? 2942 sayılı kamulaştırma 

kanununda nasıl düzenlem�şt�r, usulü ned�r? Bu herkes�n anlatmayı çok sevd�ğ� b�r konu. 2942 

sayılı kanun çerçeves�nde anlatılacak kamulaştırmanın Anayasa’da yer alan başlıkları var. 

Anayasada yer alan başlıklar da kanunda nasıl gündeme gelm�ş ayrıca bunu �ncelemek lazım. 

Ana gövde bu. İdare hukuku özell�kler�n� taşıyor, �dare hukuku özell�kler�n�n �ç�nde de özel b�r 

yer� var. Çünkü b�r �dar� �şlem olarak sürec� �fade ed�yor. Sadece b�r �şlem, yazılı �şlem 

yapılmakla sonuç doğurmuyor. Başlangıcı, gel�ş�m aşamaları, aşama aşama gerçekleşen 

süreçler� ve adl� yargının gündeme g�rd�ğ� b�r b�t�ş ç�zg�s� var. Dolayısıyla bunun bütünlüğü ve 

sonuç olarak ortaya çıkardığı tablo da öneml�.  

B�r başka mal ed�nme usulü: Devletleşt�rme. Bu Devletleşt�rme de Anayasa’da 

düzenlenm�ş durumda. Esk� d�ldek� �sm� M�ll�leşt�rme. Al� Ülkü Azrak’ın bu konuda müstak�l 

b�r k�tabı var. Fakat devletleşt�rme gündemde değ�l, güncel değ�l. Tüm Dünya’da devletleşt�rme 

b�r dönem çok gündemdeyken, özell�kle 1929 ekonom�k kr�z�nden sonra; ş�md� tam ters� 

güncel:  Özelleşt�rme. Özelleşt�rme ve devletleşt�rmey� b�rb�r�n�n zıddı olarak düşüneb�l�r�z. 

Devletleşt�rmen�n özell�ğ�, y�ne anlatırken mutlaka değ�neceğ�z. Kamulaştırmadan farklı olarak 

b�r taşınmazın alınması değ�l, b�r �şletmen�n kamuya, devlete geç�rmes�. Mesela en son 

Fransa’da Renault’nun fabr�kası devletleşt�r�lm�şt�. Renault’u yapan fabr�ka bütün know-

how’uyla fabr�kalarıyla, taşınır mallarıyla ve taşınmazlarıyla b�rl�kte devletleşt�r�lm�şt�. 

Dolayısıyla devletleşt�rmen�n amacı b�r taşınmazı devretmek değ�l b�r �şletmey� bütün taşınır 

ve taşınmaz unsurlarıyla b�rl�kte kamuya geç�rmek. O yüzden de adı kamulaştırma değ�l de 

devletleşt�rme. Özelleşt�rmeden kasıt da; Devlet ekonom�k hayattan çıksın bütün kurduğu 
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�şletmeler� h�sse satış yöntem�yle, blok satış yöntem�yle, şu yöntemle bu yöntemle özel sektöre 

satsın. İdare artık denetley�c� olsun, kumaş üretmeye g�rmes�n. Sümerbank’ı kurmaya b�r 

�ht�yaç vardı. Çünkü Sümerbank kurulduğu dönemlerde kefen bez� b�le bulunmuyordu. Bu çok 

kullanılan gerçek geçerl� b�r gerekçe. Sümerbank kuruldu k� bu kumaşlar kumaş �ht�yacı 

karşılansın. Ama sonra Türk�ye kumaş üret�m�nde, tekst�lde Dünya �le rekabet eder hale geld�. 

Artık devlet de teknoloj�s�n� sürekl� yen�leyemed�ğ� �ç�n kumaş üretme �ş�nde zarar ed�yor, 

dolayısıyla kumaş üretmekten çıksın. Özelleşt�r�ls�n. Esk�den kömür çıkartmak özel uzmanlık 

gerekt�ren b�r �şt�. Herkes kömür çıkartma �ş�ne yatırım yapamıyordu. Kömür aramak, bulmak, 

çıkartmak büyük mal�yet gerekt�ren b�r şey özel sektör kömür arama faal�yet�ne b�le para 

ayıramıyordu. Ama ş�md� dehşetl� mak�nalar çıktı, arama unsurları çıktı, toprağın röntgen�n� 

çeken mak�nalar çıktı, uzaydan algılama yöntem�yle madenler�n tesp�t� kısmı çıktı. Dolayısıyla 

ş�md� özel sektör maden� de kolay buluyor, çıkartırken de daha ucuz çıkartıyor. Mesela Türk�ye 

Kömür İşletmeler� Zonguldak’ta 12000 k�ş�yle 1 ton kömür çıkartıyor, özel sektör 1000 k�ş�yle 

15 ton kömür çıkartıyor. Dolayısıyla artık kömür �ş�nde �daren�n olmaması gerek�yor. 

Dolayısıyla artık özelleşt�rs�n tamamen �şletmey� özel hukuk k�ş�ler�ne vers�n d�ye b�r yaklaşım 

var. Bunun ş�md� ters� yaklaşımı da canlanıyor: şöyle k�, özelleşt�rme baskısı altında 

ekonom�n�n temel noktalarını �dare el�nden bırakırsa, daha sonra b�r ülken�n ekonom�k 

hayatının saldırıya uğrayarak yıkılması tehl�kes� söz konusu olab�l�r. Dolayısıyla zarar da etse 

temel �şletmeler� �dare yapması lazım, tamamen özel sektörün �n�s�yat�f�ne bırakamaz vesa�re 

d�ye.  

İst�mval de çok yaygın olarak yer almıyor. Fransız s�stem�nden etk�lenenlerde �st�mvale 

�l�şk�n değerlend�rmeler var çünkü Fransa’da �st�mval çok �ncelenm�ş. Fransa’da s�v�l �st�mval, 

asker� �st�mval olarak �k�ye ayrılmış. Fakat genell�kle �dare hukuku k�taplarında buna �l�şk�n 

çok açıklama yok. İst�mval: taşınmazların mülk�yet�n�n �dare tarafından k�ş�n�n �rades�ne 

bakılmaksızın ama gerçek karşılığını vermek suret�yle alınması, �st�mlak, kamulaştırma ama 

�st�mval taşınırlara �l�şk�n, sadece taşınırlar da değ�l 3 değ�ş�k konusu var. Ama esas olarak 

taşınırlara �l�şk�n. Taşınırların mülk�yet�n�n �dareye geç�r�lmes�d�r. N�ç�n �st�mval çok yaygın 

değ�l çünkü taşınırlar başka taşınırlar ed�n�lerek �ht�yaç g�der�leb�lecek b�r husus. 

Taşınmazlarda yol yapıyorsanız yolun önünde bulunana taşınmaza �l�şk�n �ht�yacınız var. Yolu 

etrafından dolaştıramazsınız. Satmak �stem�yorsa zorla almanız gerek�r. Ama taşınırı satmak 

�stemeyenden almayı zorlayacak b�r durum yok başka b�r yerden ed�neb�l�rs�n�z. O yüzden 

�st�mval normal süreçte �ht�yaç duyulan b�r usul olarak görülmüyor. Ama bunu gerekt�rd�ğ� 

zamanlar olab�l�r. Türk�ye bunu çok acı olarak deprem dolayısıyla yaşadı. Deprem 
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gerçekleşt�kten sonra �nşaat enkazlarının altında kalanları kurtarmak �ç�n �nsan gücünün 

yetmed�ğ�n�n farkına varıldı. Mutlaka �ş mak�nalarına �ht�yaç var. İş mak�naları gelecek 

bağlayacak, yıkıntıları b�ç�ml� olarak kaldıracak. İst�mval ed�p, bütün �nşaat ş�rketler�n�n el�nde 

ne kadar �ş mak�nası varsa �stekler�ne bağlı olmaksızın �st�mval ed�p, bu alana get�rmen�z 

gerek�r.  Dolayısıyla �st�mval’e de �ht�yaç olab�lecek haller var. Bunu da hukuk düzenl�yor. 

Üstel�k İst�mval’�n özell�ğ� gereğ� sadece taşınırların mülk�yet�n� ed�nmek de değ�l �nsanlara da 

çalışma yükümlülüğü get�rmey� gerekt�r�yor. O �ş mak�nalarını get�rsen�z kullanacak 

operatörler yoksa nasıl bunu devreye sokacaksınız. O �ş mak�nalarını kullanan operatörlere de 

çalışma yükümlülüğü get�r�yor. Geleceks�n mak�nayla bunu yapacaksın. Bunun b�r hukuk� 

rej�m� var. Bunun b�r angaryaya dönüşmemes� �ç�n. Bu sırada gördüğü zararların tazm�n� �ç�n, 

emeğ�n�n karşılığı alab�lmes� �ç�n. Ama bunlar peş�nen uzlaşılan, anlaşılan hususlar değ�l. Önce 

bunu yapacaksın, sonra bunu sen�n çalışmanın karşılığı �st�yorsan, düşüneceğ�z,  çalışırken b�r 

zararın olduysa bunun tazm�n�n� görüşeceğ�z. Uyuşmazlık çıkarsa da yargıya g�deceks�n. Ama 

bu önceden anlaşma meseles� değ�l.  

İst�mval’�n üçüncü b�r konusu var, o da taşınmazların kullanımı. Mesela deprem 

sonrasında kurtulanların barınab�lmes� �ç�n en uygun arsaya çadırlar konteynırlar kurulup ve 

�nsanların orada barındırılmasına çalışıldı. İdaren�n belk�, öyle b�r arsası yok. Uygun b�r arsayı 

�dare o taşınmazı kullanmak üzere mal�k�n�n rızası olmaksızın �st�mval edeb�l�r. Bu unutulduğu 

�ç�n deprem sonrasında büyük b�r kargaşa meydana geld� �st�mval kullanılmadı. Ve b�rçok 

kurtarmada aksama oldu. O kadar aksama oldu k�, �nsanlar kurtarmaya yardımcı olayım, 

g�dey�m dey�p g�tt�kler� yerde kend� su ve d�ğer �ht�yaçları neden�yle külfet oldular. Nasıl bazı 

tekn�k hususları b�lmen�n, düzenlemeler� b�lmen�n öneml� olduğu anlaşıldı. İdare bu acı 

tecrübeler� yaşadıktan sonra, ayrı b�r b�r�m kurdu. Hukuk� araçlar bakımından düzenleme 

�ht�yaçlarını tekrar gözden geç�rd�.  

Bunun dışında b�r başka usul var, onlar da çok gündeme gelm�yor k�taplarda. İdaren�n 

mal ed�nme usulü, sadece 4. Sınıfta �mar hukuku seçenler o usulü görüyor. İmar kanununun 18. 

Maddes� düzenleme ortaklık payı suret�yle mal ed�nme. İmar kanunu 18. Maddes� bunu 

düzenl�yor. İdare b�r alanı düzenley�p parselasyon planı yaptığında o alandak� düzenlemes�n�n 

karşılığı olarak, o alandak� parsellerden %40’ına kadarını bedavaya alıyor. Buna düzenleme 

ortaklık payı den�yor. Yan� �dare adeta şöyle yaklaşıyor: “Ben �mara açılmamış b�r yer� 

düzenleyeceğ�m, bunu düzenled�ğ�m zaman sen�n eğr� büğrü arsaların var, bu arsalarına b�r 

�nşaat yapılıp, m�rasa göre paylaştırılmış ben böyle b�r durumdak� arsaları parsellere 

dönüştüreceğ�m, yollar yapacağım, herkes �ç�n 1000 metrekarel�k b�na parseller� yapacağım, 
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arada sokaklar olacak, okul olacak, hastane olacak; ama bu arada kullanılacak yolların, 

okulların, hastanen�n �ht�yaç duyduğu arsayı hep�n�zden yüzde 40 keserek hep�n�z�n parsel�n� 

kes�nt�l� b�r b�ç�mde arsalara bölerek bedava alacak. Ben çünkü yollar, okullar, hastane 

yaparak sen�n arsana değer katıyorum. O kattığım değer�n f�kt�f karşılığı olarak %40’a 

kadarını bedava alıyorum. Kamulaştırma değ�l, herkesten keseceğ�m. Mesela yol şuradan 

gel�yor d�ye A’nın ve B’n�n arsasından çıkmayacak bu. A’nın ve B’n�n esk� arsasının yer� olacak 

ama ben s�z�n mülk�yet hakkınızı ayaklandıracağım, o yüzden de hamur kuralı den�yor. K�mse 

ortada kalmayacak, arsayla bağlantısını kopartacağım. Ben arsaları alıp, onların bütününe 

oranını hesaplayıp %38,3 �se. Herkesten %38,3 kest�ğ�mde burada kamusal alanın kullanılması 

�ç�n m�ktarı ortaya çıkacak esk� arsa kes�lm�ş b�ç�mde ama kıymetçe daha çok değerl� yerler 

olarak ger� göndereceğ�m. Ben yan� 1000 metrekare arsanı sana 600 metrekare olarak 

ver�yorum ama 1000 metrekare 10 l�radan 10000 l�ra yaparken, ş�md� 600 metrekare arsan 30 

l�radan sana 18000 l�ra yapıyor. Dolayısıyla sana 600 metrekareye �nd�rm�ş olmam esasında 

b�r kayıp değ�l, m�ktar olarak azaltıyorum, değer olarak arttırıyorum. İnşaat yapılab�l�r olarak 

get�r�yorum, düzgün parsel olarak get�r�yorum.” Buna da 18. Madde uygulaması, DOP 

kes�nt�s�, hamur kuralı, araz� ve arsa düzenlemes� g�b� ter�mlerle karşılanıyor. DOP kes�nt�s�. 

Bu da öneml� b�r mal ed�nme usulü.  Bu düzenleme �k� defa Anaysa Mahkemes�n�n önüne 

gelm�ş, AYM her �k� seferde de bunu Anayasa’ya aykırı görmem�şt�r. B�r çeş�t aynî verg� olarak 

görmüştür. Hukuk� problem� var ama yürürlükte olan b�r müessesed�r. 

B�r d�ğer mal ed�nme usulü: Satın alma. Bu satın alma usulü ş�md�lerde Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemes�’n�n kararlarından da yola çıkarak, �daren�n esas mal ed�nme usuller�nden 

b�r� hal�ne geld� çünkü zorla mal ed�nmek, taşınmaz mal ed�nmek esasında probleml�, 

uyuşmazlık çıkartıyor. İnsanların mülk�yet hakkına potans�yel b�r tehd�t �çer�yor. Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmes�n�n Ek 1. Protokolü 1. Maddes�nde de mülk�yet hakkına �l�şk�n 

düzenlemeler, kararlar var. Türk�ye en fazla bu noktalarda mahkûm oluyor.  2942 sayılı kanun 

büyük değ�ş�kl�ğe uğrayarak kamulaştırma usulü uygulanmadan önce satın alma usulünü 

deneme mecbur�yet� get�rd�. İdare b�r tüzel k�ş� olduğu �ç�n herhang� b�r özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ� 

g�b� b�r gerçek k�ş�den veya özel hukuk tüzel k�ş�s�nden taşınmazını satın alma yolunu terc�h 

edeb�l�r. Bu b�r mal ed�nme usulüdür. Uyuşmazlık çıkmasına engel olur. F�yat üzer�nde 

anlaşırlar ve taşınmaz satın alınır. Buradak� usul �se şu: İdare satın alma usulüne başvurmak 

�sted�ğ� zaman �sted�ğ� f�yatı serbestçe bel�rleyemez. İdaren�n vereb�leceğ� en yüksek f�yatı 

bel�rlemeye yönel�k b�r süreç var, bunu b�lmek gerek. Kıymet Takd�r Kom�syonu önce bakacak, 

o malın f�yatını bel�rleyecek en üstte ver�leb�lecek f�yatı bel�rleyecek, s�z mal sah�b�yle daha bu 
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f�yatı b�lmeden pazarlık yapacaksınız, daha ucuza alıyorsanız ne ala fakat Kıymet Takd�r 

Kom�syonun s�ze b�çt�ğ� f�yattan daha fazlasını veremeyeceks�n�z. Bu da b�r usul.  

Bunlardan b�r d�ğer�, Bağış. M�ras yoluyla veya d�ğer şek�lde bağış. M�rasçısız ölenler�n 

mallarının �dareye geçmes�. Ucunu b�r kabul edeb�l�r�z. Gönül rahatlığıyla bağışlayanlar var, 

Türk�ye’de de çoğalıyor. Evlatsız, yalnız başına kalmış, mal�n� sonuçta b�r�s�ne bağışlamak 

�st�yor ve İstanbul ün�vers�tes�nden mezunsa İstanbul ün�vers�tes�ne bağışlıyor. İlg�nç b�r 

bağışımız var. N�ç�n bağışladığı bell� değ�l, İtalyan vatandaşı b�r hanımefend� Roma’da bulunan 

�k� da�res�n� İstanbul ün�vers�tes�ne bağışladı. İstanbul ün�vers�tes� s�md� ne yapacağını 

düşünüyor. Esasında �lg�nç şeyler yapılab�l�r orada. İtalya’ya g�denlere m�saf�rhane g�b� b�r şey 

yapılab�l�r. Vas�yet yoluyla bağış gündeme gel�yor, or�j�nal olan kısmı su, onda sadece haz�neye 

gel�yor. B�r�s� m�rasc�s�z ölürse malları haz�neye kalıyor. Buna �l�şk�n de çok sayıda uyuşmazlık 

var. M�rasçısız ölmeyle �lg�l�. M�rasçılar çıkıyor, gerçek m�rasçı mı değ�l m� problem� gündeme 

gel�yor.  

En sonuncusu da Anayasa ve yasa gereceğ�, devlet�n hüküm ve tasarrufunda olan 

mallar d�ye b�r kategor� var. Mesela kültür ve tab�at varlıklarını koruma kanunu madde 5’e 

göre, varlığı b�l�nen veya b�l�nmeyen, yer altındak� ve yer üstündek� bütün kültür varlıkları 

devlet mal� sayılıyor. Mesela anayasa 43’e göre kıyılar devlet�n hüküm ve tasarrufunda 

sayılıyor. Anayasa 160’a göre ormanlar devlet�n hüküm ve tasarrufu altında kalıyor. Tab�� 

kaynak da devlet�n hüküm ve tasarrufu altında kalıyor. Böyle bakıyorsunuz, b�r yer kıyı �se, 

devlet�n hüküm ve tasarrufu altındadır d�ye, tapuları �ptal ed�yorsunuz. AIHM evet yapab�l�rs�n 

d�yor, ama karşılığında b�r tazm�nat vermek gerekl�. Deprem sonrasında Gölcük’te kıyı şer�d� 

değ�şt�, den�z 150 metre kadar �çer� g�rd�, İzm�t’te esk�den tapulu olan yerler kıyı hal�ne geld�, 

tapulu olan yerler�n heps�n�n tapusu �ptal ed�ld�, para ver�lmeks�z�n. Kıyı hal�ne geld�ğ� �ç�n 

devlet�n hüküm ve tasarrufu altına geld�. Sonra AIHM başvurular sonucunda b�r tazm�nat hakkı 

elde ett�ler. Fransa bu konuda �lg�nç b�r makale başlığı var. “Dalgaların kapr�s� karşısında 

devlet�n hüküm ve tasarrufu” Çünkü oralarda gelg�t olayları 300-400 metre oluyor Atlant�k’te, 

su çek�ld�kçe ve tekrar geld�kçe, suyun ulaştığı yerler kıyı �se, devlet�n hüküm ve tasarrufu 

altında. Kıyı �se devlet�n, mesela Elmalı haz�neler� böyle al�nd�. Elmalı haz�neler�nde, çaldıktan 

sonra, satmışlar, müzayede ev�nde al�nm�ş, Amer�ka’dak� b�r müzeye sonuç olarak g�tm�ş. 

Türk�ye dava açtı ve ded� k�, b�z�m hukukumuza göre bu devlet�n hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan kamu mallarındandır. H�çb�r zaman, çalanın, ya da �y� n�yetle �kt�sap eden�n 

mülk�yet�ne geçmed�ğ� �ç�n, ger� vermen�z gerek�yor d�ye. İnceled�kten sonra, hak erd�ler ve 

ger� verd�ler. Dolayısıyla d�ğer hırsızlık mallarından farklı olarak �y� n�yetl� k�msen�n �kt�sabı, 
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mal ed�nmes� b�le korunmaz devlet�n hüküm ve tasarrufu altında olduğu �ç�n. Tapuya güvenerek 

alsanız b�le korunmaz. Daha tuhafı var Karaden�z’de: Aldığınız tapulu, önceden orman olmayan 

yer, yıllarca g�tmez ve oraya bakmazsanız arsanıza d�kt�ğ�n�z ağaçlar meyve ağaçları g�b� 

meyve de d�k�lm�ş oradak� doğal b�tk� örtüsüne uygun ağaçlar değ�lse orman tab�atın gücüyle 

arsanızı kaplamışsa, eyleml� orman sayıyor ve tapunuzu �ptal ed�yor, �dare. Artık devlet�n 

hüküm ve tasarrufu altında oluyor, orman olduğu �ç�n artık malınız değ�l. Sadece tazm�nat 

�steyeb�l�rs�n�z. Bazen tab�at devlete mal kazandırıyor. Orman taşmış, kaplamışsa, sonradan o 

malı �daren�n malı olarak görürsünüz. Tazm�nat olarak arsa f�yatı üzer�nden b�r m�ktar ver�l�r, 

ver�lmez uğraşırsınız. AİHM’ne g�ders�n�z. Ne kadar farklı mal ed�nme usuller� var. Çünkü bu 

mal ed�nme usuller�nde �darey� böyle b�r arsa spekülatörü olarak görmek mümkün değ�l; daha 

sonra göreceks�n�z, kamu malları sah�b� olan devlete karşı b�le korunan mallar. Yan� �dare 

�sted�ğ� zaman ormanı başka b�r �şte kullanamıyor. Kullanmaya kalktığı zaman mevzuat ve 

uygulama bakımından sorun çıkıyor. İste ormanlarda maden arama vesa�re �z�n ver�l�r m�, 

ver�lmez m�? İdare kıyıyı �sted�ğ� g�b� kullanamıyor. İdareye karşı da korunuyor. Bu mallara 

ver�len önem neden�yle Anayasa’da güvence altına alınmış ve bunları adeta mülk�yet hakkının 

dışına çıkartarak devlet�n hüküm ve tasarrufu altına alarak n�telend�rm�ş. Dolayısıyla bunların 

ed�n�lmes� tab�� n�tel�kler�ne bağlı. B�r yer kıyı hal�ne gelm�ş �se den�z�n ulaştığı son noktaya 

den�ze dayanan kısım arası kıyı den�len kısım. Kıyı kenar ç�zg�s�yle kıyı arasındak� kısım 

devletler�n hüküm ve tasarrufu altında, üzer�nde özel mülk�yet olmaz. Devlet �stese de satamaz, 

satsa da geçerl� olmaz. Üzer�nde yıllarca otursa da onun olmaz. İy� n�yetl� tapuya dayanarak 

alsa da onun olmaz. Meden� hukukçular da bu hükümler� değerlend�rmed�kler� �ç�n mülk�yete 

�l�şk�n anlattıklarının b�r boyutu eks�k kalıyor. Bu b�r vakıa, hukuk� b�r vakıa, mahkeme 

kararlarıyla, kanunlarla ortaya çıkmış b�r vakıa. Dolayısıyla mülk�yet ded�ğ�m�z şey, devlet�n 

hüküm ve tasarrufu altında olan yerler dışında mülk�yete tab�� olab�len yerlerd�r. O yüzden 

buralar tapuya b�le kaydolmaz. Den�r k� tapuya kaydı konanlar, tedavüle açık olan, yan� alıma 

satıma açık olan mallardır. Bunlar zaten alınıp satılamaz. İdare onun mal�k� değ�ld�r, 

koruyucusudur. Kamu mülk�yet� de bunlardan farklı b�r şey değ�ld�r. Dolayısıyla bunlar h�çb�r 

şek�lde özel mülk�yete elver�şl� olmayan mallardır. Yan� b�r mal özel mülk�yette de olsa devlete 

geçer. Tar�h� eserler� de öyle almaya çalışıyor devletler.  

Devletleştirme 

I. DEVLETLEŞTİRME 
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I. Devletleşt�rme 

Devletleşt�rmeden başlayalım. Devletleşt�rme 47.maddede Anayasanın düzenlenm�ş, 

99’da da madde ekler aldı ve özelleşt�rmen�n anayasal dayanağı olsun d�ye �ptaller 

gerçekleş�nce bu gündeme geld� ve kanunla düzenleneb�lmes�ne �l�şk�n özelleşt�rme de 

devletleşt�rme maddes�ne sokuldu. Hüküm şu şek�lde: 

“Kamu h�zmet� n�tel�ğ� taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde 

devletleşt�r�leb�l�r.” Yan� devletleşt�rme takd�re bağlı b�r şey. K�m takd�r edecek sonra 

değ�n�lecek. Zorunluluk değ�l, devletleşt�rme �mkânı fakat çamı dev�rd�ğ� kısım, kamu h�zmet� 

n�tel�ğ� taşıyan özel teşebbüsler demes�. Çünkü b�z kamu h�zmet�n� �ncelerken kamu h�zmet�nde 

ded�k k�, kamu h�zmet� tekn�k b�r husustur. Ancak �dareye görev olarak ver�len hususlar kamu 

h�zmet� olur. Organ�k b�r bağlantı gerek�r. Bunun özel k�ş�ye gördürülmes� de kamu h�zmet�n�n 

özel k�ş� tarafından görülmes�d�r. Hâlbuk� maddede d�kkat edersen�z, kamu h�zmet�n� tekn�k b�r 

anlamda kullanmıyor, yan� b�r faal�yet kamu h�zmet� olmayı gerekt�r�yor �se, kamu yararı 

zorunlu kılıyor �se, o faal�yet �dareye geçmed�kçe �ht�yaçta tatm�n olmuyorsa, k�ş�ler 

bakımından çok öneml� n�tel�k taşıyor �se demek �st�yor ama kullandığı ter�mler, tekn�k 

bakımdan yanlış. İnsanın akl�n� karıştırıyor. Zaten kamu h�zmet�yse neden devletleşt�r�yorsun, 

kamu h�zmet� zaten devlette demek. Devlette olan b�r şey devletleşt�r�lmez k�, bu özel sektörde 

olan b�r şey� devletleşt�recek. Özel sektöre gördürüyor �se, sana a�t b�r �ş� özel sektöre 

gördürüyor �sen zaten devletleşt�rmeye gerek yok, sözleşmey� fesh eders�n, tekrar kend�n 

emanet usulde görürüsün problem olmaz. Öyleyse burada kamu h�zmet� n�tel�ğ� taşıyan 

Anayasa’dak� �fade bakımından �sabets�z, açıkça yanlış. Sosyal b�l�mlerde yanlış demek çok 

zor. Çünkü farklı f�k�rler�n dayanağı olab�l�r, ama bu tekn�k bakımdan yanlış. Anayasa’nın d�ğer 

maddeler�n�n ortaya koyduğu hukuk� bakımdan yanlış. Anayasa kamu h�zmet�n� zaten �darede 

olan, devlette olan b�r faal�yet, onun b�zzat gördüğü ya da kend� gözet�m ve denet�m� altında 

özel k�ş�ye gördürdüğü b�r faal�yete o �sm� ver�yor, kamu h�zmet� n�telend�rmes� yapıyor. 

Aksaklık var. Burada kastett�ğ� devletleşt�rmen�n teor�k esaslarına baktığınızda bel�rg�nleş�yor. 

Devletleşt�rmede esas; b�r faal�yet, zorunluluk ortaya çıktığı zaman devletleşt�r�l�r. Çalışma 

özgürlüğü var. S�z adamın �şletmes�n� n�ye özelleşt�receks�n�z? Çok para kazanıyor d�ye 

devletleşt�r�rsen�z olmaz. Onun parasına göz d�kersen�z olmaz. Ancak s�z�n yapmanız �ç�n başka 

sebepler olacak. Aksama vesa�re g�b�.  

Zorla aldığınız �ç�n b�r hukuk� altyapıya sah�p olması lazım. Bunu düzenlem�ş. Gerçek 

karşılığın hesaplanma tarzı ve usuller� kanunla düzenlen�r d�ye de b�r hüküm var. Burada �ste 
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devletleşt�rmen�n özell�ğ� devreye g�r�yor. Devletleşt�rmen�n en öneml� özell�ğ� kanunla olması. 

Yan� İdare, Bakanlar kurulu veya b�r Bakan oturup karar verem�yor devletleşt�rmeye tek başına. 

Mecl�se devletleşt�rme konusuna b�r tekl�f sunması ve devletleşt�rmeye da�r b�r kanun çıkması 

lazım. Her b�r devletleşt�rme ancak ve sadece kanunla olur. Yan� TÜPRAŞ’ın 

devletleşt�receksen, TÜPRAŞ’ın devletleşt�r�lmes�ne da�r b�r kanun çıkartman lazım. 

Devletleşt�rme kanunu var ama her b�r devletleşt�rme �ç�n b�r devletleşt�rme kanunu gerekl� 

olduğu �ç�n ve devletleşt�rme kanunu öncek� kanun olacağı �ç�n o devletleşt�rmeye �l�şk�n başka 

hükümler düzenlemek mümkün. Tekrar ed�yorum. Devletleşt�rmeye �l�şk�n b�r kanun var, bu 

kanun çeş�tl� hükümler düzenl�yor ama TÜPRAŞ’ı devletleşt�r�rken TÜPRAŞ’ın 

devletleşt�r�lmes�ne da�r yen� b�r kanun çıkartmak gerek�r. Yen� b�r kanun çıkarttığında �se, 

öncek� devletleşt�rme kanununa uyulması zorunlu değ�ld�r. Çünkü öncek� tar�hl� kanun. Bu 

Fransa’dan b�rçok şey� düşünmeden aldığımız �ç�n Fransa’dak� organ�k kanunun benzer�n�n 

olmadığını d�kkate almadan yapmışlar. Fransa’da şöyle b�r usul var. Anayasa var. Kanunlar 

vara. Kanunla anayasa arasında da lo� organ�que, çerçeve kanun uygulaması var. Çerçeve kanun 

o alanda yapılacak kanunların kend�s�ne uyması gereken kanun. İk� kanun arasında h�yerarş� 

yapmış. Nasıl Anayasa’ya uyması gerek�yorsa çerçeve kanuna da uyacak. Hâlbuk� b�zde 

kanunlar arasında b�le h�yerarş� yok. Sonrak� tar�hl� kanun öncek� kanunu zımnen veya açıkça 

değ�şt�reb�l�r. Sonrak� tar�hl� kanun geçerl�. Öncek� tar�hl� kanun sonrak� tar�hl� kanunu 

bağlayamaz, kısıtlayamaz. Sonrak� tar�hl� kanunu kısıtlayacak, bağlayacak, yön verecek ancak 

Anayasa’dır. Yan� b�zde devletleşt�rme kanunu yapılması her b�r devletleşt�rme �ç�n ayrı b�r 

kanun olduğu �ç�n ayrıca b�r şey �fade etmez. Bunu d�kkate alab�l�r ama farklı da düzenlemes�ne 

engele değ�l. Öyleyse Kemal Gözler�n şemalarına bakarsanız daha �y� anlarsınız. Konu 

bakımından, hukuk� araç bakımından, o şemada daha �y� de göster�yor, kamulaştırma, konusu 

ne, hukuk� aracı ne, hang� zamanlarda olur, devletleşt�rme konusu ne, hukuk� aracı ne, hang� 

zamanlarda olur. İşte bu kamulaştırma �dar� �şlemlerle, normal zamanda olab�l�yor. 

Devletleşt�rme �se ancak kanunla oluyor ve olağanüstü ekonom�k değerlend�rmelere bağlı 

oluyor. Olağanüstü dönemlerde değ�l. Olağanüstü ekonom�k şartlara bağlı olarak. Bugünden 

yarına h�çb�r ülken�n gündem�ne devletleşt�rel�m m�, devletleşt�rmeyel�m m�? d�ye aklına 

gelm�yor. Ancak, ekonom�k b�r gerekçe olduğu, genel makro b�r sıkıntı olduğu, b�r çalkantı 

olduğu zaman yen� makroekonom�k terc�hler meydana geld�ğ� zaman, o zaman şey gündeme 

gel�yor. Tablosu mevcut. Karşılık var mı? Var. Zaten karşılığı olmayan b�r şey olamaz Hukuk 

Devlet�nde. Cebr� dev�r, yan� �stemese de devralıyor, cebr� demes� o. Konu: taşınmaz özel 

teşebbüs. Bunun �çer�s�nde taşınmaz da var taşınır da var, programlar da, üret�m bandı var. 
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N�tel�ğ� olağan. Ist�mval’de olağanüstü. S�md� burada olağan ve olağanüstü d�yor. Olağan ve 

olağanüstü kel�meler�n�n b�r hukuk� boyutu var, b�r de �fade ett�ğ� madd� âlemdek� şartlar var. 

Olağanüstü yönet�m usuller� dend�ğ� vak�t Anayasa’da bell�: sıkıyönet�m, olağanüstü hal �lan, 

savaş, seferberl�k haller� g�b�. Olağan dend�ğ� zaman �se bunların dışındak� haller var. Kemal 

Gözler yanlış kullanmış. Olağan yönet�m usuller� sırasında olağanüstü şartların varlığı hal�nde 

devletleşt�rme olab�l�r. Buna olağan den�lemez. Kamulaştırmadan farklı. Olağanüstü şartlar ne? 

Akaryakıt bulunmuyor, m�llet kuyruğa g�r�lm�ş, arabalar çalışmıyor, taşıtlar çalışmıyor 

fabr�kalar çalışmıyor. TÜPRAŞ üretm�yor, zarar ed�yorum d�yor. Olağan yönet�m usuller� ama 

olağanüstü b�r durum var. Normal benz�n akışı varken değ�l, devletleşt�r�yorum d�yor, 

karşılığını ver�yor, ben üret�yorum d�yor, �dare üstlen�yor, zarar etse b�le. İht�yacı karşılamak 

�ç�n. Olağan yönet�m usuller�nde olağanüstü ekonom�k şartlar hal�nde.  

İst�mval’e gelel�m, �st�mval’de olağanüstü dem�ş (şemada). O da doğru değ�l. Olağanüstü 

yönet�m usuller�nde �st�mval var. Fakat olağan dönemlerde olağanüstü şartlarda da �st�mval var. 

Orman Kanunu d�yor k�:  

Orman yangını çıktığı zaman ormanın c�varında oturan 18 �la 160 yas arasındak� her erkek 

orman yangını söndürmeye elver�şl� kazma, kürekle yangın söndürmeye katılmak zorundadır. 

Burada orman yangını olağanüstü b�r şart ama yönet�m olağanüstü değ�l. Burada da �st�mval. 

Olağan yönet�m usulünde olağanüstü b�r durum çıkmış, orman yangını var. İst�mval ed�yor, gel 

sen bu orman yangınını söndürmeye çalış d�yor, gelmezsen sana para cezası var. Bak�n ne d�yor: 

S�md� b�r yazarın olağanüstü demes� doğru mu? Hak ver�yor musunuz bana? Olağan ve 

olağanüstü eklemler�n� ya hukuk� statü olarak ya da şartlar bakımından kullanab�l�rs�n�z. Bu 

yazarın kullanımı her �k� halde de doğru değ�l. İst�mval olağan dönemde olağanüstü şartların 

bulunması hal�nde olur, devletleşt�rme �se olağan dönemdek� olağan b�r usul değ�ld�r. Olağan 

dönemdek� olağanüstü şartların zorunlu kıldığı b�r usuldür.  

Devletleşt�rme b�r �dar� �şlem değ�l. İdaren�n hazırladığı ve Büyük M�llet Mecl�s�n kanun 

çıkarmasına bağlı b�r usul. Olağan dönemlerde ancak olağanüstü şartların varlığı hal�nde 

olduğunu göster�yor. Adl� yargıya �l�şk�n kısımları var. Adl� yargı b�r denet�m olarak g�rm�yor, 

�dar� �şlem� tamamlayıcı olarak g�r�yor. Kamulaştırmanın denet�m� �dar� yargı, adl� yargının 

varlığı �se �dar� �şlem� tamamlamak �ç�n. İşlem� yapmak �ç�n. Anayasa mahkemes�, kanun 

denetleyecek. Bu bakımdan da bel�rleme yapılmıştır.  
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II. İst�mval  

İst�mval öneml� b�r alan, �lg�nç b�r alan, bence hayat� b�r alan. Kavramlar düşünmey� 

gel�şt�receğ� �ç�n, depremden önce olsa hayat kurtarırdı. Yan� hukukun esasında ne �se 

yarayacağına �l�şk�n. Val�ler�n bu konudak� yetk� b�l�nc� tam olsaydı, bakanların tam olsaydı, 

müth�ş �st�mvalller yaparak hızlı kurtarma faal�yetler�ne g�r�ş�l�rd�. B�rçoğu gönüllü olarak 

geld�. Mesela madenc�ler. Madenc�ler gönüllü olarak gelmeselerd�, kamu ve özel madenler�nde 

çalışan bütün madenc�ler� enkazı yıkmadan �ç�ne g�reb�lme tecrübeler� neden�yle �st�mval ed�p 

deprem bölges�ne sevk ederek onlara da çalışma karşılıklarını vererek, mutlaka kend�ler�nden 

fedakârlık ets�nler d�ye değ�l. Kurtarma çalışmaları sırasında şeh�t olur, yaralanır sakat kalırsa 

bu �st�mval�n hukuk� çerçeves�n�n tazm�natını vererek ger�de kalanlarına tazm�natı vererek �se 

hukuk� bakımdan koymak mümkündü. Hem davet ed�l�rd�, hem düzenlen�rd�, hem kurtarma 

faal�yetler� yer�ne get�r�l�rd�, kepçe operatörler�, ağır �ş mak�neler� çalışanlarıyla b�rl�kte 

�st�mval ed�leb�l�rd�. Türk�ye’de �st�mval’�n en son örneğ� Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 

çıkarma gem�s� olmadığı �ç�n yük gem�ler�n�n �st�mval ed�lmes� sekl�nde oldu. Ve �st�mval 

ed�len b�r gem�y� yanlışlıkla b�z�m uçaklarımız batırdığı �ç�n de tazm�nat uyuşmazlığı doğdu. 

B�r koord�nasyonsuzluk sebeb�yle düşman gem�s� zanned�lerek batırdığı �ç�n, ona �l�şk�n de 

uyuşmazlık oldur. İst�mval öneml� ve unutulmuş. K�taplarda dah� yer almamaya başlamış.  

İst�mval�n temel�n� Anayasa 18. maddede göreb�l�r�z. Esasında doğrudan �st�mval� ele 

almıyor ama �st�mvale b�r zem�n sağlıyor: 

II. Zorla çalıştırma yasağı 

Madde 18 – H�ç k�mse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. 

Şek�l ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreler� �ç�ndek� 

çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan �stenecek h�zmetler; ülke �ht�yaçlarının 

zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödev� n�tel�ğ�ndek� beden ve f�k�r çalışmaları, 

zorla çalıştırma sayılmaz. 

Olağanüstü hallerde vatandaşlardan �stenecek h�zmetler olağanüstü yönet�m usuller�ne 

atıfta bulunuyor 119, 120, 121 buna �l�şk�n ayrıca hükümler �çer�yor. Ülke �ht�yaçlarının zorunlu 

kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödev� n�tel�ğ�ndek� beden ve f�k�r çalışmaları, bu da 

doktorların mecbur� h�zmet�ne temel hazırlamak �ç�n. 

 Yan� burada zorla çalıştırma sayılmayacak haller anlatılırken b�r çeş�t �st�mvale temel 

teşk�l ed�yor. B�r de 121’de var. Sondan b�r öncek� paragraf: 119. Madde uyarınca �lan ed�len 
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olağanüstü hallerde vatandaşlar �ç�n get�r�lecek, para, mal ve çalışma hükümler� �le olağanüstü 

her b�r�s� �ç�n geçerl� olmak üzere… d�ye devam ed�yor. İşte bu yüzden �st�mval olağanüstü 

yönet�m usuller�nde b�r usul zanned�l�yor. Çoğunlukta evet olağanüstü yönet�m haller�nde yan� 

olağanüstü hal �lan ed�ld�kten sonra anayasa 121 de buna yönel�k. Ama Orman Kanununda 

olduğu g�b�, orman yangını çıkınca olağanüstü hal �lan ed�lm�yor. Olağanüstü şartların 

varlığında da bu böyle. İst�mval yükümlülüğü, yan� olağanüstü şartlar çıktığında olağanüstü hal 

�lan ed�lmese b�le, kanunla düzenlenm�ş olağan �st�mval haller� var. Şöyle �fade ed�l�yor: para, 

mal ve çalışma yükümlülükler�. Buna �l�şk�n kanunlarda düzenlemeler var. 

Orman kanununa değ�n�ld�. Den�l�yor k�. “Söndürme �ş�ne gelenler yangını söndürmeye 

kâf� gelmezse daha �lerdek� köy ve kasaba halkından mükellef olanlar da yangın yer�ne 

gönder�l�rler. Aynı şek�lde, val�, kaymakam, nah�ye müdürü ve köy muhtarları ve c�vardak� 

asker ve jandarma b�rl�k kumandanları bölgedek� orman başmüdürü ve onun lüzum göstereceğ� 

orman memurları yangın mahall�ne yardımcı göndermeye ve b�zzat g�tmeye mecburdurlar. 

Yangın söndürülmes�nde çalışanların bu yüzden hasara uğrayan zat� eşya ve teçh�zatını Devlet 

ormanlarında orman �dares�, d�ğer ormanlarda alakalıları tazm�ne mecburdurlar.” Yangın 

söndürmeye gelenler yangın söndürmeye kâf� gelmezse daha �lerdek� köy ve kasaba halkından 

mükellef olanlar da yangın yer�ne gönder�l�r. Ayn� şek�lde val�, kaymakam vesa�re, asker ve 

jandarma b�rl�k komutanlarını lüzum görünce b�zzat g�tmeye mecburdurlar. Bak�n son kısmı da 

tazm�n usulü. Tazm�natın k�mden alınacağı öngörülmüştür.  

Ist�mval, beden� ve araçlarla çalışma yükümlülüğü. D�kkat edersen�z b�zzat g�tmeye 

mecburdurlar d�yor. Yan� orman memurları vesa�re �st�mval ett�ğ� k�mseler yangını söndürecek 

değ�l b�zzat kend�ler� g�decek, onları sevk edecek, neler yapacaklarını gösterecek. 

Burada 70.madde var. “G�d�ş dönüş ücretler� öden�r”. Burada �st�mval�n b�r görünümü 

para ver�lmez, tazm�nat ver�l�r. G�d�s-dönüs yol harcırahı ver�l�r. Ama onun dışında bu b�r 

vatandaşlık görev� olan �st�mvald�r d�ye bakılıyor. Zarar görürse zararı g�der�r ama ayrıca bunu 

b�r kazanç meseles� yapamaz.  

İst�mval�n İlkeler� 

Kemal Gözler’�n bel�rled�kler�ne bakalım: Cebr� dev�r. Cebr� dev�r, taşınır olduğu zaman. 

Ama beden olduğu zaman k�ş�l�ğ�n� devretm�yor k�, mecburen çalışma yan� cebr� h�zmet alma. 

Bu �st�mval�n en öneml� özell�ğ� cebr� h�zmet alma, emeğ�n� alma. Normalde b�r �nsanın 

emeğ�n�, memur olmamış b�r �nsanın emeğ�n� zorla kamu �s�nde kullanamazsınız. B�r �nsanın 

zorla emeğ�n� kullanma �st�mvald�r. O da ancak olağanüstü şartlar varsa. K�ş� memur olmak 
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�stem�yordur. İdare’de çalışmak �stem�yordur ama eğer bu �st�mval şartları varsa olacak. İşte o 

yüzden doktorların mecbur� h�zmet� de �st�mval m�? Değ�l m� d�ye tartışılıyor çünkü tıp 

fakültes�nden mezun olduktan sonra eğer doktorluk yapmak �st�yorsanız mecbur� h�zmete 

g�tmen�z lazım, göster�len yerde. Ve o sırada tıpkı b�r devlet hastanes�nde çalışan doktor g�b� 

maaş alacaksınız. Sonra ben devlet hastanes�nde çalışmak �stem�yorum, özel olarak 

muayenehane açacağım, özel hastanede çalışacağım desen�z de bu h�zmet� yapmazsanız 

doktorluk yapamıyorsunuz. Dolayısıyla doktorluk yapab�lmen�n on şartı mecbur� h�zmet. Hatta 

�ht�sas yaptıktan sonra y�ne mecbur� h�zmet var. İht�sastan sonra yan dal �ht�sası yaparsanız, 

yen�den mecbur� h�zmet var. Çünkü şöyle düşünülüyor: Türk�ye’de 200 tane çocuk nöroloğu 

var, bunlar �sterse daha sonra para kazanmak �ç�n çalışab�l�r, ama �daren�n �ht�yacı var. Çocuk 

nöroloğu olamayan yerde bunları çalıştırılmalı. Karşılığında para da ver�l�yor, normal 

doktorlarıma ver�len para g�b�. İste bu cebr� olarak h�zmet alma veya orman yangını sırasında 

cebr� olarak cebr� h�zmet alma, ya da cebr� olarak taşınırı alma. Cebr� olarak kend�s�n�n 

kullanması yan� her zaman dev�r de değ�l. Taşınırların kullanması. Dev�r yok yan� burada 

h�zmet alma var. Zarar görürse zararı tazm�n ed�l�r. Yan� bu b�r dev�r değ�l, her zaman b�r 

mülk�yet� almak değ�l. Taşınırların kullanımı ve/veya mülk�yet� ve k�ş�lere beden� yükümlülük 

get�rme. Taşınmazların sadece kullanımı. Mülk�yet� olursa kamulaştırma olur. Bunlar �st�mval�n 

konuları. Mal ed�nme bakımından önem� nerede? H�zmette kullanılacak mal� tem�n 

ed�yorsunuz. Zorla tem�n ed�yorsunuz. Mülk�yet�n� almıyorsunuz. Bazen de mülk�yet�n�ze 

alıyorsunuz, gerek�yorsa. Karşılık var mı? Var. K�m� zaman ama bu karşılık tazm�nata �l�şk�n 

güvence vermek �ç�nd�r. Ama para verecek d�ye b�r şey yok. Karşılıkta b�r para yok. Orman 

yangınında b�r emek karşılığı yok. Konu taşınırlar d�yor, sadece taşınırlar değ�l, taşınırların 

mülk�yet ve veya kullanımı. Taşınmazların kullanımı ve beden� çalışma. Yan� sadece �daren�n 

mal ed�nme usulü değ�l b�r mal kullanma, �nsan kullanma usulü. N�tel�ğ�: olağanüstü hallerde. 

Evet. Ama sadece olağanüstü hal yönet�mler�nde değ�l olağan dönemlerdek� olağanüstü 

hallerde de. N�tek�m kanuna bakarsanız. Derece derce g�d�yor. Mesela terör olayı dolayısıyla 

olağanüstü hal �lan ed�lm�ş �se, ekonom�k �st�mval get�rm�yor. Ekonom�k buhran neden�yle 

olağanüstü hal �lan ed�lm�şse �st�mval get�r�yor. Yan� olağanüstü hal yönet�m�n� �lanına bağlı 

�st�mval yetk�s� de değ�ş�yor. Her olağanüstü yönet�mde değ�l. İşlem n�tel�ğ�: �dar� karar. Evet. 

B�r kanun değ�l, �dar� karar. Denet�m �dar� yargı. Adl� yargı �se bedelle, tazm�natla �l�şk�n 

uyuşmazlıkta gündeme geleb�l�r. Yaptırımlarda �dar� yargıda gündeme gel�r. Orman yangınını 

söndürmeye katılmazsa para cezası gündeme geleb�l�r. Bunun denetlenmes� �dar� yargı yer�nde 

yapılır. Ama tazm�natla �lg�l� b�r husus �se adl� yargıda çözüme kavuşturulur. 
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III. Kamulaştırma 

Kamulaştırma �se günlük karşılaşılan b�r usuldür. AİHM kararları neden�yle satın alma 

mecbur�yet�n�n get�r�lmes� dolayısıyla azalan b�r yönü var ama o kadar sıradan ve karşılaşılan 

b�r şey k� kamulaştırma. B�r kere ekonom�k bakımdan, sosyal bakımdan olağan dönemlerde 

olağanüstü şartların gerçekleşmes�ne gerek yok. Olağan dönemlerde olağan mal ed�nme usulü. 

Olağanüstü dönemlerde de kamulaştırma olab�l�r. İdaren�n çokça rastlanan b�r mal ed�nme 

usulü. N�ç�n? Çünkü b�r yol güzergâhı açılıyor �se, o yol güzergâhı üzer�ndek� taşınmazların 

sah�pler� satmazlarsa �dare karşılığını ödeyerek almak zorunda. Yolun güzergâhında b�r sakatlık 

yoksa yapılması gerek�yorsa bu gündeme gelecek.  

Nasıl güvenceler get�r�lm�ş, hang� hallerde kamulaştırmaya başvurulur, kamulaştırmanın 

karşılığı nasıl hesaplanır, �daren�n keyf� davranmaması �ç�n hang� aşamalardan geç�l�r, hang� 

hallerde taşınmaza el konulab�l�r ve kullanmaya başlanab�l�r, hang� amaçla kamulaştırmaya 

başvurulab�l�r, bunların heps� ayrıntılarıyla b�r kanunla düzenlenm�ş durumda. Ve b�r �şlem 

sadece b�r yazı hal�nde olmaktan çıkartılmış, böyle b�r der�nl�ğ� ve kalınlığı olan b�r usul hal�ne 

get�r�lm�ş. Bu b�r süreç. O sırada herhang� b�r hata olursa, yargısal denet�mle buna �l�şk�n 

aksaklıkları g�derme �mkânı güvence altına almak �sten�yor. Yan� denet�m konması da bu alan 

bakımından get�r�lm�ş b�r �mkân. Kıymet�n nasıl ölçüleceğ�, buna �l�şk�n get�r�lm�ş alan, 

der�nl�k çok öneml�.  

Kamulaştırma Anayasa’da nasıl yer almış? Çünkü Anayasa’ya aykırı kanunla 

düzenlenemez, Anayasa’da düzenlenmes� önem ver�len kısmını göster�r. O yüzden başka 

ülkeler�n Anayasa’sında kamulaştırmaya �l�şk�n b�r madde yer almazken b�zde 4 paragraf, uzun 

b�r kamulaştırma maddes� yer alab�l�r. Çünkü kamulaştırma olaylarının geçm�ş�nden hareketle 

aynı şeyler düzenlenemes�n, anayasal güvence altına alma gereğ� h�ssetm�ş anayasa koyucu. 

Yan� kamulaştırmayı okurken Anayasa’ya çıkartılmış �lkeler�n b�r anlamı var, daha önce bu 

konularda problem çıkmış, bunların artık olmaması �sten�yor, böylel�kle Anayasa’ya get�r�l�yor.  

 

17.03.2016 

İdaren�n Mal Ed�nme Usuller� 

Kamulaştırma Devam 

Kamulaştırma �daren�n mal ed�nme usuller�nden b�r�s�d�r. İdaren�n mal ed�nme usuller�n� 
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kullanırken k� yetk�s�nde temel�n� ve düzenlemes�n� anlamak ve d�ğer mal ed�nme 

usuller�nden  farkını anlamak şekl�nde �k� probleml� husus karşımıza çıkmaktadır. 

Çünkü b�r mal ed�nme usulünde �daren�n b�r usulü kullanması gerek�rken başka b�r usulü 

kullanması da b�r hukuka aykırılıktır. Kullanacağı usulü doğru uygulamaması da b�r hukuka 

aykırılıktır. Şartları gerçekleşmeden uygulaması da b�r hukuka aykırılıktır. Dolayısıyla hem b�r 

mal ed�nme usulünü kend�s�n� bünyes�n� �şlev�n� şartları tanımak gerek�r. hem de d�ğerler�nden 

farkını bel�rlemek gerek�r.  

Devlet ve kamu tüzel k�ş�ler� kamu yararının gerekt�rd�ğ� hallerde gerçek karşılıklarını 

peş�n ödemek şartıyla özel mülk�yette bulunan taşınmaz malların tamamını veya b�r kısmını 

kanunla göster�len esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzer�nde �dar� �rt�faklar 

kurmaya yetk�l�d�r. V�rgüllerle ayrılmış öneml� unsurlarla �lk cümle b�r paragraf g�b� 

yazılmıştır.  

İlk kısımda k�mler�n kamulaştırma yapab�leceğ� düzenlenm�şt�r. İşlem bakımından yetk� 

hususunu ele almıştır. K�m yapab�l�r? sorusunu bel�rleyen hususlardan b�r�s�d�r. Demek k� kamu 

tüzel k�ş� olmadığı takd�rde b�r yetk� problem� olab�l�r. Ayrıca devlet ve kamu tüzel k�ş�ler� 

d�yerek "Devlet" kavramına vurgu yapmaktadır.  

Kamu yararının gerekt�rd�ğ� hallerde �bares�n� anlamlandırmak gerek�r. Yan� 

kamulaştırma serbestçe kullanılacak b�r yetk� değ�ld�r. Kamulaştırmanın yapılab�lmes� �ç�n 

ancak b�r sebeb� olması gerek�r. O yüzden kamulaştırma yapılab�lmes� �ç�n sebep kamu 

yararının gerekt�rd�ğ� haller olarak bel�rlenmekted�r. Esasında zorunlu kıldığı hallerde 

den�leb�l�rd� ama gerekt�rd�ğ� haller� esas olarak almıştır. 

Demek k� �dare b�r gerekl�l�k olmadan kamulaştırma yapamaz. yan� adeta b�r arsa 

spekülatörü g�b� davranamaz. Kamulaştırma yapayım o taşınmaz b�r kenarda kalsın d�yerek 

kamulaştırma yetk�s�n� kullanamaz. B�r sebeb� olmadan kamulaştırma yapamaz. 

İdare eğer özel hukuk k�ş�ler� g�b� t�car� faal�yete g�r�yor �se bu kamu yararının gerekl�l�ğ� 

kapsamı dışında olab�l�r. �daren�n özel hukuk k�ş�ler� g�b� �ht�yaç duyduğu hususlara �l�şk�n 

kamulaştırma yetk�s�n� kullanırsa sıkıntı olab�l�r. Mutlaka yürütmek �le yükümlü olduğu �dar� 

faal�yetler� �ç�n kamulaştırma yapab�l�r. Esk�den buna kamu h�zmetler� �ç�n kamulaştırma 

yapılab�l�r den�lmekteyd�. Ama b�l�yoruz k� �dar� faal�yetler�n heps� kamu h�zmet� değ�ld�r. 

Kolluk var, özend�rme destekleme var. Dolayısıyla �daren�n yapacağı faal�yet�n kamulaştırmayı 

gerekt�rmes� lazım. O yüzden de kamulaştırmanın anlaşılması zor hakkan�yet bakımından 

değerlend�rmes� zor görünümler� var. mesela organ�ze sanay� bölges� yapılırken kamulaştırma 
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yapılıyor b�r özel hukuk k�ş�s�n�n taşınmazı alınıp organ�ze sanay� bölges� �çer�s�nde yatırımcı 

olan başka özel hukuk k�ş�s�ne ver�l�yor. Bu durum hakkan�yet problem� doğurduğunda da; 

organ�ze sanay� bölges� kurmak, �şletmek, devlet�n görevler� arasında olduğu �fade 

ed�lmekted�r. Esasında burada özel hukuk k�ş�s�ne yatırım yapsın d�ye b�r arsa vermekten z�yade 

organ�ze sanay� bölges� kurmak şekl�ndek� görev�n�n gerekt�rd�ğ� b�r �ht�yaç �ç�n kamulaştırma 

yapılmaktadır. Özel k�ş� leh�ne kamulaştırmalar var. Onu göreceğ�z. Burada net b�r husus var. 

Oda kamu yararının gerekt�rd�ğ� hallerde kamulaştırma yapılab�lmekted�r. Demek k� b�r kamu 

yararı gerekçes�ne �ht�yaç duyulmaktadır. Temel�nde bunu gerekt�ren b�r kamu yararı olması 

gerek�r. Kamu yararı da gen�ş b�r kavramdır. İdaren�n faal�yetler�n�n gerekt�rd�ğ� hallerde d�ye 

de tercüme den�leb�l�r. Kamu yararını özell�kle Kamulaştırma Kanununun 23. maddes� 

dolayısıyla göreceğ�z. Anayasada da yer alan bu gen�şl�ğ�n b�r anlamı vardır.  

Anayasa'da yer alan d�ğer b�r husus �se; tıpkı devletleşt�rmede olduğu g�b� gerçek 

karşılıkları peş�n ödemek şartıyla kamulaştırma yapılab�lmekted�r. Bu da öneml� b�r �lked�r. 

Esk�den kamulaştırma verg� değer� üzer�nden yapılmaktaydı. Verg� değer� üzer�nden yapılınca 

da gerçek karşılığından daha düşük, k�ş�ler�n verg� kaçırmak amaçlı düşük gösterd�ğ� beyanlar 

üzer�nden kamulaştırma k�me �sabet ederse b�r felakete yol açmaktaydı. Dolayısıyla 

kamulaştırmayı böyle adeta �daren�n k�me rastlarsa b�r felaket p�yangosu olmaktan çıkartıp, mal 

alıp değer� �le değ�şt�rmek şekl�nde b�r usule dönüştürmek �ç�n mülk�yet� maldan paraya 

döndürmek �ç�n böylel�kle k�ş�n�n b�r zarara uğramasına engel olmak �ç�n taşınmazın  gerçek 

karşılığı esas alınmaya başlandı. Ayrıca bu gerçek karşılık ş�md� şu anlamada gelmekted�r. 

Taşınmaz kamulaştırıldıktan sonra onun değer� artab�lmekted�r. Mesela büyük b�r şeh�r parkı 

yapmak �ç�n kamulaştırma yapılıyor. Kamulaştırma yapılıncaya kadar m2 s� 50 l�ra olan b�r yer, 

kamulaştırılıp şeh�r parkı yapıldıktan sonra c�varındak� arsaların değer� b�r anda 500 l�raya 

çıkab�lecekt�r. Dolayısıyla kamulaştırmadan sonrak� değer� değ�l, kamulaştırma sırasındak� 

değer�n�n gerçek karşılığı esas alınmaktadır. Yan� mal�k kardan zarar edecek ama o andak� 

m�ktardan zarar etmeyecekt�r. Zaten kardan zararı önlemek �ç�n de daha önce anlattığımız 18. 

madde uygulaması yapılmaktadır. Herkes�n taşınmazından bell� b�r oranda kes�nt� yapıldıktan 

sonra yen�den yerleşt�rerek herkesten b�r parçası kes�lm�ş, dolayısıyla herkes y�ne orada 

herkes�n kalan arsasının değer� y�ne artmış b�r yöntem� kullanmaya çalışıyorlar. Ama geçm�ş�n 

tecrübes�yle burada gerçek karşılık ve peş�n ödeme �fadeler� Anayasa bakımından öneml�d�r. 

Anayasanın d�ğer paragrafında bazı hallerde �st�snaya yer ver�lmekted�r. Taks�tle ödemeye 

�mkan vermekted�r. Bu durumlarda taks�t sayısına sınır get�rmekted�r. Taks�tl� ödemen�n de 

�st�snasını get�rmekted�r. Anayasanın bu düzenlemes� çok �lg�nçt�r. Büyük b�r ustalık 
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gerekt�rmekted�r. Yan� b�r kural koyuyorsunuz, kuralın �st�snasını get�r�yorsunuz, kuralın 

�st�snasını tekrar b�r kural hal�ne get�r�p onun da �st�snasını göster�p �lk kurala dönüyorsunuz. 

Bunu da karıştırmadan yapmak gerek�r. Söz konusu hüküm şöyled�r; 

Kamulaştırma bedel� �le kes�n hükme bağlanan artırım bedel� nakden ve peş�n olarak 

öden�r. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerj� ve sulama projeler� �le �skân 

projeler�n�n gerçekleşt�r�lmes�, yen� ormanların yet�şt�r�lmes�, kıyıların korunması ve tur�zm 

amacıyla kamulaştırılan toprakların bedeller�n�n ödenme şekl� kanunla göster�l�r. Kanunun 

taks�tle ödemey� öngöreb�leceğ� bu hallerde, taks�tlend�rme süres� beş yılı aşamaz; bu takd�rde 

taks�tler eş�t olarak öden�r.  

Yan� taks�t �mkanı get�r�yor. Taks�t� de kural hal�ne get�r�p sınırlandırıyor. beş yılı 

geçemez eş�t taks�tler olması gerek�yor. Çünkü �lk taks�tler ufak ufak son taks�tler %90 ı olursa 

bu sefer beş yılı geçer anlamına gel�r. Dolayısıyla beş eş�t taks�tte ödenmes� anlamına 

gelmekted�r. Sonra bunun da �st�snası get�r�l�yor. Şöyle k�; 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya �şleten küçük ç�ftç�ye a�t 

olanlarının bedel�, her halde peş�n öden�r.  

Yan�, taks�tle ödemen�n mümkün olduğu hallerde dah� ç�ftç�n�n, geç�m�n� toprakla 

sağlayan kamulaştırılan toprakla sağlayan ç�ftç�n�n parasını peş�n ödeyeceks�n�z. D�ğer fıkrada 

�se; 

İk�nc� fıkrada öngörülen taks�tlend�rmelerde ve herhang� b�r sebeple ödenmem�ş 

kamulaştırma bedeller�nde kamu alacakları �ç�n öngörülen en yüksek fa�z uygulanır. 

Bu da öneml� b�r kuraldır. Yan� devlet kend� alacağına ne kadar fa�z uyguluyorsa kend� 

borcuna da o kadar fa�z uygulayacaktır. Böylel�kle denegelemeye çalışıyor. 

İlk paragrafta yer alan gerçek karşılık peş�n öden�r cümles�ndek� "peş�n"�n �st�snasının ve 

onun da �st�snasını göstermek �ç�n madden�n ger� kalan kısmını kullanıyor. Demek k� buna ne 

kadar önem ver�yor. Kamulaştırma sonuçta b�r para meseles�d�r, arsayla parayı değ�şt�rmek, 

taşınmazla paraya tahv�l etmekt�r. Öyleyse bunun gerçek karşılığını vermek ve gerçek 

karşılığını da zamana yaymamak, özell�kle de enflasyon�st ortamlarda bu öneml�d�r. 

Enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde taks�t öden�rken para pul olab�l�r. Bunu 

g�dereb�lmek �ç�n devlet alacağına uygulanan fa�z d�yor, amme alacaklarının tahs�l� usulü 

hakkında kanun aylık % beş fa�ze çıktığı dönem oluyor. İlk ay %9 sonra % 5 g�b�... Dolayısıyla 

k�ş�n�n zarara uğramaması, madd� bakımdan koruması böylel�kle kamulaştırmanın mülk�yet 

hakkını b�r �hlal n�tel�ğ�nde olamamasını sağlamak �ç�n b�r tahv�l öngörüyor. Paraya dönüşmüş 
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b�r mülk�yet hakkı ortaya çıkıyor. Arsanın değer� ne kadarsa o değer� verm�ş olmak, o değer� 

mümkün olduğu kadar peş�n vermek, taks�t olduğu hallerde de taks�t�n nasıl olacağını 

güvenceye bağlamak ve d�kkat ed�n anayasada güvenceye bağlamak, kanunda değ�l, normalde 

bunu yabancı d�le çev�rsen�z, kanunda olacak şey n�ye anayasada oluyor d�ye eleşt�r�leb�l�r. 

Anayasa böyle şeyler yüzünden uzuyor den�leb�l�r. Taks�t nasıl öden�r, kaç taks�te bölünür, 

taks�t eş�t m� olur, taks�te uygulanacak fa�z ned�r, hang� hallerde peş�n öden�r vb. bunlar 

tamamen kanunun bel�rleyeceğ� şeylerd�r den�leb�l�r.  

Kamulaştırmanın esk�den bununla �lg�l� çok kötü tecrübeler� olduğu �ç�n Anayasa Koyucu 

bu hususları Anayasaya almak �ht�yacı h�ssetm�şt�r. Kanunla değ�şmes�n d�ye bu şek�lde önlem 

almıştır. Bu hususu ancak kanun yürürlüğe koysun, açıklamasını get�rs�n ama bunu 

değ�şt�remes�n. Dolayısıyla baktığınızda anayasal b�r �lke düzey�nde olmayan b�r şey anayasa 

boyutuna çek�lm�şt�r. Çünkü bu usulün hukuk�l�ğ� değ�l meşruluğunu sağayab�lmek �ç�n parasal 

karşılığına hassas�yet göstermek gerek�r. Parasal karşılığı gerçek karşılığı olursa taks�t vs. 

gerekçes�yle k�ş�n�n mağdur olmasına yol açmazsa uygulanacak fa�zlerle adalet duygusunu 

zedeleyecek �daren�n b�r muameles� şekl�ne dönüşmez �se o zaman kamulaştırma hukuk�l�ğ�n� 

değ�l, meşruluğunu sağlar. Meşru algılanmayla b�r şeyd�r. Kanuna uygun olmak tek başına 

yetmez. Kanun adalet duygusunu zedel�yorsa �nsanlar bunu meşru kabul etmeyeb�l�r. 

Dolayısıyla  bunun kanunla da düzenlemek �stem�şt�r.  

Özel mülk�yette bulunan taşınmaz malların tamamını veya b�r kısmını hang� taşınmaz 

mallar üzer�nde olacağını bel�rlem�şt�r. Ayrıca konusunu da bel�rlem�şt�r. Tamamını veya b�r 

kısmını kamulaştırab�l�r. İdaren�n taşınmazın heps�n� kamulaştırma mecbur�yet� yok, kamu 

yararının gerekt�rd�ğ� hallerde kamulaştırma yapıldığına göre ancak �ht�yaç kadarını 

kamulaştırması mümkün olab�l�r. Dolayısıyla b�r k�ş�n�n mülk�yet�ne göre değ�l faal�yet�n 

�ht�yacına göre kamulaştırılacak yer bel�rlen�r. A'nın arsasını kamulaştırırken tamamını 

kamulaştırıyorum demeye gerek yok, �ht�yaç şuradak� arsanın şu kadarını kamulaştırıyorum 

den�lmekted�r. Bu taşınmaz �ster A'ya a�t olsun �ster B'ye a�t olsun �ster C'ye a�t olun, �ster A'nın 

arsasının %50's� �ster B'n�n %20 s� �ster C'n�n %10 u olsun far etmez. Burada taşınmaz 

öneml�d�r. Taşınmaz öneml� olduğu �ç�n de �dare, sah�b�ne göre değ�l taşınmazın �ht�yacı 

karşılama oranına göre tamamını veya b�r kısmını kamulaştırab�lmekted�r.  

Kamulaştırmaya veya bunlar üzer�nde �dar� �rt�faklar kurmaya �dar� �rt�fakı da 

kamulaştırmadan farklı g�b� koymuş ama kamulaştırma suret�yle �dar� �rt�fak kurduğu �ç�n yan� 

�dar� �rt�fak eşya hukuku ders�nde göreceks�n�z, mülk�yet�n gayr� ayn� haklar kurmaya 
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yönel�kt�r. Mesela telefon tel� geçerken telefon yer� geçen yer�n mülk�yet�n� almaya gerek yok. 

Telefon tel�n�n geçt�ğ� yer� havadan veya yer�n altından geçt�ğ� yere �l�şk�n b�r �dar� �rt�fak kurup 

bunun bedel�n� ver�p taşınmazın kalanını �lg�l�n�n kullanmasına müsaade etmek mümkündür. 

Dolayısıyla ya mülk�yet veya �dar� �rt�fakla oluyorsa �dar� �rt�fak kurmak süret�yle kamulaştırma 

yapılab�l�r.  

Anayasadak� maddey� 46. maddey� bu şek�lde değerlend�rd�k. S�ze ş�md� 

kamulaştırmanın ana yapısından bahsedeceğ�m. Bunları k�taplardan okursanız çok oturur. 

Çünkü bunlar kanun� b�lg�lerd�r. Sonra bunları zeng�nleşt�receğ�z. Acele kamulaştırma, takas 

suret�yle kamulaştırma, kısm� kamulaştırma, özel k�ş� leh�ne kamulaştırma g�b�, �dareler arası 

mal devr� g�b� müesseseler var. Dolayısıyla b�r ana gövde var. B�r de bu ana gövde etrafında 

yayılmış alt müesseseler var. Ana gövden�n mantığını anlamadan alt müesseseler� yerl� yer�ne 

oturtmak mümkün değ�ld�r. Öncel�kle bundan bahsedeceğ�z ana gövdeden. sonra çeş�tl� 

�st�snalar �çeren kamulaştırmanın değ�ş�k b�ç�mler� değ�ş�k müesseseler�ne değ�neceğ�z. Önce 

şunu tekrar etmek gerek�r; kamulaştırma b�r süreçt�r. Bu kamulaştırmanın d�ğer �şlemlerden 

farkını göster�yor. Yan� kamulaştırma,  mesela b�r d�s�pl�n cezası meseles�nde b�r yazı yazılıp 

�dare s�ze �şlem� tebl�ğ ett�ğ�nde o �şlem�n gerçekleşm�ş olduğu g�b� gerçekleşm�ş olmuyor. Bu 

ceza hukukunda net�ces�, hareket�, b�t�ş�k suç g�b� �şlem yapıldığı zaman b�t�yor., Kamulaştırma 

ded�ğ�m�z �şlem zamana yayılmış b�r �şlemd�r. B�r başlangıcı b�r de sonu var. Arada da çeş�tl� 

muameleler� vardır. Dolayısıyla kamulaştırma buradak� herhang� b�r �şlem�n �sm� değ�ld�r. 

Herhang� b�r şey�n �sm�nde kamulaştırma geçse b�le o �şlem tek başına kamulaştırmayı tems�l 

etm�yor. Kamulaştırma dolayısıyla der�nl�ğ� olan, zamana yayılmış b�r �şlemd�r. Bu d�ğer 

�şlemlerde olduğu g�b� yapılmakla, yazılı b�r �şlem �se üzer�nde tar�h�, sayısı, metn�, �mzası 

olmakla �şlem tes�s ed�lm�ş olmuyor. Sonra yargıya g�d�l�yor ya da g�d�lm�yor. İdaren�n kend� 

�ç�nde  çeş�tl� süreçler� o �şlem bakımından olsa b�le ortaya çıkışı böyled�r. Halbuk� 

kamulaştırma ortaya çıkıp devam eden b�r sürec� vardır. Üstel�k bu sürec�n �ç�n sürec� b�t�rmeye 

yönel�k b�r de adl� yargının taşınmazın bulunduğu yerdek� asl�ye hukuk mahkemes�n�n �şlem�n 

yapımına katılması vardır. Şöyle k�, Adl� Yargı burada �şlem� denetlem�yor, kamulaştırmaya 

ver�len önem neden�yle �şlem�n yapımına katılıyor. İdare adl� yargıya başvuruyor. Taşınmaza 

değer b�ç�lmes�n� �st�yor. Adl� yargı da b�r yargılama sürec� �çer�s�nde, b�l�rk�ş�den de 

yararlanarak, taşınmaza b�r f�yat b�ç�yor. İt�raz edenler ed�yor. Sonra mahkeme b�r karar ver�yor. 

Ve taşınmazın �dareye geçmes�ne hükmed�yor. Tapuda mahkeme kararı üzer�ne muamele 

yapılıyor. Mahkemen�n b�çt�ğ� bedel� de �dare mal�ke vererek kamulaştırmayı gerçekleşt�r�yor.  

Burada esk�den mantık şöyleyd�: �dare f�yatı bel�rlerd�, kamulaştırmaya karar ver�rd�, 
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f�yatı mal sah�b�ne gönder�rd�, mal sah�b� de beğenm�yorsa dava açardı. Tezy�d� bedel davası 

açardı. Bedel� yükseltmek �ç� açardı. Kıymet takd�r kom�syonu aracılığıyla olan b�r husustu. 

İdare de kıymet takd�r kom�syonunun b�ç�len değer�n� fazla bulursa da (tenk�s� bedel) �nd�rme 

yapardı. Ş�md� gelen �hlal �dd�aları neden�yle �dare bazen kamulaştırma yapıyor ancak bazen 

parasını verm�yor veya düşük b�r bedel ver�yor. İlg�l�ler dava açıyor ve kazanıyor. Fakat yargı 

kararını yer�ne get�recek bedel �daren�n �lg�l� bütçes�nde olmayab�l�yor. On yıl y�rm� yıl 

kamulaştırma bedel� ödenem�yor. Bunun üzer�ne problemler çıkıyor. İşley�şte kamulaştırmanın 

yapılab�lmes� �ç�n adl� yargıdak� bedel takd�r� ve �daren�n adına tesc�le �l�şk�n süreç �şleme dah�l 

ed�ld�. 

Dolayısıyla �şlem �dar� rej�mde olduğunun aks�ne adl� yargının kararının da �çe katıldığı 

b�r süreç oluyor. Dolayısıyla adl� yargı �şlem� denetlem�yor, �şlem�n b�r parçası olarak yapıcıları 

arasında yer alıyor. Yargı kararı �şleme katılıyor. Kamulaştırmanın yapılıp yapılmamasına 

�l�şk�n yargısal denet�m� yapan �dar� yargıdır. Yan� burada kamulaştırma mümkün mü, �dare 

gereğ�nden fazla yer m� kamulaştırmış g�b� hususlar �dar� yargının görev alanındadır. Adl� yargı 

sadece bedel problem�ne g�r�yor. Bedel problem�ne g�rmes� de kamulaştırmanın b�r unsurunu 

teşk�l ed�yor. Çünkü bedel� adl� yargı kararıyla kes�nleşm�ş oluyor. İdare de bu bedel üzer�ne 

kamulaştırmaya devam ed�p tamamlıyor. Veya kamulaştırmadan vazgeçeb�l�yor. Dolayısıyla 

burası hassas�yet� ha�z b�r konudur.  

 

A. Kamulaştırma Nasıl başlıyor?  

sorusu gündeme gel�yor ve bunu ele almak gerek�r? 

Mesela İl han Özay'ın k�tabında b�r şema var. Bu şemada maddelerle �lg�l� atıflar da var. 

Kamulaştırmanın nasıl başladığına �l�şk�n �lg�l� maddeler de konmuştur. Normalde başlangıcın 

b�r gereğ� olarak kamu yararı kararı almak gerek�yor.  

Buradak� kamu yararı kararı Anayasa maddes�ndek� kamu yararının gerekt�rd�ğ� 

hallerdek� kavram �le kel�me olarak örtüşüyor. Fakat buradak� kamu yararı kararı adeta b�r 

kamulaştırma n�yet�n�n ortaya çıkmasına �l�şk�n b�r husustur. Nasıl kamu yararı kararı ver�lecek, 

k�mler kamu yararı kararı verecek, ver�len kamu yararı kararı nasıl onaylanacak bunlara �l�şk�n 

hükümler �çer�yor. Fakat burada mantık açısından öncel�ğ� şunu düşünmem�z lazım. Kamu 

yararı vereb�lmen�z �ç�n esasında öncel�kle b�r taşınmazı bel�rlemen�z gerek�r. Yan� bu 

taşınmazın s�ze gerekl� olduğuna da�r karar vermen�z gerek�r. Dolayısıyla bu taşınmazın s�z�n 

�ç�n gerekl� olduğuna karar vermek �ç�n b�r �şleme daha �ht�yaç vardır.  
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Kanuna göre kamulaştırma sürec� kamu yararı kararı vermekle başlıyor. Ama kamu 

yararını b�r arsa üzer�nde ver�yorsunuz arsa üzer�nde kamu yararı kararı vermekle süreç başlar 

d�yor. Ama arsayı bel�rlemen�z nerede kalıyor. Bu yüzden kanunu b�raz tamamlamak gerek�r. 

Önce esasında yapacağınız �ş� tesp�t etmen�z gerek�r. Bu �ş �ç�n gereken kararı vermen�z gerek�r. 

Sonra araştırılıp bu �ş �ç�n en uygun taşınmazı bulmanız gerek�r. Sonra bu taşınmaz �ç�n kamu 

yararı kararı vermen�z gerek�r. Yan� en uygun taşınmazı bulmadan kamu yararı kararı vermek, 

esas kamu yararı kararı, mantıken kanunda kamu yararı kararı ver�lmes� olarak adlandırılan 

kısım değ�ld�r. Önces�nde başlayan  ve en uygun taşınmazla �lg�l� b�r şeyd�r. En uygun 

taşınmazın seç�m� kanun koyucu sona bırakmıştır. Ancak en uygun taşınmazı; �dare 

kamulaştırma veya kamulaştırma yoluyla üzer�nde �rt�fak hakkı tes�s edecek taşınmaz malların 

ve kaynakların sınırını, yüz ölçümünü ve c�ns�n� gösteren ölçekl� planınını yapar veya yaptırır, 

sah�pler�n�, tapu kaydını vs. tesp�t ett�r�r. Bunlar en uygun taşınmazı bel�rled�kten sonra 

yapılacak şeylerd�r. Yan� k�m�n üzer�nde sürece devam edeceks�n�z. Ne kadar m�ktarı s�ze 

gerek�yor. Sah�pler� k�mlerd�r. Üzer�nde hac�z var mı,, �potek var mı? bunları bel�rlemekt�r. Ama 

önces�ndek� �ş faal�yetle bağlantısını kurmaktır. D�yel�m k� ün�vers�tey� gen�şleteceks�n�z. 

D�yel�m k� h�drol�k laboratuvar yapılacak. Bunun �ç�n gerekl� projeler ç�z�lecekt�r.  

Öncel�kle bunun �ht�yacı olduğu tesp�t ed�lecek, sonra kamu yararı kararı verecek, sonra 

bu arsa k�m�n o araştırılacak, sah�pler� bulunacak ve ondan sonrak� süreç devam edecekt�r. 

Dolayısıyla kamu yararı ded�ğ�m�z karar en uygun taşınmazın da seç�lmes�n� de �çeren b�r 

husustur. Ondan bağımsız değ�ld�r. Yan� sadece bağımsız b�r kamu yararı kararı verm�yorsunuz. 

Dolayısıyla önces�nde taşınmaza �ht�yaç olduğunu bel�rl�yorsunuz. Bel�rled�ğ�n�z taşınmaz 

üzer�ne b�r taşınmaz arıyorsunuz. Taşınması bulduktan sonra kamu yararı kararı ver�yorsunuz. 

Bu karardan sonra da sürece devam etmek �ç�n taşınmaza �l�şk�n b�lg�ler� tesp�t ed�yorsunuz. 

Buradak� hassas�yet şunun �ç�n öneml�d�r. Çünkü �dare esasında b�r taşınmaz bulup da onu nasıl 

kullanab�l�r�m d�ye m� düşünecek yoksa b�r �ht�yacı ortaya çıkacak da onu en uygun nasıl 

g�dereb�l�r�m m� d�ye düşünecek. İk�nc�s� �dare b�r faal�yet� gündeme geld�ğ�nde bu faal�yet� en 

uygun nerede yapab�l�r�m d�ye değerlend�rmek zorundadır. Dolayısıyla buna �l�şk�n b�r 

değerlend�rme yapması gerek�r. Yan� metro hattı döşen�rken yen� hatlar döşen�rken en uygun 

�stasyon yerler� neres� olacak d�ye bakması lazım. Buna yönel�k olarak b�r değerlend�rme 

yapması gerek�r. Sonra taşınmaza yönel�k araması gerek�r. Mesela Em�nönü �le Karaköy 

arasındak� hal�ç metro �stasyonu hal�ç köprüsünün tam üzer�nde yer almaktadır. Ne 

Em�nönü'nde ne de Karaköy de yer almamaktadır. Acaba n�ç�n böyle yaptılar? İk� �stasyon 

yer�ne b�r �stasyon yapmak mı daha �y�? Çünkü baktığınızda esasında arada b�r mesafe var. Veya 
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Kamulaştırma yapılacak uygun yer yoktur? Çünkü �stasyon tamamen tar�h� b�r yarım adada yer 

almaktadır. Kazılır �se b�r çok tar�h� eser çıkab�l�r ve çalışmaya devam ed�lemeyeb�l�r. N�tek�m 

böyle �k� �stasyon yapmak yer�ne b�r �stasyonu ortada b�r yerde yapmak mantıklı olab�l�r.  

Dolayısıyla İdare, böyle b�r şey� düşünürken ney� esas alacak? parayı mı esas alacak? 

kamulaştırma yapılacak yer�n m�ktarını mı d�kkate alacak? Orada tar�h� eser çıkıp çıkmamasını 

mı d�kkate alacak? H�zmet�n gerekler�n� m� d�kkate alacak?  

Teor�k olarak h�zmet�n gerekler�n� d�kkate alacaktır. H�zmet�n gerekler� bakımından en 

�y� metro �stasyonu Hal�ç'�n üzer�ndek� köprünün ortasına koymak, d�ğer�n� ş�şhaneye b�r 

d�ğer�n� veznec�lere koymak. Böylel�kle h�zmet, tar�h� yarımadayı den�z sev�yes�nden seyretme 

�mkanı da get�recekt�r. Burada metronun kalkışı, hızı, durması, hızlanması, çıkacağı yerler 

bakımından �mkan şartları düşünülerek, h�zmet gerekler� bakımından bunun en uygun çözüm 

olacağını düşünüp, ona gere gerek�yorsa kamulaştırma yapılacak gerekm�yorsa 

yapılmayacaktır. İdare bunu da şöyle hesaplayacaktır. Metronun tünelden çıktığı yer, kot farkı, 

taks�me doğru yükselen b�ç�m� d�kkate alındığında, tekrar den�z sev�yes�ne �n�p yukarı 

çıkamayacağı, an�den ş�şhane  kısmında yukarı çıkması neden�yle bell� b�r yüksekl�kten g�tmes� 

gerek�r. Metronun bell� eğ�mden d�k�lmes� mümkün değ�ld�r. Muhtemelen �dare, bu g�b� tekn�k 

gereklere göre değerlend�recek ve d�yecek k� en uygun yer burasıdır. Ondan sonra en uygun 

yerde kamulaştırma gerek�yor mu gerekm�yor mu d�ye bakılacaktır. Ş�md� artık yok ama 

Osmanlı'dan gelen dalyan yerler� var. Hal�ç'�n üzer�nde b�r dalyan yer� olsa onu kamulaştırmaya 

çalışacaktır. Ş�şhane'de, Veznec�ler’de yapılan yer eğer kamulaştırma gerekt�ren b�r yer �se 

kamulaştırma yapılacaktır.  

Yan� burada öyle b�r g�t gel var k�, hang�s� önce hang�s� sonra meseles�nde, esasında 

neredeyse mümkün olsa aynı anda den�lecek b�r şey ortaya çıkmaktadır. Teor�k olarak aynı anda 

olması mümkün değ�ld�r. H�zmet�n gerekler�ne en uygun taşınmazı tesp�t etmek, daha sonrada 

kamu yararı kararı, ondan sonra da taşınmazın tapu kayıtları vs. gündeme gelecekt�r. En uygun 

taşınmazı bel�rlemek onun tapu kaydına veya k�me a�t olduğuna bağlı değ�ld�r. H�zmete 

bağlıdır, faal�yete bağlıdır. O yüzden �dare, kamu yararının gerekt�rd�ğ� hallerde kamulaştırma 

yapab�lmekted�r. Ama daha gerçekç� bakılırsa, tam olarak böyle değ�ld�r. İdare b�rçok 

faal�yet�nde mümkünse, kamulaştırmaya gerek olmadan yapab�leceğ� alternat�fler� düşünüyor. 

Mesela kız yurdunun yanında çıkan metro �stasyonu esk�den m�n�büs �stasyonuydu. İdareye a�t 

olan b�r yerd�. İdare �stasyonu kız yurdunun yanında yapsa muhtemelen Kred� Yurtlar Kurumu 

�le �dareler arası mal devr� sorunu olacaktı. Yıkılıp tekrar yapılma problem� olacaktı. İdare 
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�stasyonun yer�n� b�raz kaydırab�l�r�m d�yerek; Böylel�kle kamulaştırma gerekmez, kend� arsam 

üzer�nde yaparım d�ye değerlend�rm�ş olab�l�r. Bu �daren�n takd�r yetk�s� çerçeves�nde, h�zmet�n 

gerekt�rd�ğ� �ht�yacı karşılayacak b�rden fazla taşınmaz varsa kend�s� �ç�n en masrafsız olan en 

az zarar verecek olanı seçme şekl�ndek� b�r yaklaşım olab�l�r. Dolayısıyla �dare bu hususu b�r 

bütün olarak değerlend�r�yor.  

 

B. Kamulaştırma Kanunundak� Düzenleme Bakımından 

Kamulaştırma Sürec� 

Amaç ve Kapsam kısmından yola çıkarsak, bu kanunda neler düzenlend�ğ� göster�l�yor. 

Gerçek ve Özel hukuk tüzel k�ş�ler�n mülk�yet�nde bulunan taşınmaz malların, yan� kamunun 

el�nde bulunan taşınmaz mallar özel mülk�yete tab� olsa da kamulaştırılamaz. Devlet ve kamu 

tüzel k�ş�ler�nce kamulaştırma yapılması hususu anayasadak� yetk� hususunu tekrarlıyor. 

Kamulaştırma bedel�n�n hesaplanması, taşınmaz malın veya �rt�fak hakkının �dare adına tesc�l�, 

kullanılmayan taşınmaz malın ger� alınmasını, �dareler arası taşınmaz malların dev�r 

�şlemler�n�, karşılıklı hak ve yükümlülükler ve bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve 

yöntemler�n� düzenler. Özel kanunlara dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler� adına 

yapılacak kamulaştırmalarda da bu kanun hükümler� uygulanır d�yerek özel k�ş� leh�ne 

kamulaştırmaya �mkan ver�yor. Tanımlar kısmında �fadeler var. İdare neye den�r. Taşınmaz mal 

ve Kaynağın bulunduğu yer ned�r. Bunlar değerlend�r�l�yor. Ondan sonra �rt�fak hakkının 

kurulmasına �l�şk�n hususlar var. Kamu yararı kararı onay merc�� d�ye 5. ve 6. maddelerde 

hükümler var. İlk get�rd�ğ� güvence şudur; B�r �dare �sted�ğ� zaman çok hızlı ve keyf� olab�lecek 

b�r b�ç�mde kamulaştırma sürec�n� başlatamasın.  

Dolayısıyla karar verecek ve onaylayacak makamlar bel�rlenm�şt�r. Mesela kamu yararı 

kararını vermek �ç�n köy yararına kamulaştırmalarda köy �ht�yar kurulu kamulaştırmaya karar 

vermekted�r. Yan� köy muhtarı değ�l köy �ht�yar kurulu ancak karar vereb�lecek. İlk güvence 

burada gel�yor. Köy muhtarını yetk� kapsamından çıkarılıyor. Ondan sonra 6. maddede onay 

merc�� den�l�yor. köy �ht�yar kurulunun �lçelerde kaymak �l merkezler�nde val�n�n onayına tab� 

kılınıyor. Dolayısıyla Köy �ht�yar kurulunda çoğunluğu elde etm�ş, b�r a�le veya b�r yerel güç 

şebekes� başkalarının malları konusunda kabaca hareket edemes�n d�ye araya b�r de �dar� 

vesayet �l�şk�s�n� koyuyor. Kamulaştırma sürec�n�n başlaması �ç�n Kaymakam veya Val�n�n 

onayı gerek�yor. Dolayısıyla bu mantıkta b�r �dar� vesayet �l�şk�s� k�m� zaman da farklı b�r 

makamın onayını get�rerek b�r tüzel k�ş�l�ğ�n�n yürütme organına tek başına kamulaştırma 
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kararı verememes� sağlanmıştır. Yürütme organına ver�lmem�ş genel karar organına da 

çıkarılmamış aradak� karar organına b�r görev ver�lm�ş ve buna b�r de onay merc�� get�r�lm�şt�r.  

N�tek�m bu süreçte kamulaştırma �şlem�n�n mülk�yet hakkı üzer�ndek� etk�s� düşünülerek 

b�r süzgeçten geç�rme f�ltreden geç�rme b�r �raden�n b�r �daren�n �rades�n�n etk�s�yle tek başına 

gündeme geleb�lecek b�r şey olmaktan çıkarılıyor. Farklı �radeler�n b�rleşmes� get�r�lm�şt�r. 

Dolayısıyla bu 5. ve 6. maddelerdek� karar verecek merc�ler ve onaylayacak merc�ler esasında 

b�r yaklaşımı ortaya koymaktadır. Başlangıçtak� kararın �dare �ç�nde de b�r süzgeçten geçerek 

ver�leb�lmes�n� sağlamaya çalışıyor. Böylel�kle kamulaştırma kararı bakımından b�r yaklaşım 

get�r�l�yor. Bu 6. maddede onay merc�� vs. ded�kten sonra bu �k� maddede altında ufak b�r 

paragraf var. hang� hallerde bu sürec� kamu yararı alınmasına ve gerek olmadığına gerek 

olmadığını yazan b�r paragraf var. O paragraf kamulaştırmaların % 90'ını oluşturuyor. 

Dolayısıyla bu maddelerde düzenlenen s�stem azalmış b�r s�stemd�r. Esas yoğun olarak 

kullanılan kamulaştırmalar onaylı �mar planlarına göre yapılmaktadır. Oda şu anlama gel�yor.  

Eğer b�r alanda �mar planı yapılmışsa bu �mar planı yapılırken hang� arsa parçasının ne 

�ç�n kullanılacağına �l�şk�n çeş�tl� �darelerden görüş alınarak onaylanarak ve planı yapan �dare 

tarafından değerlend�r�lerek plana �şlen�yor. Artık bunda sadece kamulaştırmaya başlama kararı 

yeter. Kamu yararı kararı veya onayı gerekmez. Çünkü �mar planı denmes� o �ş �ç�n ayrılmış b�r 

arsa anlamına gelmekted�r. İmar planında �lk okul alanı olarak gözüken b�r yer ancak �lk okul 

olarak kullanılab�l�r. İlk okul yapmaya yetk�l� olan �l özel �dares� �mar planı uyarınca 

kamulaştırmaya başlama kararı alır. Artık �mar planında �lkokul alanı olarak gözüken b�r yer 

�ç�n kamu yararı kararı onayı gerekmez. Çünkü bütün bu aşamalar �mar planında burası �lkokul 

alanı olarak ayrılma sürec�nde zaten yapılmıştır. Dolayısıyla onaylı �mar planı varsa kamu 

yararı kararı zaten var olarak kabul ed�lmekted�r. Dolayısıyla plan, kamulaştırmaya başlamak 

�ç�n b�r sürec�n başlangıcını oluşturmaktadır. Dolayısıyla kamu yararı karar ve onay merc� 

meseles� daha azalmış b�r kısım �ç�n geçerl�d�r. Bu kamulaştırmalar planı olmayan yerlerde 

gündeme gelmekted�r.  

Yen� yapılacak yerlerde gündeme gelmekted�r. İmar planı yapılmadan kamulaştırma 

yapılması gündeme geld�ğ�nde gündeme gelmekted�r. Şeh�rlerarası yollarda, büyük baraj 

projeler�nde, sulama projeler�nde, kanalların geçt�ğ� yerlerde, boru hatlarının geçt�ğ� yerlerde 

vb. gündeme gelmekted�r. Ancak bu t�p büyük yerlerde k�m� zaman faal�yete �l�şk�n planlar 

yapılıp onaylandığı zaman y�ne artık kamu yararı kararına gerek kalmamaktadır. Kamu 

yararının varlığı plana �şlenmekle ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla mesela hukukçu olanların 
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etrafını aydınlatacak en öneml� noktalardan b�r�s� de o alana yapılan planları �zlemek 

gerekl�l�ğ�n� �nsanlara hatırlatmalarıdır. Çünkü plan esasında yakında ne yapılacağını 

göstermekted�r. Plan bell� b�r yerde �daren�n hang� h�zmetler� göstermekted�r.  

Plan o h�zmetler kapsamında nereler�n kamulaştırılacağını göstermekted�r. O yüzden, 

mesela üçüncü köprü yapılırken üçüncü köprü nereden geçecek, bağlantı yolları nelerd�r vs. 

d�ye basında b�r sürü haber çıkmasının neden�; köprü yolları nerden geçecekse kamulaştırmanın 

oralarda olacak olmasıdır. D�ğer yandan da onu b�l�p etrafta arsa toplayanlar vs. bakımından da 

ekonom�k değer olarak b�r anlam �fade etmekted�r. Örneğ�n Kavacık küçük b�r köy �ken 

köprünün geç�ş noktası olduğu zaman plazaların f�lan olduğu özel araz�ler�n değerlend�r�ld�ğ� 

b�r yer hal�ne gelm�şt�r. Üçüncü köprünün �lk çıkış yer�nde bağlantı noktasında yoların g�r�ş 

çıkışlarında da ulaşım kolaylığı vs. neden�yle muhtemelen depolar yapılacak, taşıma ş�rketler� 

�ş yerler� vs. olacaktır. Dolayısıyla onları b�lmek, burada havaalanı yapılacağını b�l�yorsanız, 

köprü yolu geçeceğ�n� b�l�yorsanız, orası kamulaştırmalar dışında değerlend�r�lecek olarak 

görüyorsunuz. Artık kıyıda kenarda b�r arsa olmayacaktır. Ana yola bağlantısı olan b�r yer 

hal�ne gelecekt�r. O yüzden de büyük arsa spekülatörler� şöyle yapıyor: Çok büyük b�r alanı 

oluşturan arsaları topluyorlar. D�yel�m k� yol oradan geçecek �se yolun geçt�ğ� yer� �dareye 

bağışlıyorlar. Çünkü yol geçt�kten sonra kenarındak� yerler arsanın bütünün b�rkaç m�sl� bedel� 

kadar artmış oluyor. Fakat s�z�n ufak b�r arsanız var ve arsanızda yol üzer�nde kalıyorsa 18. 

madde uygulaması da olmuyorsa, s�z�n arsanızın değer� kamulaştırma bedel� kadar oluyor. Daha 

sonrak� değerden yararlanamıyorsunuz. Taşınmazın o ank� bedel� ne �se o kadar bedel� �dare 

s�ze ver�yor ve taşınmazı kamulaştırıyor. S�z güzergâhı b�l�rsen�z arsanız kamulaştırılacak yer 

�se, kamulaştırılacağını en�nde sonunda göreb�l�yorsunuz. Taşınmazın kenarındak� alanların 

değerleneceğ�n� görüyorsunuz. Ona göre taşınmazı satıp satmamaya karar ver�yorsunuz. Veya 

büyük arsanız var �se ne kadarı g�derse b�le ger�de kalanını düşünüyorsunuz.  

 Dolayısıyla planlar esas kamulaştırmanın yolunu bel�rlemekted�r. Çünkü b�r alandak� 

plan o alandak� yapılacak �dar� faal�yetler� bel�rl�yor. Örneğ�n, hastane nere olacak, karakol 

nerede olacak, �lkokul nerede olacak, ün�vers�te alanı nerede olacak, merkez� �ş alanı nerede 

olacak, konut alanı nerde olacak, plan bunların heps�n� düzenl�yor. Bunlar düzenlend�ğ� zaman, 

s�z okul yapmak �sted�ğ�n�zde ayrıca b�r araştırma yapmıyorsunuz M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 

olarak, Beled�ye olarak b�r park yapmak �sted�ğ�n�zde ayrıca b�r araştırma yapmıyorsunuz. 

Planda öngörülen yerde kamulaştırmaya başlıyorsunuz. Çünkü plan yapılırken bu araştırmalar 

yapılıyor. En uygun park yer� neres� �se, en uygun sanay� yer� neres�, en uygun konut yer� neres� 

�se plan yapılırken bunlar düşünülüp tartışılıyor. Gerekl� kurumlardan görüşler alınıyor. Onların 
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�ht�yaç duydukları taşınmazlar soruluyor. Taşınmazların özell�kler� soruluyor, ona göre plana 

yerleşt�r�l�yor. Plan önces�nde o kurumların görüşler�ne başvuruluyor. Bunlar kabul ed�ld�kten 

sonra da plan yürürlüğe konuluyor. Dolayısıyla plan kamulaştırmada esas teşk�l ed�yor.  

 Plan olmazsa kamu yararı kararı ve onay sürec� gel�yor. Dolayısıyla kamu yararı kararı 

onay sürec� şuanda kamulaştırmaların çok az b�r kısmında uygulanan b�r yöntemd�r. Çünkü bu 

mantıkta kamu yararı, �mar planı yapılma aşamasına çek�lm�ş durumdadır. İmar planı olmayan 

yerlerde onay sürec� var.  

 Bu süreç tamamlandıktan sonra kamulaştırmanın b�r d�ğer aşaması var. 

Kamulaştırmadan önce yapılacak �şlerle �lg�l� “�dar� şerh” �le �lg�l� 7. maddede öngörülmüş b�r 

kural var. 

 

C. Kamulaştırmadan Önce Yapılacak İşler Ve İdar� Şerh 

Kamulaştırmayı yapacak �dare, kamulaştırma veya kamulaştırma yoluyla üzer�nde �rt�fak 

hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüz ölçümünü veya c�ns�n� 

göster�r. Buradak� kamulaştırmadan önce ter�m�, kamulaştırma başladıktan ama kamulaştırma 

sürec� devam etmeden öncek� b�r öncel�kt�r. O yüzden karıştırılan b�r şeyd�r. Çünkü s�z sınırını 

ne zaman bel�rleme �ht�yacı duyarsınız? O taşınmazı �ht�yaç olduğunu tesp�t ett�kten sonra 

�ht�yaç duyarsınız.   

Dolayısıyla kamulaştırmanın yüz ölçümü, sınırı vs. o arsanın daha sonra k�ml�ğ�n�n 

bel�rlenmes�ne yönel�k olan  b�r şeyd�r. Süreç bunların yapılmasını öngörüyor ve bunlar 

yapıldıktan sonra da taşınmaz malın sah�pler�n�, tapu kaydını, adresler�n�, verg� ve nüfus 

kayıtlarını vd. belgelere bağlıyor. İlg�l� verg� da�res�nden  taşınmazın beyan ve değer� 

öğren�l�yor. Verg� beyanı bulunmadığı hallerde beyan yer�ne geçecek takd�r değer�n� alınıyor. 

Kamulaştırma bedel�n� tek başına bel�rles�n d�ye değ�l b�r f�k�r vers�n d�ye alınıyor. Önceden 

Türk�ye'de kamulaştırma bedel� verg� değer� üzer�nden hesaplanmaktaydı. Ancak �nsanlar verg� 

değer�n� düşük gösterme eğ�l�m�nde oldukları �ç�n b�r problem ortaya çıktı. Bu problem 

g�der�lemey�nce �nsanların araz�ler� verg� değer� üzer�nden kamulaştırılınca, kamulaştırma kötü 

p�yango şekl�ne geld�. Kamulaştırma b�r felaket, büyük emeklerle ed�n�len b�r taşınmazın onda 

b�r f�yatına �dare tarafından zorla mal�k�n el�nden alınması şekl�nde algılanmaya başlandı. 

AİHM'e bu yüzden çokça uyuşmazlık g�tt�. Sonuçta gerçek değer�n bel�rlenmes� usulüne 

dönülmüş oldu.  
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İdare verg� kaçırmayı bu ves�leyle tesp�t ederse cezalı verg� tarhını y�ne yapıyor. Ancak 

kamulaştırmayı gerçek değer� üzer�nden yapmaya yönel�k, verg� beyanını sadece kıymet 

takd�r�nde d�kkate alınacak noktalardan b�r� olarak ele alıyor. Verg� beyanı taşınmazın bedel�n� 

bel�rlerken bağlayıcı n�tel�kte olmuyor. 

Çünkü kamulaştırma bell� b�r süreç alıyor. O süreç sırasında tapuya şerh de konuluyor. 

Taşınmazın alım satımını yasaklamıyor. Ama taşınmazı alacak k�mse �daren�n kamulaştırmaya 

başlayacağını, bu noktada kamulaştırma n�yet�n�n olduğunu anlasın d�ye şerh ortaya çıkıyor. 

Tapuya da bu şerh� koymanın amacı, mülk�yet değ�şt�ğ� zaman, üzer�nde b�r değ�ş�kl�k olduğu 

zaman, taşınmazı kamulaştıracak �dare kamulaştırmayı b�ld�rs�n d�ye o şerh konuluyor. N�tek�m 

kanunda d�yor k�; İdare kamulaştırma kararı verd�kten sonra, kamulaştırmanın tapu s�c�l�ne şerh 

ver�lmes�, kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tap �dares�ne b�ld�r�r. 

B�ld�r�m tar�h�nden �t�baren mal�k değ�şt�ğ� tar�hte, mülk�yette veya mülk�yetten gayr� ayn� 

haklarda meydana gelen değ�ş�kl�kler� tapu �dares� kamulaştırmayı yapan �dareye b�ld�rmek 

zorundadır." 

Şerh, tasarrufu engellem�yor. N�yet� göster�yor. Taşınmazı alacak olanları b�lg�lend�r�yor. 

Mülk�yet değ�ş�m�n�n de �dareye b�ld�r�lmes�n� zorunlu kılıyor. Şerh mülk�yet�n değ�şmes�n� 

engellenmes�n�n sebeb�, �dare �ç�n mal�k�n k�m olduğu öneml� değ�ld�r. Çünkü İdare taşınmazı 

mal�k�ne göre kamulaştırmıyor. Taşınmazın  mal�k�n� cezalandırmak �ç�n kamulaştırma 

yapılmıyor. O taşınmaza �daren�n �ht�yacı  olduğu �ç�n kamulaştırma yapılıyor.  Dolayısıyla 

�daren�n �ht�yacının güncellend�ğ� andak� süreç mal�k o sırada k�m �se onunla yürütülecek b�r 

sürec� gerekl� kılıyor. Dolayısıyla mal�k�n değ�şmes�ne engel b�r durum yoktur.  

Tab� �daren�n kamulaştıracağı taşınmazı k�m alır sorusu gündeme geleb�l�r? Bu 

taşınmazları  çok değ�ş�k meslek grupları almak �st�yor. Mesela avukatların, eğer f�nansmanı 

varsa, en sevd�ğ� �şlerden b�r�s� budur. Kamulaştırılacak b�r taşınmazı alıp kamulaştırılacak 

olduğu �ç�n değer� düşmüş olduğu �ç�n taşınmazı o andak� değerden alıp sonra kamulaştırma 

sürec�n� b�lg�s�yle sürdürmek suret�yle değer� artmış b�r b�ç�mde kamulaştırılması veya 

kamulaştırmanın �ptal� hal�nde de daha değerlenm�ş b�r taşınmaza sah�p olmak �ç�n b�r çeş�t 

yatırım olarak görüp almak �st�yorlar. Hukuk� yatarım, yan� hukuk� süreçlerle kamulaştırma 

dolayısıyla değer� düşme temayülü gösteren, değer� yükselmem�ş b�r taşınmazı alıp, değer�n� 

yükseltecek b�r hale get�rmek amaçlanıyor.  

K�ş�ler�n bu şerhten zarar görmeler�n� engellemek �ç�n de b�r hüküm konulmuştur. Bu 

hüküm çok öneml�d�r. İdare tarafından şerh tar�h�nden �t�baren 6 ay �ç�nde onuncu maddeye 
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göre kamulaştırma bedel�n�n tesp�t� �le �dare adına tesc�l� �steğ�nde bulunulduğuna da�r 

mahkemeden alınacak belge tapu �dares�ne �braz ed�lmed�ğ� takd�rde bu şerh tapu �dares�nce 

resen s�c�lden s�l�n�r. Bu tamamen mantığı ters�ne döndüren b�r hükümdür. Normalde s�c�le 

yazılmış b�r şey� s�ld�rmek �ç�n kapı kapı dolaşmak gerek�r. Burada �se külfet� �dareye yükleyen 

b�r anlayış var. Şöyle k�, kamulaştırmanın altı ay �ç�nde bedel�n� bel�rlemeye yönel�k sürece 

devam ett�ğ�n� �spatlanmazsa altı ay sonra tapu �dares� olarak bunu s�c�lden s�ler�m. Böylel�kle 

k�ş�n�n araz�s�n�n değer�n� düşüren kamulaştırma şerh� g�b� sınırlandırıcı b�r s�c�lden kurtarmak 

amaçlanmıştır. Dolayısıyla külfet �dareye yüklenmekted�r. İdare g�d�p s�c�lden s�ld�rmezse altı 

ay �ç�nde şerh kend�l�ğ�nden s�c�lden düşmüş olacaktır. 

Fakat her şey kanunda yazdığı g�b� g�tm�yor. Genell�kle �dare bunu yapmıyor. Tapu 

s�c�lden s�lm�yor. K�ş�ler bunu b�lm�yor. Mücadele edem�yor. Esasında bas�t b�r d�lekçe �le bu 

s�c�l s�ld�r�leb�l�r. İdaren�n bütünlüğü neden�yle tapu �daren�n �hmal�n� anlayab�l�yor. Anlayıp 

s�c�lden s�lm�yor. Daha sonrada başkalarının aldanmasını �stem�yor. Bunun �ç�n bu kural 

get�r�lm�şt�r. Çünkü böyle olmazsa yıllarca, kamulaştırılacaktır d�ye şerh konulmuş b�r taşınmaz 

ne kamulaştırılıyor ne de değer�n� bulmasına müsa�t tapu s�c�l� tem�z hale gel�yor. K�ş� böylece 

zarar görüyor. Zarar gördüğü �ç�n de b�rçok davalar açmak zorunda kalıyor. Tapu s�c�l�nden 

s�l�nmes� �ç�n mücadele ed�yor. Hakkan�yet gereğ� �daren�n k�ş�ler�n taşınmazını kamulaştırma 

tehd�d� altında altı aydan fazla tutmaması öngörülmüştür.  

Bu sürece kadar mal�ke yapılmış b�r tebl�gat bulunmamaktadır. İdare �ç�nde �şleyen b�r 

süreç var. Mal�k�n taşınmazı ve tapu �dares� üzer�nden �daren�n sürdürdüğü b�r kamulaştırma 

�ht�yacı bulunmaktadır. Bu süreç kapsamında, 2001 yılında AİHM kararlarından da etk�lenerek 

gelm�ş b�r yaklaşım var: Satın alma usulü 

 

D. Satın Alma Usulü 

İdare zaten baştan da b�r taşınmazı satın alab�l�r. Ancak kamulaştırma n�yet�nden sonra da 

b�r satın alma usulünü usul bakımından zorunlu b�r şek�lde gerçekleşt�rmek zorundadır. Bu usul 

Kanunun 8. maddes�nde düzenlenmekted�r. Kanuna göre satın alma usulü öncel�kle 

uygulanması gereken b�r süreçt�r. Kanun koyucu b�r süreç get�rm�şt�r. İdareye kamulaştırma 

yetk�s�n� kullanmadan önce, taşınmazı bel�rled�kten sonra, taşınmazı önce satın almaya çalış, 

kamu gücünü hemen kullanmaması öngörülmüştür. Kanunda satın alma esastır den�l�rken; 

�daren�n taşınmazı satın alamayacağının anlaşıldığı takd�rde zor kullanma yetk�s�ne ve sürec�ne 

devam etmes�, anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kamulaştırma sürec�nde kanun koyucu b�r basamak 
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get�rm�şt�r. B�r usulü uygulama zorunluluğu get�rm�şt�r. B�r sonrak� aşama olan, mahkemeye 

başvurulduğunda da, �lk duruşmada; hâk�me de satın almayı tekl�f etme zorunluluğu 

get�r�lm�şt�r. Kanun koyucu �k� aşamada da satın almayı denemey� �cbar ed�yor. İdaren�n bu 

usulü denemed�ğ�nde de b�r usul sakatlığı gündeme gelmekted�r.  

Teor�k olarak mal�k bu aşamada kamulaştırmadan haberdar olmaktadır. 

Satın alma usulü Madde 8 – (Değ�ş�k: 24/4/2001 - 4650/3 md.)  

İdareler�n, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı 

kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncel�kle uygulamaları esastır.  

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak �dare, bu Kanunun 

11 �nc� maddes�ndek� esaslara göre ve konuyla �lg�l� uzman k�ş�, kurum veya kuruluşlardan da 

rapor alarak, gerekt�ğ�nde Sanay� ve T�caret Odalarından ve mahall� emlak alım satım 

bürolarından alacağı b�lg�lerden de faydalanarak taşınmaz malın tahm�n� bedel�n� tep�t etmek 

üzere kend� bünyes� �ç�nden en az üç k�ş�den teşekkül eden b�r veya b�rden fazla kıymet takd�r 

kom�syonunu görevlend�r�r.  

6206 Ayrıca �dare, tahm�n ed�len bedel üzer�nden pazarlıkla satın alma ve trampa 

�şlemler�n� yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kend� bünyes� �ç�nden en az üç k�ş�den teşekkül 

eden b�r veya b�rden fazla uzlaşma kom�syonunu görevlend�r�r.  

İdare, kıymet takd�r kom�syonunca tesp�t ed�len tahm�n� bedel� bel�rtmeks�z�n, 

kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzer�ndek� �rt�fak 

haklarının bedel�n�n peş�n veya bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre yapılıyor 

�se, bu fıkradak� usullere göre taks�tle ödenmes� suret�yle ve pazarlıkla satın almak veya �dareye 

a�t b�r başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak �sted�ğ�n� resm� taahhütlü b�r yazıyla 

mal�ke b�ld�r�r.  

Mal�k veya yetk�l� tems�lc�s� tarafından, bu yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren onbeş gün 

�ç�nde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa �steğ� 

�le b�rl�kte �dareye başvurulması hal�nde; kom�syonca tay�n ed�len tar�hte pazarlık görüşmeler� 

yapılır, tesp�t ed�len tahm�n� değer� geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya 

varılması hal�nde, yapılan bu anlaşmaya �l�şk�n b�r tutanak düzenlen�r ve anlaşma konusu 

taşınmaz malın tüm hukuk� ve f��l� vasıfları �le kamulaştırma bedel�n� �çeren tutanak mal�k veya 

yetk�l� tems�lc�s� ve kom�syon üyeler� tarafından �mzalanır.  

İdarece, anlaşma tutanağının tanz�m tar�h�nden �t�baren en geç kırkbeş gün �ç�nde, 
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tutanakta bel�rt�len bedel ödenmeye hazır hale get�r�lerek, bu durum mal�ke veya yetk�l� 

tems�lc�s�ne yazıyla b�ld�r�lerek tapuda bel�rt�len günde �dare adına tapuda ferağ vermes� 

�sten�l�r. Mal�k veya yetk�l� tems�lc�s� tarafından �dare adına tapuda ferağ ver�lmes� hal�nde, 

kamulaştırma bedel� kend�ler�ne öden�r.  

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa ed�len taşınmaz mal, kaynak veya �rt�fak 

hakkı, sah�b�nden kamulaştırma yolu �le alınmış sayılır ve bu şek�lde yapılan kamulaştırmaya 

veya bedel�ne karşı �t�raz davaları açılamaz. Anlaşma olmaması veya ferağ ver�lmemes� hal�nde 

bu Kanunun 10 uncu maddes�ne göre �şlem yapılır. 

N�ye kamulaştırma yoluyla alınmış sayılır? Satın alma yolu demes�ne rağmen 

kamulaştırma  yolu? 

Bunu sebeb� �daren�n o taşınmaza �ht�yacının kalmaması hal�nde esk� mal�k�n taşınmazı 

ger� alma hakkı doğsun. Dolayısıyla �k� tane satın alma usulü var. İlk�nde h�ç kamulaştırmaya 

başlamadan satın alma yolu; burada satın alma olduğunda esk� mal�k taşınmazı h�çb�r şek�lde 

ger� alamaz. İk�nc�s� �se, kamulaştırma başladıktan sonra satın alma usulünün denemes�; burada 

�se �dare taşınmazı kullanmaktan vazgeçerse esk� mal�k�n ger� alma hakkı doğar. Sırf bunu 

sağlamak �ç�n taşınmaz kamulaştırma yoluyla alınmış sayılmaktadır.  

Ancak bedele karşı artık dava açılamayacağı bel�rt�lm�şt�r. Şöyle k�, satış �rad� ama 

kamulaştırma sürec� altında �rad� olduğu �ç�n de sonradan taşınmaz kıymetlend�ğ�nde �dare 

vazgeçerse esk� mal�ke ger� dönmes� olsun. Bu şöyle oluyor: İdare taşınmazı alıyor, park 

yapıyor, c�varındak� taşınmazları b�rkaç kat değerlend�r�yor. Fakat kamulaştırma başladıktan 

sonra �daren�n, satın aldığı bu araz�y� parkta kullanma �ht�yacı ortadan kalkıyor. O araz�ye artık 

�ht�yaç duyulmuyor. İdare de o taşınmazı satmaya karar ver�yor. İşte bu süreçte esk� mal�k�n 

ger� alma hakkı var mı? Yok mu? Buna �l�şk�n b�r problem var. İdare artık taşınmazı park �ç�n 

kullanmıyorum ded�ğ�nde var mı yok mu? Kanunun 22 ve 23. maddeler�nde buna �l�şk�n 

düzenlemeler var. Fakat özell�kle özel hukukçuların da d�kkat etmes� gereken nokta şudur? 

Satın alma usulü, satın alma usulüyle kamulaştırma usulü şekl�nde burada cereyan ed�yor. B�r 

de bunun har�c�nde gerçek anlamda b�r satın alma gerçekleşeb�l�r.   

Yan� ne kadar gar�p b�r şey çıktı: B�r�nc�s� normal olarak �dare tarafından satın alınan 

taşınmaz, �k�nc�s� Kamulaştırma başladıktan sonra satın alma suret�yle kamulaştırılan taşınmaz, 

sonra üçüncüsü de kamulaştırılan taşınmaz! Bu süreçler�n hukuk� rej�mler� b�rb�r�nden farklılık 

arz etmekted�r. Kanun bu kadar çetref�l ve okuyanın beraber okuyacak b�r k�mse olmadan 

anlaşılmasını güçleşt�recek �ncel�kler ve esk�ye �l�şk�n ver�lerle okunmasını gerekt�ren boyut 
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�çerd�ğ� �ç�n bu alanda uzmanlaşan avukatlar var.  

Kamulaştırma Kanunu 9. Madde Kadastrosu olmamış yerlerde taşınmazın nasıl 

bel�rleneceğ�n� düzenlemekted�r. 

Kadastro olmayan yerlerde yan� taşınmazın k�m�n mülk�yet�nde olduğuna da�r b�r kayıt 

olmayan, tapuda kayda geç�lmem�ş arsaların olduğu yerlerdek� kamulaştırmalar gündeme 

gelmekted�r. Türk�ye’n�n kadastrosu b�tt� den�l�yor ama uyuşmazlıklar neden�yle tamamen 

b�tm�ş değ�ld�r. Bütün kamu malları ortaya çıkmış değ�ld�r. Halen devam eden b�rçok yerde 

kadastro çalışmaları var. Yan� arsaları f��len kullananlar var. Dedes�nden atasından taşınmazı 

gelenler var. Osmanlı tapuları var. Defter-� hakkan� belgeler� var. Uyuşmazlık çıktığı zaman 

onlara bakılıyor. Ona göre sahadak� apl�kasyon yapılmaya çalışılıyor. Halen mülk�yet 

problemler� var. Buna �l�şk�n 9. Madde düzenlenm�şt�r. Kadastro görmem�ş yerde nasıl kadastro 

yapıldığını düzenlemekted�r. Ve b�l�rk�ş� �ncelemes�yle mahkemeye başvurarak orada k�m�n 

mal sah�b� olduğunu bel�rlemeye yönel�k b�r süreç öngörülmüştür. Gerçekç� b�r madde. 

Kadastro yapılmadığı �ç�n durumu göster�yor. Yan� �dareye daha tapuda k�mse gözükmüyor d�ye 

yıkıcı b�r yetk� verm�yor. Tapuda gözükmese b�le bu taşınmazın b�r mal�k� olduğunu kabul 

ed�yor. Kadastro geçmed�ğ� �ç�n bunun yapılması gerekt�ğ�n� kabul ed�yor. Ayrıca �ht�laflı 

yerlerle �lg�l� de kanunun düzenled�ğ� kısım var. Böylel�kle �ht�maller� bel�rlem�ş oluyor. Ama 

d�kkat edersen�z mantık� b�r sıra �zlenm�yor.  

En öneml� madde 10 ve 14. maddelerd�r.  

Bu maddeler esas uyuşmazlıkları doğuran maddelerd�r. Dava hakkını doğuran 

maddelerd�r. Buna �l�şk�n olarak kanun koyucu b�r usul öngörmüştür. Satın alma ve usulü ve 

kadastro yapamazsanız taşınmaza �l�şk�n belgeler� toplayarak, kıymete �l�şk�n belgeler� 

toplayarak bunların heps�n� ekleyerek asl�ye hukuk mahkemes�ne müracaat ed�p kamulaştırma 

bedel� �le taşınmazın �dare adına tesc�l� �stenmekted�r. İşte burada adl� yargı kısmı 

başlamaktadır. Yan� adl� yargıya kamulaştırma �şlem�n� yapab�lmek �ç�n başvuru yapılmaktadır. 

B�r taşınmazı gözüne kest�ren �dare, faal�yet� �ç�n en uygun taşınmaz olduğunu, bu taşınmazın 

tapu kaydına şerh koydurarak, ondan sonra kamu yararı kararı alarak ve onaylatarak, �mar 

planına göre yapılıyorsa kamulaştırma kararı alarak, sonra satın alma usulünü deneyerek ve 

satın alma sonucuna göre sonrak� aşamaya geçt�ğ�n� bel�rterek söz konusu taşınmazın bütün 

b�lg�ler�n� mahkemeye sunarak bu taşınmazın bedel� ne �se bel�rlens�n ve o bedel� öded�kten 

sonra da �daren�n adına tesc�l ed�lmes� sürec� �le kamulaştırmanın tamamlanması 

amaçlanmaktadır. Dolayısıyla kıymet� �daren�n kend�s� takd�r etm�yor. Kıymet takd�r 
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kom�syonu satın alma usulünde vereb�leceğ� en yüksek bedel� tesp�t etmek �ç�n kend� �ç�nde 

uzlaştırma kom�syonu �ç�n yaptığı b�r usuldü. Yoksa üçüncü k�ş�ye uygulanacak takd�r� �daren�n 

kend�s� yapamıyor. Bunu mahkeme yapıyor. Kanun koyucu bu noktada takd�r� �dareye 

bırakmamış, mahkemeye verm�şt�r. Önce �dare bel�rler, kamulaştırır sonra bunu beğenmeyen 

dava açar d�yerek de kabul etm�yor. İş�n hakkında karar ver�leb�lmes� �ç�n mahkemeye g�tmeye 

karar ver�l�yor. Önceden kıymet takd�r kom�syonu güya �dare dışında oluşmaktaydı. Ancak 

�dare buna göre kamulaştırmaya g�d�yordu. Ş�md� �se taşınmaz mala �daren�n el koyab�lmes� 

b�le normal usulde mahkemen�n kend� adına tesc�l�ne dayalıdır. Mahkeme �daren�n adına nasıl 

tesc�l eder. Şöyle k�, mahkeme b�l�rk�ş� mar�fet�yle taşınmazın gerçek değer�n� bel�rled�kten, 

k�ş� �stemese b�le onun adına açılan banka hesabına taşınmaz bedel�n�n ödenmes�ne karar 

verd�kten sonra �dare adına tesc�le karar ver�yor. Artık bu noktadan sonra k�ş�n�n �stey�p 

�stememes� öneml� değ�ld�r. Bu aşamada artık "zor alım" usulü �şl�yor. Ama zor alım usulünde 

k�ş�y� koruyacak mekan�zma da bedele mahkemen�n karar vermes�d�r. İdaren�n karar 

vermemes�d�r. İdaren�n de o parayı yatırmadan taşınmaza el koyamamasıdır. Dolayısıyla artık 

gerçek değer devreye g�r�yor. Satın alma usulünde gerçek değere gerek yoktur. Çünkü �radey� 

bağlayan zor alım usulü yoktur. Bu �dare adına tesc�le karar ver�lmes� bu şek�lde �şl�yor. Bu 

karar mal�ke gönder�l�yor. Duruşma günü tebl�ğ ed�l�yor. Duruşmaya katılmaya çağrılır. Ayrıca 

kanunda tebl�gatta bulunacak hususlar da ayrıntılı b�r b�ç�mde yazılmıştır.  

 

23.03.2016 

Kamulaştırma Devam 

İdaren�n mal ed�nme usuller� ve bu başlık altında kamulaştırmaya başladık. 

Kamulaştırmanın mülk�yet hakkıyla olan �l�şk�s� neden�yle hem mülk�yet hakkının Anayasada 

düzenlend�ğ�n� hem de onun b�r �st�snası olarak kamulaştırmanın Anayasada düzenlend�ğ�n� 

bel�rtt�k. Anayasada madde 46’dak� düzenlemelere �l�şk�n açıklamalar yaptıktan sonra 

Kamulaştırma Kanunu’ndak� maddelere başladık. Kamulaştırma sürec�n� anlattıktan sonra 

kamulaştırmayla �lg�l� müesseseler� anlatacağız.  

Kamulaştırmaya �l�şk�n �lk d�kkat�n�z� çekt�ğ�m şey b�rçok �dar� �şlemde olmayan süreç. 

Burada çeş�tl� aşamalar var. Kamulaştırmanın başladıktan sonra b�tmes� �daren�n adına tesc�le 

�l�şk�n asl�ye hukuk mahkemes�n�n kararı �le gerçekleş�yor. Dolayısı �le; burada b�rçok alt 

muamele var. Bu alt muameleler�n heps� kamulaştırmanın b�r parçası fakat kend�s� değ�l. 

Dolayısı �le; kamulaştırma c�s�m olarak �şlem ve b�r sürec�n bütününe ver�len �s�m şekl�nde 
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ortaya çıkıyor. Ama; burada kamulaştırmaya başlama kararı var, kamu yararı kararının alınması 

ve onaylanması var, kamulaştırma tebl�gatının yapılması var, o tebl�gata karşı �dar� yargıda dava 

açılma aşaması var, �dar� yargıda dava açılmasının durdurucu mesele sayılıp sayılmaması var... 

Dolayısıyla; kamulaştırma �şlem�nden bahsett�ğ�m�z süreç �ç�nde b�r sürü aşamalar var ve 

Kamulaştırma Kanunu (Kanun) bu aşamaları düzenlem�ş durumda. 

 

E. Kamulaştırma Sürec�nde Adl� Yargının Rolü 

Öneml� olarak �şaret ett�ğ�m�z �k�nc� şeye gel�rsek.. D�ğerler�n�n heps� kanunu 

okuduğunuzda zaten öğreneceğ�n�z şeyler, anlama problem� olacak şeyler değ�l. Ama; bütünü 

oturtmak bakımından, bütünün �skelet�n� görmek lazım. Dolayısı �le öneml� olarak �şaret 

ett�ğ�m�z �k�nc� şey de; kamulaştırma sürec�nde b�r aşamadan �t�baren adl� yargının �ş�n �ç�ne 

g�rmes� ve b�t�r�c� kararı adl� yargının vermes�. Yan�; adl� yargı burada b�r denet�m mahkemes� 

olarak değ�l, kamulaştırmanın güvences� olan, mülk�yet�n karşılığı bedel� bel�rleyen mahkeme 

olarak karşımıza çıkıyor. Bedel�n bel�rlenmes� de, kamulaştırmanın en öneml� unsurlarından 

b�r�s�d�r. Çünkü; Anayasa gereğ� kamulaştırma b�r malı �daren�n el�nden karşılıksız alma değ�l; 

almak ve onun değer� kadar b�r bedel� vermekt�r. Dolayısıyla; adeta c�ns değ�şt�rerek, taşınmazı 

paraya çev�rmek. Öyleyse; bu taşınmazın paraya çevr�lmes�nde b�r eks�kl�k veya hata 

olmaması, taşınmazın gerçek değer�n�n tesp�t ed�lmes�, taşınmazın tam karşılığı olarak 

bel�rlenmes� g�b� aşamalar kanun koyucu tarafından �daren�n bel�rlemes�ne bırakılmamış ve 

mahkemeye bırakılmış. Mahkeme önünde �dare de bedel yüksekse bedele �l�şk�n �t�razlarını d�le 

get�recek, k�ş� de bedel düşükse vs. bedele �l�şk�n �t�razlarını d�le get�recek. Mahkeme de; 

b�l�rk�ş� �ncelemes�n� kanunda bel�rt�len şek�lde yapacak ve �dar� yargı başkaca b�r karar ver�p 

kamulaştırmayı �ptal etmem�şse veya yürütmey� durdurma kararı vermem�şse, hem bedel� tesp�t 

edecek hem de �dare adına tesc�le karar verecek ve böylel�kle kamulaştırma tekemmül edecek 

(kemale erecek -yan� tamamlanacak). Dolayısıyla; kamulaştırmanın tamamlanması aşamasında 

adl� yargının devreye g�rmes�n�n anlamının üzer�nde düşünmek lazım. Bu yer�ne oturduğu 

takd�rde s�stem� anlamak artık Kanun’u anlamaya bağlı.  

Kanun’da adl� yargı �le �lg�l� olarak; “Madd� hatalara �l�şk�n adl� yargıya başvurulur.”, 

“Kısm� kamulaştırmada adl� yargıya başvurulur.”, “Kadastro tesp�t� �ç�n adl� yargıya 

başvurulur.” g�b� maddeler var. Bunlar; adl� yargının çeş�tl� unsurlarda devreye g�rmes�d�r. Bazı 

yerlerde de “Kamulaştırma �şlem�ne karşı �dar� yargıya başvurulur.” g�b� noktalar var. Bunlar 

sürec�n dışında ed�me �l�şk�n kararlar olab�l�r; ama esas sürec�n �ç�nde adl� yargı var ve bu da 
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çok gel�şm�ş b�r yaklaşım olmasına rağmen �dar� yargıya yabancı b�r yaklaşım. N�ç�n? Çünkü; 

�dare mantığına aykırı, �dar� rej�me aykırı. N�ç�n? Çünkü; b�z�m ben�msed�ğ�m�z Kıta 

Avrupası’ndak� �dar� rej�m mantığı: B�r mahkeme onayına tâb� olmadan �cra� �şlemler 

yapab�lmek, k�ş� üzer�nde etk� doğurab�len �şlemler yapab�lmek. Dolayısı �le; burada �dare b�r 

üstünlüğe sah�p. Kamu yararı gerekçes�yle �dareye ver�lm�ş b�r kamu gücü var ve bu kamu 

gücünü k�ş�ler�n �rades� olmasa b�le onlar üzer�nde uygulayab�len �şlemler yapıyor. İdaren�n, 

b�r k�mseye yaptırım uygularken veya para cezası ver�rken mahkemen�n onayına �ht�yacı yok. 

Mahkeme bu �şlemler� sonradan denetl�yor, bozab�l�yor; ama �daren�n �şlem� yaparken bağımsız 

davranma ve etk�l� �şlem yapab�lme gücü var. Dolayısı �le; �daren�n esas özell�ğ�, h�çb�r 

mahkemen�n araya g�rmes�ne gerek kalmaksızın �şlem yapab�lmes�d�r. Hukuk devlet� �lkes� 

gereğ� �daren�n yaptığı her �şlem�n yargı denet�m�ne tâb� olması, �ptal ed�leb�lmes� öneml�; ama 

burada d�kkat çek�c� özell�ğ�, cevaza �ht�yaç olmadan, �cazete �ht�yaç olmadan, yargı kararına 

�ht�yaç olmadan �şlemler�n� yapab�lmes�. Fakat; kamulaştırma bunun b�r �st�snası. N�ç�n? 

Çünkü; kamulaştırma, mülk�yet hakkı �ç�n büyük b�r potans�yel tehd�t �çer�yor. Mülk�yet 

hakkına �daren�n kabaca el atması ekonom�k sıkıntılar, hukuk� bel�rs�zl�kler, d�ğer hakların 

korunması bakımından da güvens�zl�kler ortaya çıkarab�l�yor. N�tek�m; mesela hap�s cezası g�b� 

hürr�yet� bağlayıcı cezalar konusunda da �daren�n tek taraflı b�r yetk�s� yok. Tutuklamaya ancak 

mahkeme karar vereb�l�r. Dolayısı �le; bazı şeylerde buna �st�sna get�r�lm�ş: İdare tek başına 

ceza hukuku güvenceler� çerçeves�nde hürr�yet� bağlayıcı ceza veremez. İdare; mahkeme 

onayına gerek kalmaksızın, para cezası vereb�l�r. Ama �dare; b�r mahkeme araya g�rmeks�z�n, 

b�r malın kamulaştırılması sürec�n� tamamlayamaz. İdare; kamulaştırma sürec�n� başlatır, ama 

bu kamulaştırma sürec�n�n tekemmül etmes� b�r mahkeme kararına bağlıdır. Öyleyse; burada 

adl� yargının �şlev�, �daren�n �şlem�n�n tes�s�ne katkıda bulunmak. Yan�; �daren�n tek başına 

yapamayacağı b�r �şlemde �dareye karşı güvence oluşturmak. 

 

F. Kamulaştırma İşlem�n�n Sebep Unsuru Olarak Taşınmazın 

Bel�rlenmes� Aşaması 

Taşınmazın bel�rlenmes� �le başlayan kısmı anlattık geçen hafta. Eğer taşınmaz �mar 

planında göster�lm�şse kamulaştırmaya başlama kararından bahsett�k. Taşınmaz; �mar 

planında hastane alanı olarak göster�lm�şse, artık en uygun taşınmazı sağlık bakanlığının 

aramaya �ht�yacı yok, arayamaz da. Hastane �ç�n yer önceden araştırılmış, önceden bel�rlenm�ş, 

�mar planı yapılırken beled�yeye yazılmış, beled�yede hastane alanı olarak yer göster�lm�ş, bu 
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yer�n hastane �ç�n uygun olmadığını �dd�a  eden mal sah�pler� dava açmışlar veya belk� 

açacaklar; ama sonuçta b�r �mar planı var ve orası hastane alanı olarak gözüküyor. Sağlık 

bakanlığı da hastane yapmaya karar verm�şse, sadece kamulaştırmaya başlama kararı alınıyor. 

N�ç�n? Çünkü hastane yer� bell�. Nerede bell�? İmar planında bell�. Kamu yararı kararı almaya 

gerek yok, onaylatmaya gerek yok. Dolayısı �le; %99 oranında neredeyse kamulaştırma bu 

şek�lde �şl�yor. Ama; baraj yapacaksanız, şeh�rlerarası yol yapacaksanız, büyük b�r su hattı 

döşeteceksen�z bu durumda �daren�n kamulaştırmaları/h�zmet� hep �mar planı olan yerlerden 

geçmeyecek. Orada mülk�yete tâb� �mar planı olmayan araz�ler olab�l�r. Bunlar �ç�n �se, kanunda 

bel�rt�len merc�ler tarafından kamu yararı kararı alınacak ve bu kamu yararı kararı da 

onanacak. Dolayısıyla; başlangıçta çatallı b�r başlangıç var. Ya �mar planından gel�n�yor ve o 

zaman sadece kamulaştırmaya başlama kararı oluyor ya da �mar planı olmayan b�r alana 

gel�n�yor ve o zaman kamu yararı kararı ve bunun onanmasına da�r b�r karar alınıyor. Ve 

kamulaştırma sürec� bu şek�lde başlıyor.  

Ş�md� bundan sonrasını Kanundan s�ze anlatacağım, ondan sonra da müesseselere 

başlayacağım. Kamulaştırmaya �l�şk�n müesseseler, Kanun’un çeş�tl� maddeler�nde 

düzenlenm�ş. Dolayısıyla; ana gövdey� ve on kadar da müessesey� b�lmek suret� �le bu �ş�n 

yıldız şekl�nde şemasını yapab�lecek hale geleceks�n�z. Hep değerlend�rmen�ze sunuyorum ama 

y�ne bel�rtey�m, bütünü görmek öneml�, ayrıntıları b�lmek öneml� değ�l. B�r müessesey� bütün 

ayrıntıları �le b�lsen�z b�le o müessese değ�şeb�l�r, onun bağlantılarını kuramazsanız, konuya 

hak�m olab�lmek mümkün olmaz.  

Başladığımız noktada kamulaştırmadan önce yapılacak �şlemler vardı. Kamulaştırmadan 

önce yapılacak �şlemler�n mantığını da şöyle açıkladık: Kamulaştırmadan önce yapılacak 

�şlemler mülk�yet� �dareye geç�rm�yor. Örneğ�n; �daren�n “Burayı kamulaştıracağım.” demes�. 

Halktan b�rçok k�mse bu konuyu yanlış b�l�yor. B�r tapuya şerh konulması, mal�k�n tasarruf 

hakkını kısıtlamaz, mülk�yet�n �dareye geçmes� anlamına gelmez, k�ş�n�n malını satmasına 

engel olmaz. N�ç�n şerh konulur? İdare, sonrak� gel�şmeler� öğrens�n d�ye. Örneğ�n; tapudak� 

gel�şmeler� öğrens�n k�, k�m�n mal�k olduğunu ve k�m� muhatap alacağını öğrens�n ya da 

taşınmazı satın alacak k�mseler bakımından bakılırsa, bu k�mseler de burada �daren�n 

kamulaştırma n�yet�n� öğrens�n. Dolayısıyla; bu adeta b�r aydınlatma şerh�. Taşınmazın nüfus 

kaydı olan tapuya kamulaştırma şerh� konuluyor. Baktığınızda bu h�çb�r şey� etk�lem�yor; ancak 

f��len etk�l�yor. Örneğ�n; almak �steyenler almayab�l�yor, k�ş� taşınmazı kamulaştırılacağı �ç�n 

büyük b�r yatırım yapmaktan kaçınab�l�yor. Ama; sonuçta bu mülk�yet� geç�ren b�r muamele 

değ�l, n�yet� gösteren b�r muamele. Yıllarca şerh�n kalıp da mülkün değer�n�n düşmes�ne engel 
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olmak �ç�n de 6 aylık b�r husus vardı. Buna �l�şk�n s�ze maddey� okuduk. Eğer �dare 6 ay �ç�nde 

kamulaştırmaya başlamazsa -�dare kend�s� şerh� kaldırmasa b�le- şerh kend�l�ğ�nden geçers�z 

hale gel�yor. Burada da şöyle b�r avantaj get�r�lm�ş: Şerh �daren�n s�lmes�ne bağlanmamış, 

“İdare s�lmese b�le şerh geçers�z hale gel�r.” d�yor. İdaren�n bazen �şlem yapmayı �hmal 

edeb�leceğ�n� düşünerek kanunen b�r geçers�zl�k tar�h� koymuş: Şerh tar�h�nden �t�baren 6 ay. 

Bu süre �ç�nde �dare  kamulaştırmaya başlamazsa sonuç bel�rlenm�ş. Bundan sonrak� süreç 

bakımından s�ze bahsett�ğ�m�z �lg�nç başka b�r nokta daha vardı: Satın almayı deneme. Bu da 

kamulaştırma süreçler�nden b�r�s�. Tapuya şerh, satın alma usulünü denemeye kalkışma vs. 

İdaren�n mutlaka bu usulü denemes� lazım. İdaren�n bu usulü denememes� b�r eks�kl�k; bu 

usulün sonuç vermemes� değ�l. Daha sonra bunun önem�ne ve normal satın almadan farkına 

değ�neceğ�z. 

 

G. Kamulaştırma Bedel�n�n Mahkemece Tesp�t� Ve Taşınmaz Malın 

İdare Adına Tesc�l� 

Ş�md� Kanun’un 10. maddes�ne geld�k. Bu madden�n başlığı “Kamulaştırma bedel�n�n 

mahkemece tesp�t� ve taşınmaz malın �dare adına tesc�l�”. Son nokta bu. Ama; bu son noktayı 

10. maddede düzenlem�ş. Yan�; mahkeme bedel� tesp�t edecek ve taşınmazı �dare adına tesc�l 

edecek. Buna �l�şk�n düzenlemey� önce yapmış. Buna göre; 

“Kamulaştırmanın satın alma usulü �le yapılamaması hal�nde (Önce satın almayı 

denemey� bu maddede de atıfta bulunarak vurguluyor. Kamulaştırma n�yet�n� �dare gösterd�, 

süreç başladı. Süreç başladığında �dare önce satın almaya çalışacak.) �dare, 7 nc� maddeye göre 

topladığı b�lg� ve belgelerle (7. maddede kamulaştırmadan önce yapılacak �şlemler ve �dar� şerh 

var. Yan�; mal�k k�m, üzer�nde başkalarının ayn� hakkı var mı vs.) 8 �nc� madde uyarınca 

yaptırmış olduğu bedel tesp�t� ve bu husustak� d�ğer b�lg� ve belgeler� b�r d�lekçeye ekleyerek 

taşınmaz malın bulunduğu yer asl�ye hukuk mahkemes�ne (N�ç�n taşınmazın bulunduğu yer 

asl�ye hukuk mahkemes� den�lm�ş? Bunun -örneğ�n- �dare mahkemes�ne tesp�t ett�r�lmemes� 

çok mantıklı. Çünkü; �dare mahkemes� bedel b�çme konusunda başka davalar dolayısı �le uzman 

b�r mahkeme değ�l, halbuk� sürekl� olarak taşınmaz �ht�laflarının önüne gelmes� dolayısı �le 

asl�ye hukuk mahkemeler� bu konularda tecrübel� ve bu onların esas �şler�nden b�r�. N�ye 

taşınmazın bulunduğu yer? Çünkü keş�f yapılacak, b�l�rk�ş� �le g�d�lecek.) müracaat eder 

(Kamulaştırmaya devam etmek �ç�n �dare müracaat ed�yor. D�kkat ed�n malın değer�n� yüksek 

tesp�t ed�n d�ye vatandaş başvurmuyor, kamulaştırmak �steyen �dare başvuruyor.) ve taşınmaz 
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malın kamulaştırma bedel�n�n tesp�t�yle, bu bedel�n, peş�n veya kamulaştırma 3 üncü madden�n 

�k�nc� fıkrasına göre yapılmış �se taks�tle ödenmes� karşılığında, �dare adına tesc�l�ne karar 

ver�lmes�n� �ster (Peş�n ödeme, Anayasa’nın b�r �lkes�, taks�tle ödemeye �l�şk�n anayasada da 

get�r�len �st�snalar var. Bu da kanunda düzenlenm�ş bunu bel�rtmek �ç�n ortaya konulmuş.).” 

 Bu maddedek� tamamlayıcı unsurları çıkarırsanız esas d�kkat çek�c� şey: İdare, taşınmaz 

malın bulunduğu yer asl�ye hukuk mahkemes�ne müracaat ed�yor ve kamulaştırma �şlem�n�n 

b�t�r�lmes�n� ve tamamlanmasını �st�yor, “Bedel�n� tesp�t et, taşınmazı ben�m adına tesc�l et ve 

taşınmaz mal bana geçs�n.” d�ye talepte bulunuyor. Dolayısıyla; o zamana kadar taşınmaz mal 

�dareye geçm�ş değ�l, kamulaştırma b�tm�ş değ�l, �dare taşınmaz mala el atmış değ�l, 

kullanab�l�yor değ�l; sadece n�yet�n� gösterm�ş durumda. Davranması gereken de �dare, 

mahkemeden kararı alması gereken de �dared�r. 

Ş�md� az sonra okuyacağım fıkrayı değerlend�r�rken esasında neler olmuş ve neler b�r 

daha olmasın d�ye davranıldığını anlayacağınız cümleler var. Mesela çok uzun süren 

kamulaştırmalar var. İstanbul Ün�vers�tes� olarak orman fakültes�n�n yanında B�lez�kç� Ç�ftl�ğ� 

kamulaştırılmaya başlanmış ve ün�vers�te kamulaştırma bedel�n� b�çt�rd�kten 20 sene sonra 

parayı yatırarak taşınmaza el koymuş. O zamank� para enflasyonsuz ortamda pul olduğu �ç�n 

mal�kler Türk�ye’dek� yargı yolunu tükett�kten sonra AİHM’e başvurmuşlar ve b�r sürü 

uyuşmazlık çıkmış. Bu şek�lde b�rçok örnek var. O yüzden d�yor k� kanun koyucu “Bu �şe 

başlanıldığı zaman hızlı b�t�r�lmes� lazım.”. Geçm�ş tecrübe bunu gösterm�ş. Dolayısıyla 

Kanunu okurken n�ç�n bu kadar kısa süre bel�rlem�ş onu anlamak �ç�n geçm�şe b�r göz atmak 

lazım.  

Madde 10/2: 

“Mahkeme, �daren�n başvuru tar�h�nden �t�baren en geç otuz gün sonrası �ç�n bel�rled�ğ� 

duruşma gününü, (Mahkemeler b�l�yorsunuz 6-7 ay sonrasına gün ver�yor. Kanun zoru �le 

burada mahkeme �cbar ed�l�yor, kanun zoru �le duruşma günü ataması yapılıyor.) dava d�lekçes� 

ve �dare tarafından ver�len belgeler�n b�rer örneğ� de eklenerek taşınmaz malın mal�k�ne 

meşruhatlı davet�ye (Yan�; durumu gösteren ve açıklayan şerhl� davet�ye. K�ş� ne olduğunu 

b�ls�n d�ye. Sadece b�r duruşma günü ve saat� yazsa, k�ş� “N�ç�n mahkeme ben� çağırıyor?”, 

“B�r�s� alacak davası mı açtı?”, “Hang� problem var?” vs. d�ye tereddüt edeb�l�r. K�ş� b�lg� sah�b� 

olsun d�ye hem �lg�l� belgeler hem de buna �l�şk�n usulü hatırlatan b�r davet�ye gönder�l�yor.) 

�le veya �darece yapılan araştırmalar sonucunda adresler� bulunamayanlara (Z�ra, mal�k�n 

bulunamama �ht�mal� var.), 11.2.1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununun 28 �nc� maddes� 
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gereğ�nce �lan yoluyla tebl�gat suret�yle b�ld�rerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü 

�dareye de tebl�ğ olunur.” 

Mahkemen�n yapacağı �şler kanunla ayrıntıya bağlanmış. Bu süreçte ortaya çıkmış kötü 

tecrübeler var ve dolayısı �le h�çb�r şey açıkta bırakılmak �stenmem�ş. Mülk�yet hakkı 

tartışmasında çoğunlukla kamulaştırma �şlemler� dolayısı �le AİHM’de en fazla mahkum�yete 

maruz kalmış ülkelerden b�r�y�z. Dolayısıyla; yasa koyucu tarafından kamulaştırma 

�şlemler�nde b�r hak �hlal� yapılması �stenm�yor ve o yüzden de ayrıntılı düzenlemelere yer 

ver�l�yor. 

Kanun koyucu madde 10/3’te; “Mahkemece mal�ke doğrudan çıkarılacak meşruhatlı 

davet�yede veya �lan yolu �le yapılacak tebl�gatta şunlar yer alır.” d�yerek yer alacak hususları 

bentler hal�nde gösterm�ş. D�kkat ed�n, bunların heps�n� de kanunda düzenlem�ş. Bu b�r proses 

mantığıdır. Böylel�kle; b�r şey� gözden kaçırma �ht�mal�n�z azalır ve otomat�k olarak davranıp 

da d�kkat ed�lse görülecek b�r şey� görmez hale gelmezs�n�z. Mesela; Kanun’da şunlar yazılmış:  

“a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevk��, pafta, ada, 

parsel numarası, vasfı, yüzölçümü. 

b)Mal�k veya mal�kler�n ad ve soyadları, 

c) Kamulaştırmayı yapan �daren�n adı, 

d) 14 üncü maddede öngörülen süre �çer�s�nde (Hemen 14. maddeye bakmak lazım ned�r 

d�ye? Yan�; normal �dar� dava açma süres� olan 60 gün değ�l, yarısı kadar b�r süre öngörülmüş. 

Dolayısı �le; �nsanlar bu konuda da yanlış yapmasın d�ye süre bel�rt�lm�ş.), tebl�gat veya �lan 

tar�h�nden �t�baren kamulaştırma �şlem�ne �dar� yargıda �ptal veya adl� yargıda madd� hatalara 

karşı düzelt�m davası açab�lecekler�, (Yan�; bu konuda kend�s� daha fazla paya sah�p �se, ortak 

göster�l�yor fakat taşınmazda ortak yoksa vs. g�b� konularda kayıtları düzeltmek bakımından da 

adl� yargıda ayrıca başka davalar açılab�leceğ� �kazını �çer�yor. Yan�; adl� yargıda davayı açmış 

olan �daren�n muhatabı olan k�ş�ye adl� yargıda başkaca ne g�b� davalar açab�leceğ�, 

kamulaştırma �ç�n �dar� yargıda hang� süre �ç�nde dava açab�leceğ� ve kamulaştırmanın konusu 

olana �l�şk�n �daren�n tesp�tler�n� döküyor.) 

e) Açılacak davalarda husumet�n k�me yönelt�leceğ�, (Yan�; “Yanlış k�mseye dava açma, 

bu �ş� yapan/bu �şe karar veren şu �dared�r.” d�yerek yol göster�l�yor.) 

f) 14 üncü maddede öngörülen süre �çer�s�nde, kamulaştırma �şlem�ne karşı �dar� yargıda 

�ptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmen�n durdurulması kararı aldıklarını 
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belgelend�rmed�kler� takd�rde, kamulaştırma �şlem�n�n kes�nleşeceğ� ve mahkemece tesp�t 

ed�len kamulaştırma bedel� üzer�nden taşınmaz malın kamulaştırma yapan �dare adına tesc�l 

ed�leceğ�, (Bu madde öneml�d�r. Kamulaştırma �şlem�n�n kes�nleşeceğ�nden kasıt; 

tamamlanacağı değ�l. İdaren�n kamulaştırma konusundak� �rades�, �dar� yargıda açılacak b�r 

davada hukuka aykırı bulunmaz �se, artık ondan sonra bedel ve kamulaştırmanın 

tamamlanmasına doğru hızla yol alınacak. Kamulaştırma �şlem�n�n b�tmes� başka b�r şey, 

kes�nleşmes� başka b�r şey. Yan�; kamulaştırma �şlem�n�n hukuk alem�nden kaldırılab�l�r olması 

başka b�r şey, kamulaştırma �şlem�n�n tamamlanması başka b�r şey. Eğer; �dar� yargıda 

kamulaştırmanın �ptal� �sten�lmezse �dare vazgeçmed�ğ� takd�rde kamulaştırma �şlem� devam 

edecek demekt�r. Hukuk bakımından s�z o kamulaştırma �şlem� �le mücadele etm�yorsunuz, artık 

para bakımından hakkınızı alma mücadeles� yapıyorsunuz anlamına gel�r ve o b�tme de para 

�le �lg�l� ve tesc�lle �lg�l� kararla gerçekleş�r.) 

g) Mahkemece tesp�t ed�len kamulaştırma bedel�n�n hak sah�b� adına hang� bankaya 

yatırılacağı, (Yan�; parayı sonradan unutmuş olmayasınız d�ye onu da bel�rt�yor.) 

h) Konuya ve taşınmaz malın değer�ne �l�şk�n tüm savunma ve del�ller�, tebl�ğ tar�h�nden 

�t�baren on gün �ç�nde mahkemeye yazılı olarak b�ld�rmeler� gerekt�ğ�, (Del�ller �ç�n 10 gün süre 

ver�l�yor. Burada del�l ne olab�l�r? F�yatı bel�rlemek bakımından en öneml� del�llerden b�r�s� 

şu: O bölgede kıymetçe eşdeğer başka b�r yer satıldı �se, ona �l�şk�n belgey� dosyaya koymanız 

s�z�n taşınmazınızın değer�n�n bel�rlenmes� bakımından öneml�d�r. Dolayısıyla; “Böyle 

hususlar var �se, buna �l�şk�n del�ller 10 gün �ç�nde ver�ls�n.” den�l�yor, çünkü mahkemeye 

ver�lecek ve mahkeme de devam edecek.)” 

Madde 10/4: “Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahall� 

gazete çıkıyor �se, bu mahall� gazetelerden b�r�s�nde ve Türk�ye genel�nde yayımlanan 

gazeteler�n b�r�s�nde kamulaştırmanın ve belgeler�n özet� en az b�r defa yayımlanır.”  

K�ş�, haberdar olsun d�ye konulmuş b�r fıkra. Yan�; tebl�gat yetm�yor, b�r de hem mahall� 

hem de Türk�ye çapında yayınlanan gazetelerde �lanen tebl�gat yapılıyor. Bu �lan da n�ç�n 

yapılıyor? Çünkü; mal�k gözüken k�ş� �le mülk�yet �ht�lafı olab�l�r, başka k�ş�ler de o sırada dava 

açıp “Hayır kamulaştırılan taşınmaz onun adına kayıtlı görünse b�le esasında ben�m de hakkım 

var.” veya “Bu dedeler�m�zden kalan b�r taşınmaz, bütün h�sse onun gözüküyor, ama ben�m de 

payım var ve buna �l�şk�n de dava açtım, alın bu da ben�m dava d�lekçem�n örneğ�.” d�yerek �şe 

dah�l olsun. Yan�; sadece tebl�gatla k�ş� haberdar olsun d�ye değ�l, o c�varda hak �dd�a eden varsa 

da baştan d�le get�rs�n d�ye. 
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Madde 10/5: “Mahkemece bel�rlenen günde yapılacak duruşmada hak�m, taşınmaz malın 

bedel� konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. (Bakın bu da adeta üçüncü b�r uzlaşma 

çağrısı. İlk olarak kamulaştırmaya başlamadan �dare �le taşınmaz malın sah�b� satın alma 

konusunda anlaşab�l�rler. İk�nc� olarak kamulaştırmaya başlandıktan sonra �dare mecburen 

mal sah�b�n� satın almaya davet edecek. Orada da anlaşılamadı ve tebl�gat çıktı, duruşma günü 

bel�rlend�. Üçüncü olarak da burada �lk duruşma gününde hak�m y�ne tarafları bedel 

konusunda anlaşmaya davet ed�yor. Dolayısı �le kanun koyucu “Bu �ş� zorla değ�l, gönül 

rızasıyla yapın.” d�yor adeta. “Ya satın al, ya kamulaştırmaya başladıktan sonra satın al, ya 

�lk duruşmada anlaş.”) Tarafların bedelde anlaşması hal�nde hak�m, taraflarca anlaşılan bu 

bedel� kamulaştırma bedel� olarak kabul eder ve sek�z�nc� fıkranın �k�nc� ve devamı cümleler� 

uyarınca �şlem yapar. (Yan�; kanun koyucu adeta “S�z anlaştığınızda ben bunu artık boşuna 

b�l�rk�ş�ye götürmem, bedel fazla veya düşük sonuçta anlaştığınıza göre bu anlaşılan bedel tıpkı 

ben�m b�çt�ğ�m bedelm�ş g�b� kamulaştırma bedel� bu olur ve sonrak� muameleler devam eder.” 

den�l�yor.)” 

Madde 10/6: “Mahkemece yapılan duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları hal�nde 

hak�m, en geç on gün �ç�nde keş�f ve otuz gün sonrası �ç�n de duruşma günü tay�n ederek, 15 

�nc� maddede sayılan b�l�rk�ş�ler mar�fet�yle ve tüm �lg�l�ler�n huzurunda taşınmaz malın 

değer�n� tesp�t �ç�n mahall�nde keş�f yapar. Yapılacak keş�fte, taşınmaz malın bulunduğu yer�n 

bağlı olduğu köy veya mahalle muhtarının da hazır bulunması amacıyla, muhtara da davet�ye 

çıkartılır ve keş�fte hazır bulunması tem�n ed�lerek, muhtarın beyanı da alınır.”  

Burada �ş�n kes�n ve hızlı olması �ç�n eks�k bırakmamaya yönel�k b�r yaklaşım var. Adeta 

b�r ¨Muhtar da taraflar da ne söyleyeceklerse söyles�nler¨ durumu. 

Madde 10/7: “B�l�rk�ş�ler, taraflar ve d�ğer �lg�l�ler�n beyanını da d�kkate alarak, 11 �nc� 

maddedek� esaslar doğrultusunda (Sürekl� de başka maddelere atıfta bulunarak güvence 

sağlanmak �sten�yor. Yan�; bağlantılar kuruluyor. B�r bütünün bağlantıları kuruluyor. Burada 

maddey� daha da uzatmamak, aynı şey� tekrarlamamak �ç�n atıflarla bağlantı kurularak 

g�d�l�yor.) taşınmaz malın değer�n� bel�rten raporlarını onbeş gün �ç�nde mahkemeye ver�rler 

(B�l�rk�ş�n�n rapor süres� bel�rlenm�ş: 15 gün �ç�nde. Yan�; 10 gün �ç�nde keş�f, 15 gün �ç�nde 

rapor, 30 gün �ç�nde duruşma. Dolayısı �le; �dare d�lekçey� verd�, davayı açtı, mahkeme 30 gün 

sonraya gün vererek “Anlaşın.” ded� ve anlaşılmayınca b�r 30 gün sonraya celse koydu. O sırada 

y�ne mahkemece 10 gün �ç�nde keşf�n yapılması öngörüldü, onun �ç�ndek� 15 gün �ç�nde 

b�l�rk�ş� raporu verecek. Yan�; �k�nc� 30 günün 25. gününe kadar da Kanun tarafından 
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düzenlend�. Dolayısı �le; mahkeme, toplam 60. günde b�l�rk�ş� raporu gelm�ş olarak karar 

ver�leb�lecek hale gel�n�yor ve süreç hızlandırılıyor). Mahkeme bu raporu, duruşma günü 

beklenmeks�z�n taraflara tebl�ğ eder (N�ç�n? Söylenecekler konusunda b�r celse atlanmasına 

neden olacak b�r talepte bulunulamasın d�ye). Yapılacak duruşmaya hak�m, taraflar veya 

vek�ller�n� ve b�l�rk�ş�ler� çağırır. Bu duruşmada tarafların b�l�rk�ş� raporlarına varsa �t�razları 

d�nlen�r ve b�l�rk�ş�ler�n bu �t�razlara karşı beyanları alınır (Yan�; çürütülecek �t�razlar varsa 

tekrar b�r celse atlanmasın, b�l�rk�ş� ne söyleyecekse söyles�n ve �ş hızlıca b�ts�n d�ye 

düşünülmüş).” 

Madde 10/8: “Tarafların bedelde anlaşamamaları hal�nde gerekt�ğ�nde hak�m tarafından 

onbeş gün �ç�nde sonuçlandırılmak üzere yen� b�r b�l�rk�ş� kurulu tay�n ed�l�r ve hak�m, 

tarafların ve b�l�rk�ş�ler�n rapor veya raporları �le beyanlarından yararlanarak ad�l ve 

hakkan�yete uygun b�r kamulaştırma bedel� tesp�t eder. Mahkemece tesp�t ed�len bu bedel, 

taşınmaz mal, kaynak veya �rt�fak hakkının kamulaştırılma bedel�d�r. Tarafların anlaştığı veya 

tarafların anlaşamaması hal�nde hak�m tarafından kamulaştırma bedel� olarak tesp�t ed�len 

m�ktarın, peş�n ve nak�t olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n �k�nc� 

fıkrasına göre yapılmış �se, �lk taks�t�n y�ne peş�n ve nak�t olarak hak sah�b� adına, hak sah�b� 

tesp�t ed�lemem�ş �se �ler�de ortaya çıkacak hak sah�b�ne ver�lmek üzere (Yan� şunu söylüyor: 

Bedel tesp�t ed�lecek, bu tesp�t ed�len bedel�n yatırılmasına �l�şk�n usulü göster�yor. Eğer �ht�laf 

da varsa �ht�laf çözüldüğünde hak sah�b� olarak k�m tay�n ed�lm�ş �se ona ver�lmek üzere 

bankaya yatırılıyor. Dolayısı �le; taşınmaz mal üzer�ndek� mülk�yet �dd�ası gec�kt�r�c� b�r şey 

olarak kabul ed�lm�yor. Burada peş�n ödeme esas, ama Anayasa’nın da verd�ğ� cevazla eğer 

taks�tl� ödeme mümkünse maddede uzunca açıklandığı hallerde �lk taks�d�n �darece ödend�ğ�ne 

da�r evrak olacak. Yan�; �dareye de “Bedel� sonradan yatıracağım.” d�ye tesc�lden önce b�r 

güven göster�lmez. İdaren�n “Tamam, bu bedel� kabul ed�yorum. Adıma tesc�l et.” demes�ne 

�mkan ver�lm�yor.) 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davet�ye ve �landa bel�rt�len 

bankaya yatırılması ve yatırıldığına da�r makbuzun �braz ed�lmes� �ç�n �dareye onbeş gün süre 

ver�l�r. (Yan�; y�ne �daren�n “Tamam ödeyeceğ�m, m�ktarı kabul ed�yorum, 1 sene sonra 

yatırırım.” demes�ne �mkan tanınmamış ve “Bu �ş�n sona ermes� �ç�n bedel� 15 gün �ç�nde 

yatıracaksın üstel�k makbuzunu da bana göstereceks�n.” den�lm�ş. İdaren�n b�r sürec�n�n 

tamamlanması �ç�n bunu mahkeme �st�yor.) Gereken hallerde bu süre b�r defaya mahsus olmak 

üzere mahkemece uzatılab�l�r. (Gereken hal ne olab�l�r? İdar� b�r aksaklık olab�l�r, �dareler�n 

kend� �ç�ndek� yazışmasının uzaması olab�l�r. Bu durumda süre 1 defaya mahsus uzatılab�l�r. 

Burada da hak�me de çok takd�r hakkı bırakılmamış.) İdarece, kamulaştırma bedel�n�n hak 
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sah�b� adına yatırıldığına veya hak sah�b�n�n tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda, �ler�de ortaya 

çıkacak hak sah�b�ne ver�lmek üzere bloke ed�ld�ğ�ne da�r makbuzun �brazı hal�nde mahkemece, 

taşınmaz malın �dare adına tesc�l�ne ve kamulaştırma bedel�n�n hak sah�b�ne ödenmes�ne karar 

ver�l�r ve bu karar, tapu da�res�ne ve paranın yatırıldığı bankaya b�ld�r�l�r. Tesc�l hükmü kes�n 

olup tarafların bedele �l�şk�n temy�z hakları saklıdır.” 

Madde 10/10: “Bu maddede öngörülen �şlemler, mahkemen�n davet�ne uymayanlar 

olduğu takd�rde �lg�l�n�n yokluğunda yapılır.”  

Yan�; �lg�l� bulunmasa da bu �şlemler yapılacak. Dolayısıyla; gec�kt�rmeye yönel�k b�r 

davranışa da kanuna açık hüküm konularak engel olunmuş.  

Madde 10/11: “Hak sah�b�n�n tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda mahkemece, kamulaştırma 

bedel�n�n üçer aylık vadel� hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla gerekl� tedb�rler 

alınır.”  

Yan�; hak sah�b�n�n bell� olmadığı b�r durum söz konusu burada. S�z kararı verd�n�z, para 

bankaya yatırıldı. Vades�z yatırıldığı takd�rde hak sah�b� bel�rlend�ğ�nde fa�z alamaz. Dolayısı 

�le; bu sebeple “Kısa vadel� hesaplara uygulanacak fa�z uygulansın.” den�lm�ş. 

Madde 10/12: “Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, tahs�s ed�ld�ğ� kamu h�zmet� 

�t�bar�yle s�c�le kaydı gerekmeyen b�r n�tel�ğe dönüşmüş �se, �stek hal�nde mahkemece s�c�l 

kaydının terk�n�ne karar ver�l�r.”  

Burada Kadastro Kanunu’nun 16. maddes�n�n b�r hükmüne atıfta bulunuyor. Taşınmaz, 

yol g�b� herkes�n yararlanmasına yönel�k b�r taşınmaz mal hal�ne gel�rse �dare kamulaştırdığı 

taşınmazı o �şlere tahs�s ederse -özgülerse- tapu s�c�l� kapatılıyor, tapudan terk�n ed�l�yor. 

Çünkü; o taşınmaz artık alışver�şe konu olamayacak b�r mal hal�ne gel�yor. “Öyle mallarda tapu 

s�c�l� kapatılır.” den�l�yor. 

Madde 10/13: “Bu tesc�l ve terk�n �şlem� sırasında mal sah�pler�n�n bu taşınmaz mal 

neden�yle verg� �l�şk�s� aranmaz. Ancak, tapu da�res� durumu �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�r�r.” 

Bu da çok gel�şm�ş b�r hüküm. Bu madde; parayı yatıracak �dare “Ben sana bu kadar para 

yatıracağım ama sen�n verg� borcun varmış.” d�yerek, kaynakta kes�nt� yapamasın d�ye 

düşünülmüş. Kanun koyucu “Mal sah�b�n�n verg� borcu varsa, bunu verg� da�res�ne 

b�ld�receks�n. Yan�; sen �dare olarak para vermemek �ç�n verg� borcunu gerekçe gösteremezs�n; 

çünkü verg� problem� haklıdır veya haksızdır ayrı b�r dava konusu olab�l�r.” d�yor. Gel�şm�ş b�r 

hüküm olarak, mal sah�b�n�n verg� borcu �ç�n paranın kend�l�ğ�nden kaynakta mahsup 
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ed�lemeyeceğ� düzenlenm�ş. Ama; verg� �dares�ne de b�ld�r�l�yor. 

Madde 10/14-15: “14 üncü maddede bel�rt�len süre �ç�nde (30 gün), kamulaştırma 

�şlem�ne karşı hak sah�pler� tarafından �dar� yargıda �ptal davası açılması ve �dar� yargı 

mahkemeler�nce de yürütmen�n durdurulması kararı ver�lmes� hal�nde mahkemece, �dar� 

yargıda açılan dava beklet�c� mesele kabul ed�lerek bunun sonucuna göre �şlem yapılır. 

Kamulaştırma �şlem�ne karşı �dar� yargıda �ptal veya madd� hatalara karşı adl� 

mahkemelerde açılacak düzelt�m davalarında hang� �dareye husumet yönelt�leceğ�n�n davet�ye 

ve �landa açıkça bel�rt�lmem�ş veya yanlış göster�lm�ş olması neden�yle davada husumet yanlış 

yönelt�lm�ş �se, gerçek hasma tebl�gat yapılmak suret�yle davaya devam olunur.”  

Ş�md� bu maddey� de anlattıktan sonra �ş�n bu kısmı artık netleşm�ş olacak. Bütün mesele 

esasında burada b�t�yor. Yan�; bu �skelette ortaya çıkıyor. 

Ş�md� sürece başlandı. İdare adl� yargıda kend� adına tesc�l ve bedel tesp�t� �ç�n dava açtı 

ve hala tapulaştırma sürec� �ç�nde bu dava devam ed�yor. Bu dava devam ederken k�ş�ye tebl�gat 

yapıldı. Tebl�gat yapıldığı zaman 14. madde devreye g�r�yor. O maddeye bakalım: 

Madde 14: “Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın mal�k� tarafından 10 uncu madde 

gereğ�nce mahkemece yapılan tebl�gat gününden, kend�ler�ne tebl�gat yapılamayanlara tebl�gat 

yer�ne geçmek üzere mahkemece gazete �le yapılan �lan tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde, 

kamulaştırma �şlem�ne karşı �dar� yargıda �ptal ve madd� hatalara karşı da adl� yargıda düzelt�m 

davası açılab�l�r.”  

Yan�; mal sah�b� �dar� yargıda dava açarak d�yor k� “Bu taşınmaz en uygun taşınmaz değ�l; 

bu taşınmazı �dare bana olan husumet�nden ötürü seçt�.”. Bu maalesef çok fazla. Mesela; köy 

muhtarlığında rak�p olan �k� k�ş�den muhtar seç�len �ht�yar heyet�nde de çoğunluğu oluşturunca 

rak�b�n�n en kıymetl� mallarını “Köye mera yapacağız.” vs. d�ye kamulaştırmaya kalkışıyor. 

Yan�; maksat sakatlığı oluyor. O yüzden de kamulaştırma �şlem�n�n bu bahsett�ğ�m adl� yargı 

kısmı bedel�n hakkan�yetl� tesp�t� �ç�n; ama b�r de “Bu �şlem gerçekten hukuka uygun mu? 

Gerçekten �daren�n yapması gereken b�r �ş �ç�n bu taşınmazın kamulaştırılması zorunlu mu? 

gerçekten en uygun taşınmaz bu mu? Buna daha uygun b�r taşınmaz varken �dare buna mı karar 

verm�ş?” hususları da var. K�ş� hukuka aykırılığı nasıl söyleyecek? İdar� �şlem�n hukuka 

aykırılığını düşünmek �ç�n 5 modülümüz var: 1. Sebep sakat mı değ�l m�? 2. Konu sakat mı 

değ�l m�? 3. Şek�l unsuru sakat mı değ�l m�? 4. Yetk� sakat mı değ�l m�? 5. Amaç sakat mı değ�l 

m�? Bu unsurlar bakımından �rdelecenek.  

Mesela; Veznec�ler’de d�kkat edersen�z Fen Fakültes�’n�n karşısında otobüsler�n kalktığı 
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b�r durak var ve o durakta otobüsler�n döneb�lmes� �ç�nde b�r g�r�nt�ye �ht�yaç duyulmuş. O 

g�r�nt�n�n kamulaştırılması dolayısı �le dava açıldığında şunu söyleselerd� �lg�nç olab�l�rd�: 5 b�n 

metre kadar b�r yer kamulaştırılmış �dare tarafından. Orada b�r otobüsün döneb�lmes� �ç�n kaç 

m2 yere �ht�yaç var? Mesela; oradak� arsa sah�b� b�r bunu tartışab�l�r. Mahkeme gerek�rse belk� 

b�l�rk�ş�ye g�decek. Bu kadar m2 gerçekten gerekl� m�? Otobüsler�n son durağının burada olması 

zorunlu mu? Kamulaştırmanın olup olmayacağı tartışması �dar� yargıda 30 gün �ç�nde açılacak 

davada tartışılacak. Eğer; bu dava açılmışsa kamulaştırmanın akıbet�ne �l�şk�n dava adl� yargıda 

mesele-� müsteh�re den�len beklet�c� mesele sayılıp bu davanın sonucu beklenecek. Özell�kle 

de yürütmey� durdurma kararı alınmışsa. N�ye? Çünkü kamulaştırma �ptal ed�l�rse, bedel 

b�çmen�n b�r anlamı olmayacak. Kamulaştırmanın �ptal ed�l�p ed�lmeyeceğ�n� b�lmeden �dare 

adına tesc�le karar vermek de doğru değ�l. Z�ra; arsa �ç�n “Kamulaştırılması hukuka aykırıdır.” 

kararı çıkarsa b�r problem oluşacak. 

Burada y�ne b�r özell�ğe d�kkat çekey�m: İdar� �şlemlere karşı dava açmak �dar� �şlem 

b�tt�kten sonra olurken burada �dar� �şlem devam ederken tam ortasında dava açılıyor. İdar� 

yargıdak� dava, adl� yargıdak� davanın d�lekçes� �lg�l�ye tebl�ğ ed�ld�ğ�nde �lg�l� bütün ayrıntıları 

bu tebl�gat dolayısı �le öğrend�ğ� �ç�n 30 gün �ç�nde dava açıyor. B�r de �nsanın aklını 

karıştıracak madd� hatalara karşı da adl� yargıda davadan bahsed�l�yor. Bakın bu adl� yargıdak� 

bedel davası değ�l, bu madd� hatalar varsa düzelt�m davası d�ye adlandırılıyor. Demek k�, �dar� 

yargıda ve adl� yargıda dışsal davalar var ve de bunların bu sürece etk�ler� problem� var. Bu 

sürece etk�ler�n� düzenl�yor bu kısım. Özell�ğ� tekrar ed�yorum: İşlem�n yapılma sürec�n�n tam 

ortasında b�r �dar� davanın çıkması. Bu �dar� dava da �şlem�n tekemmülünü etk�l�yor süre 

bakımından. 

Ş�md�; d�ğer ayrıntılar yer�ne s�ze müesseselerden bahsedeceğ�m. Bu müesseseler� de 

anlattığımda kamulaştırmaya �l�şk�n kısmı tamamlıyoruz.  

Taşınmazın heps� değ�l de b�r kısmı kamulaştırılırsa ne olacak müesseses� -kısm� 

kamulaştırma-, �dare para vermek değ�l de başka b�r mal vermey� tekl�f ederse ne olacak 

müesseses� -takas suret� �le kamulaştırma-, kamulaştırılmak �stenen taşınmazın mülk�yet� 

�ht�laflı olursa ne olacak müesseses� -aynın �ht�laflı bulunması-, ... 

Z�lyetler�n durumu ne olacak? Tapuya h�çb�r kayıt yoksa ne olacak? Mal�k var ama, 

kadastro geçmem�ş, z�lyet tapuya kayıtlı değ�l. Taşınmaz mal nasıl boşaltılacak? Sonra �dare 

vazgeçmek �sterse süreç nasıl? İdare, “Buraya yol yapacağım.” d�ye taşınmazı oraya alıp yol 

yapmazsa esk� mal�k taşınmazını ger� alab�lecek m�? İdare “Buraya yol yapacağım.” d�ye 
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taşınmazı alıp oraya hastane yaparsa esk� mal�k malını ger� alab�lecek m�? Buna �l�şk�n 

taşınmazın ger� alınması meseles� nasıl olacak? Taşınmaz bedel� �le �lg�l� hususlar ve en 

öneml�s� -sınavlarda geleb�lecek olanlardan b�r�s�- �dareler arası mal devr�/taşınmazın �dareler 

arasında devr�. İdareler b�rb�r�n�n malını kamulaştıramayacağı �ç�n b�r �daren�n �ht�yaç duyduğu 

mal başka b�r �darede olursa ne olacak? Ş�md� hep böyle �ht�laflar var.  

İdareler arası mal devr� problem� var. Mesela; Esnaf Hastanes� tartışılıyor, sonuç olarak 

İstanbul Ün�vers�tes� burayı k�raladı. Ş�md� Kayser�’de büyük b�r �ht�laf var. Kayser�’n�n 

göbeğ�ndek� asker� b�rl�k, başka b�r yere taşındığında o taşınmaz k�me ver�lecek? Beled�ye 

“B�ze devred�n park yapalım.” d�yor, TOKİ “B�z alıp �nşaat yapalım.” d�yor... B�rçok yerde bu 

var. Uzun yıllar Bağcılar’da �dareler arası mal devr� �ht�lafı dolayısı �le, b�r yol yapımı �ht�lafı 

oldu. Dolayısı �le; �dareler de b�rb�rler�n�n taşınmaz malına �ht�yaç duyduğunda karşı karşıya 

geleb�l�yorlar. Bu sorun nasıl çözülecek? Bütün bunlar ayrı ayrı müesseseler. B�r bütün olarak 

değerlend�rmek lazım. B�r yerden başlayalım. 

 

H. Kısmen Kamulaştırma 

Kısmen kamulaştırmadan başlayalım. B�raz önce verd�ğ�m�z örnekte de olduğu �dare, 

kamulaştırma yaparken �t�yacına göre bakar, k�ş�ye göre bakmaz. Dolayısı �le; k�ş�ler 

kamulaştırmanın gerçek konusu değ�ld�r. Kamulaştırmanın gerçek konusu taşınmazlardır. B�r 

alanda farklı mülk�yet ç�zg�ler� olduğunu düşünel�m. S�z o alana �l�şk�n yol yapacaksanız, yolun 

geçeceğ� güzergahı bel�rleyeceks�n�z. Bu yolun geçeceğ� güzergahta k�m�n ne arsası varsa onu 

alacaksınız. Aldığınız arsa A’ya a�t olab�l�r, B ve C’ye a�t ufak b�r kısım olab�l�r, D’den b�r kısım 

alab�l�rs�n�z, E’den alıyorsunuz ve belk� de burada b�r�s�n�n de arsasının tamamını alıyorsunuz. 

Dolayısıyla; burada bu güzergahı bel�rlerken taşınmazların k�me a�t olduğuna bakmıyorsunuz, 

�ht�yacınıza bakıyorsunuz. Bu; �ht�yaç dolayısı �le b�r taşınmazın tamamının kamulaştırılması 

demek değ�l; bazısının tamamı olab�l�r, bazısının b�r kısmı olab�l�r. B�r kısım olduğunda da nasıl 

bel�rleyeceks�n�z? Mesela; A’nın arsasının kalan kısmı, h�ç kullanılmayacak n�tel�kte �se, bunu 

da kamulaştıracak mısınız? Bunun bedel�n� de verecek m�s�n�z? Burada C’n�n taşınmazının b�r 

kısmı alınıyor ama C yola cephel� olduğu �ç�n taşınmazı değerlen�yor, taşınmazı değerlend� d�ye 

C’ye vereceğ�n�z paranın b�r kısmını kesecek m�s�n�z? D’n�n taşınmazı ortadan �k�ye bölündü 

ve kalan kısmının değer� düştü d�ye kamulaştırma bedel�n� daha artıracak mısınız? Bu 

sorunlarla uğraşmaya kısm� kamulaştırma den�l�yor. Mantığı da şöyle: Evet, b�r k�msen�n 

taşınmazının b�r kısmı kamulaştırıldı d�ye kamulaştırılmayan kısımda değer düşüşü varsa o 



137 

 

değer düşüşünü karşılamak lazım bell� kurallara göre. Değer artışı varsa da b�r kısmını y�ne 

bell� kurallara göre emmek lazım. Ama; bunun b�r sınırını bel�rlemem�z lazım. Öyleyse, kısm� 

kamulaştırmanın b�r hakkan�yet gereğ� al-ver kısmı olması lazım, b�r yandan da hakkan�yet 

gereğ� bunun b�r denges�n�n olması lazım.  

Düşüşe göre ne kadar düşüş karşılanacak, yüksel�şe göre bedelden ne kadar yüksel�ş 

düşülecek. Bunu bel�rlemek lazım. Pek� kullanılmaya müsa�t olmayan kısım da 

kamulaştırılacak mı? Mal sah�b� “Al bunu.” ded�ğ� zaman �dare almak durumunda mı? Madde 

“Evet, o zaman onu da almak zorundasın.” d�yor. Madden�n mantığı bu. Eğer kamulaştırmadan 

ger�ye kalan kısım kullanılmaya müsa�t değ�lse �lg�l�n�n taleb� üzer�ne onun da 

kamulaştırılmasına karar ver�leb�l�r. Yollarda olursa buna yol artığı derler. İdare yol artığı alır. 

Madde “Kamulaştırma dolayısı �le mal sah�b�n�n el�nde kalan kamulaştırılmayan kısmın 

kıymet� düşmüşse kamulaştırma bedel�ne düşen kıymet kadar da b�r kamulaştırma bedel�n� 

eklemek gerek�r. Eğer k�ş�n�n ger�de kalan arsası kamulaştırma neden� �le değerlenm�şse 

�daren�n o değer� de kamulaştırma bedel�nden düşmes� gerek�r.” d�yor. Maddey� bu bakış açısı 

�le okuyun. 

Madde 12/1-b: “Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymet�nde, kamulaştırma 

neden�yle eks�lme meydana geld�ğ� takd�rde; bu eks�len değer m�ktarı tesp�t ed�lerek, 

kamulaştırılan kısmın (a) bend�nde bel�rt�len esaslar da�res�nde tay�n olunan kamulaştırma 

bedel�ne eks�len değer�n eklenmes�yle bulunan m�ktardır.”  

Yan�; “Bu eks�len değer� ekleyeceğ�z.” d�yor. “Kamulaştırma bedel� mahkemen�n b�çt�ğ� 

bedeld�r.” dem�ş madden�n a bend�nde. B bend�nde de “B�r eks�lme varsa bu eks�lmen�n 

eklenmes�yle bulunan değerd�r.” den�lm�ş. Eks�lme nasıl olur? Arsanın bütünlüğü bozulab�l�r. 

Bu sadece m2 meseles� değ�ld�r. 

Bakın b�r de şu var: 

Madde 12/1-c: “c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedel�nde kamulaştırma 

neden�yle (Yan� kalan kısım değerlenm�şse. Genell�kle de yol vs. geçt�ğ� zaman değerlen�r. 

Daha önce önünden yol geçmeyen b�r taşınmazın b�r kısmı alınıp yola katılırsa, yola cephel� b�r 

arsa hal�ne gelecek. Bu tarım toprağı da olsa, şeh�r toprağı da olsa değer artıran b�r şey.) artış 

meydana geld�ğ� takd�rde �se, artış m�ktarı tesp�t ed�lerek, kamulaştırılan kısmın (a) bend�nde 

bel�rt�len esaslar da�res�nde tay�n ed�len bedel�nden artan değer�n çıkarılmasıyla bulunan 

m�ktardır.”  

Ama devamında; 
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Madde 12/2: “Şu kadar k�, (c) bend� gereğ�nce yapılacak �nd�rme, kamulaştırma 

bedel�n�n yüzde ell�s�nden fazla olamaz.” den�l�yor. Yan�; “Bedel� �nd�reb�l�rs�n ama ne kadar 

çok değer artışı olursa olsun kamulaştırma bedel�n�n ancak %50’s�n� �nd�reb�l�rs�n.” d�yor.  

Madde 12/3: “(b) ve (c) bentler�nde sözü ed�len bedel�n düşüş ve artış m�ktarları, 11 �nc� 

maddede bel�rt�len esaslara göre bedel takd�r� suret�yle tesp�t olunur. 

Madde 12/4: Kamulaştırma dışında kalan kısım, �mar mevzuatına göre yararlanmaya 

elver�şl� olduğu takd�rde;kes�len b�na, �hata duvarı, kanal�zasyon, su, elektr�k, havagazı 

kanalları, mak�ne g�b� tes�slerden mal sah�pler�ne kalacak olanlarının esk� n�tel�kler� da�res�nde 

kullanılab�lecek duruma get�r�leb�lmeler� �ç�n gereken g�der ve bedel, bel�rlenerek 

kamulaştırma bedel�ne �lave olunur. (Yan�; b�nanın yarısını kesm�şsen�z, kalan kısım da yen�den 

b�nayı yapacak/tamamlayacak �se, yen� b�nayı tamamlamak �ç�n harcanacak parayı da 

kamulaştırma bedel�ne ekleyeceks�n�z �mar kanununa göre kullanılması mümkünse.) Bu masraf 

ve bedeller (b) bend�nde yazılı kıymet düşüklüğü m�ktarının bel�rlenmes�nde gözönünde 

tutulmaz.” 

Madde 12/5: “B�r kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya 

elver�şl� b�r durumda değ�l �se, kamulaştırma �şlem�ne karşı �dar� yargıda dava açılmayan 

hallerde mal sah�b�n�n en geç kamulaştırma kararının tebl�ğ�nden �t�baren otuz gün �ç�nde yazılı 

başvurusu üzer�ne, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur.”  

Yan�; kullanılmaya müsa�t olmayan kısmı da �dare olarak �ht�yaç duyulmasa b�le 

kamulaştırma bedel�n� ver�p �daren�n el�nden onu almanız söz konusu. 

 

24.03.2016 

Kamulaştırma (Devamı) 

Kamulaştırmanın bütünü �ç�ndek� �şlemler�n h�çb�r�s�, kamulaştırma �şlem�n�n bütününü 

�fade etmez. B�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde b�r kamulaştırma sürec� bulunmaktadır. 

Kamulaştırmaya başlama kararı5, dolayısıyla kavram olarak aldatab�l�r, ancak bu b�r süreçt�r. 

Kamu yararı kararı, �dar� şerh konulması, mahkeme aracılığıyla tebl�gat yapılması söz 

konusudur. 

 

 
5 2942 s. Kanun mad. 7  
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Kısm� Kamulaştırma Devam6 

Kısm� kamulaştırmada �se, b�rkaç problem söz konusudur.  

Bunlardan �lk�, taşınmazın tamamının değ�l, b�r kısmının kamulaştırmasının değer 

düşüklüğüne veya değer artışına yol açması hususudur. Artış ve düşüşler�n, kamulaştırma 

bedel�n� etk�leyeceğ� b�r düzenleme öngörülmüştür. Örneğ�n, değer düşmes�n�n %50’den daha 

fazla olmamasını kanun b�r şart olarak öngörmüş. Sonuç olarak kamulaştırma bedel�n�n objekt�f 

olarak, metrekare c�ns�nden bel�rlenmes� söz konusudur, kısm� olması dolayısıyla da artış ve 

düşüş etk�ler� de hesaba katılmaktadır.  

İk�nc� problem �se, kısmen kamulaştırma neden�yle kalan kısmın �şe yaramaz olması 

hal�nde durumun ne olacağına �l�şk�nd�r. Bu halde, �lg�l�n�n başvurusu üzere �daren�n o kısmı 

da kamulaştırması söz konusudur. Buna �l�şk�n uyuşmazlığa �se adl� yargı bakmaktadır. Buradan 

kaynaklanan uyuşmazlıklar çoğunlukla para uyuşmazlıkları, taşınmazın kullanılıp 

kullanılmayacağı hususu, mülk�yet bakımından adl� yargının daha eh�l olması dolayısıyla değ�l 

de, eş�tler arasındak� uyuşmazlığı çözmek konusundak� genel görevl� adl� yargıya bırakılmıştır. 

İdare kamu gücü kullanarak, karşı tarafın �rades�ne bağlı olmaksızın kend� mülk�yet�ne geç�rme 

konusundak� yetk�s� dışında herhang� b�r üstün yetk�s�n� kullanamaması amacıyla bu şek�lde 

düzenlenm�şt�r. Idaren�n buradak� tek üstünlüğü, satmama �rades�n� kıran alma gücüdür. 

Dolayısıyla alma sürec�ndek� adl� yargının devreye g�rmes� meseles�, �daren�n başka kamu gücü 

kullanımına �mkan vermemes�ne yönel�k b�r terc�h�n görünümü olab�l�r. 

 

 

 

 
6 2942 s.Kanun, mad.12  
‘Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değer�; 
a) Kamulaştırılmayan kısmın değer�nde, kamulaştırma sebeb�yle b�r değ�ş�kl�k olmadığı takd�rde, o malın 11 �nc�  
maddede bel�rt�len esaslara göre takd�r ed�len bedel�nden kamulaştırılan kısma düşen m�ktarıdır. 
b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymet�nde, kamulaştırma neden�yle eks�lme meydana geld�ğ� takd�rde; bu  
eks�len değer m�ktarı tesp�t ed�lerek, kamulaştırılan kısmın (a) bend�nde bel�rt�len esaslar da�res�nde tay�n olunan 
kamulaştırma bedel�ne eks�len değer�n eklenmes�yle bulunan m�ktardır.  
c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedel�nde kamulaştırma neden�yle artış meydana geld�ğ� takd�rde �se, artış 
m�ktarı tesp�t ed�lerek, kamulaştırılan kısmın (a) bend�nde bel�rt�len esaslar da�res�nde tay�n ed�len bedel�nden 
artan değer�n çıkarılmasıyla bulunan m�ktardır.  Şu kadar k�, (c) bend� gereğ�nce yapılacak �nd�rme, kamulaştırma 
bedel�n�n yüzde ell�s�nden fazla olamaz. 
… 
Bu madden�n uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar adl� yargıda çözümlen�r.’ 
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Dava Hakkı7  

Bu madde, Kamulaştırma Kanunu’nun ana damarını oluşturmaktadır. Bu madde, �dar� 

yargı sürec�n� devreye sokmaktadır. Kamulaştırmanın yapılıp yapılmadığı meseles�n� 

bel�rleyecek olan, �dar� yargıdır. Adl� yargı, kamulaştırmanın varlığına yönel�k b�r süreç 

yürütülmemekted�r, dahası bedel�n hakkan�yete uygunluğuna �l�şk�n değerlend�rme yapmakta 

olup, bu husus �k�nc�l b�r meseled�r. Kamulaştırmanın yapılmaması gerekt�ğ� düşünülüyor �se, 

araç olarak �dar� yargı devreye g�rmekted�r.  

Idar� yargıda görülecek davalarda süreler�n yarıya �nd�r�lm�ş olduğu görülmekted�r. 60 

günlük dava açma süres�, 30 gün olarak bel�rlenm�şt�r.8  İdaren�n çabuklaştırma �rades�n�n b�r 

görünümüdür. Yargılama usuller� de bu madde de bel�rlenm�ş, örneğ�n b�rden fazla mal�k�n 

olduğu davalarda9, tek başına dava açma hakkı olduğu kabul ed�lmekte ve buna �l�şk�n açılan 

davaların öncel�kl� görülmes�ne �l�şk�n b�r yaklaşım söz konusudur. Sonuç olarak Kamulaştırma 

Kanunu bütüncül b�r bakış açısıyla, sadece �şlem�n yapılışına �l�şk�n değ�l, �dar� usule �l�şk�n 

�şler� de ele almış. Öneml� görülen usullerde düzenleyerek bütüncül yaklaşımını 

göstermekted�r. Hatta, kamulaştırma davalarında, avukatların bedel üzer�nden ücret� vekalet 

sözleşmes�10 yapılmasını yasaklamaktadır. Başka kanuna �ht�yaç duyulmasının önüne geç�yor. 

 

 

  

 
7 2942 sayılı Kanun. mad. 14 
‘Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın mal�k� tarafından 10 uncu madde gereğ�nce mahkemece yapılan tebl�gat 
gününden, kend�ler�ne tebl�gat yapılamayanlara tebl�gat yer�ne geçmek üzere mahkemece gazete �le yapılan �lan 
tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde, kamulaştırma �şlem�ne karşı �dar� yargıda �ptal ve madd� hatalara karşı da adl� 
yargıda düzelt�m davası açılab�l�r.  
İdar� yargıda açılan davalar öncel�kle görülür. 
İşt�rak hal�nde veya müşterek mülk�yette, paydaşların tek başına dava hakları vardır. 
İdare, kamulaştırma belgeler�n�n mahkemeye ver�ld�ğ� günden �t�baren otuz gün �ç�nde madd� hatalara karşı adl� 
yargıda düzelt�m davası açab�l�r. 
İdare tarafından, bu Kanun hükümler�ne göre tesp�t olunan mal�ke ve z�lyede karşı açılan davaların görülmes� 
sırasında, taşınmaz malın gerçek mal�k�n�n başka b�r şahıs olduğu anlaşıldığı takd�rde, davaya bu gerçek mal�k, 
tapu mal�k�n�n daha önce öldüğü sab�t olursa m�rasçıları da dah�l ed�lmek suret�yle devam olunur.  
Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etk�lemez.  
8  Dördüncü sınıfta İdar� Yargılama Usulü ders�nde bu konu �şlenecekt�r.  
9 2942 s K. Mad.14/3 
10 2942 s.K. Geç�c� 6.mad./7  
‘Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve �cra harçları �le her türlü vekalet ücretler� bedel tesp�t� 
davalarında öngörülen şek�lde maktu olarak bel�rlen�r.’ 
 



141 

 

İ. Acele Kamulaştırma11 

D�ğer b�r müessese �se, acele kamulaştırmadır. Bu kanunun 27.madde düzenlemes�nde, 

kamulaştırma sürec�ne başlandığında, süreç b�tmeden, taşınmaza �daren�n el koyab�lmes�ne 

�mkan veren b�r madded�r. Bundan amaç, sürec�n hızlanması olmayıp, taşınmazın �daren�n el�ne 

daha çabuk geçmes�ne �mkan vermekt�r. Ancak, bu halde de değer b�ç�m�ne �l�şk�n �şlemler�n 

yapılması �mkansızlaşır. Sürec�n farklılaştıran husus, mahkeme kararıyla �daren�n taşınmazı 

alıp, kullanılmasına �mkan vermekt�r.  Bunun �ç�n şartlar bel�rlenm�ş: 

M�ll� Müdafaa Mükellef�yet� Kanunu 

Yurt savunması �ht�yacı 

Acelel�ğ�ne Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde 

Özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda 

Görüldüğü üzere, Bakanlar Kurulu, kamulaştırmanın acel�l�ğ�ne karar ver�ld�ğ�nde de 

uygulanmaktadır. Örneğ�n, Bartın Kozcağız Baraj yapımı amacıyla12, Devlet Su İşler� Genel 

Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması, Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır. 

Kamulaştırmanın kend�s�ne değ�l, acelec�l�ğ�ne karar ver�lmes� söz konusudur. Acele 

Kamulaştırma usulünün �st�sna� olarak başvurulması �ç�n bu yola başvurulmuştur. Daha önce, 

‘enerj� �şler�ne �l�şk�n �şler’ acele kamulaştırma usulüne tab�d�r şekl�nde kararlar ver�lmekteyd�. 

Danıştay ‘Term�k santral yapımı amacıyla planlamaya konu ed�lemeyen ve bu amaçla 

kullanılmasına da �z�n ver�lmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma 

yoluna g�d�lmes�ne, yukarıda yer ver�len mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu 

Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmem�şt�r’ şekl�nde �ptal etm�şt�r. 13 Güvence 

olarak somut örnekler �ç�n kamulaştırma söz konusudur.  

 Bu usulün özell�ğ�, kıymet takd�r� dışındak� �şlemler sonradan görülmekted�r. 

Uygulamada �se bundan farklıdır. Kural tesp�t ed�l�p, daha sonra değerlend�r�lmek �ken, 

 
11 2942 s.Kanun mad.27:  
‘3634 sayılı M�ll� Müdafaa Mükellef�yet� Kanununun uygulanmasında yurt savunması �ht�yacına veya acelel�ğ�ne 
Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekl� olan 
taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takd�r� dışındak� �şlemler sonradan tamamlanmak üzere �lg�l� 
�daren�n �stem� �le mahkemece yed� gün �ç�nde o taşınmaz malın (Değ�ş�k �bare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu 
madde esasları da�res�nde ve 15 �nc� madde uyarınca seç�lecek b�l�rk�ş�lerce tesp�t ed�lecek değer�, �dare tarafından 
mal sah�b� adına (Değ�ş�k �bare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davet�ye ve �landa 
bel�rt�len bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulab�l�r. 

 

 
Bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n 2 nc� fıkrasında bel�rt�len hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak m�ktar, 
ödenecek �lk taks�t bedel�d�r. ‘ 
12 Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 2016/8477 
13 DANIŞTAY 6. DAİRE, E. 2014/7272, T. 28.10.2014 
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uygulamada b�l�rk�ş� raporu olarak yapılmaktadır, yalnızca tesp�t etmemekte, bedel� de 

değerlend�rmekted�r.  

Sonuç olarak �daren�n el koymasını çabuklaştırmak olduğu görülmekted�r. 

 

J. Trampa Yoluyla Kamulaştırma14 

B�r d�ğer usul �se trampa yoluyla kamulaştırmadır. Özel hukukta da uygulanan, mala karşı 

mal olup, taşınmaza karşılık taşınmaz ver�lmes�d�r. Idare bakımından daha fazla avantajlı 

olab�l�r. Teor�k sorunlar l�e karşılaşmaktadır. Eş değer olup olmaması ve kıymetl� taşınmazın el 

değ�şt�rmes� hal�nde, karşı tarafında zeng�nleşmes�ne �mkan ver�lmes� g�b� sorunlar ortaya 

çıkab�lmekted�r. Kural olarak �daren�n �hale usulüyle satması söz konusudur; �hale l�e en yüksek 

bedel� verene satılmaktadır. Dolayısıyla trampa da bunun öngörülmemes�nde sorunlar 

çıkmaktadır.  

Kanun bel�rl� şartlar öngürmüştür:  

Mal sah�b�n�n kabulünü gerekmekted�r. İdare mal sah�b�n� �cbar etmemekted�r.  

İdaren�n trampa edeceğ� taşınmazın kamu h�zmet�ne tahs�s ed�lmem�ş olması gerek�r. Atıl 

bekleyen b�r taşınmaz olmalıdır. 

Bu hal�yle taşınmazın bedel� �hale kom�syonunca yoksa bu amaçla kuracağı b�r 

kom�syonca bel�rlen�r. 

Görüldüğü üzere, �hale mantığını kaybetmemek �ç�n burada �hale kom�syonu devreye 

g�rmekted�r.  

Idaren�n kıymetl� taşınmazını vermemes� üzer�ne b�r düzenleme get�r�lm�şt�r. Ancak 

yüzde y�rm� daha kıymetl� olması öngörülmüştür.  

 

 
14 2942 s.K. mad.27 
‘Trampa yolu �le kamulaştırma  
Madde 26 – Mal sah�b�n�n kabul etmes� hal�nde kamulaştırma bedel� yer�ne, �daren�n kamu h�zmet�ne tahs�s 
ed�lmem�ş olan taşınmaz mallarından, bu bedel� kısmen veya tamamen karşılayacak m�ktarı ver�leb�l�r.  
Kamulaştırma bedel� yer�ne ver�lecek taşınmaz malın değer�, �daren�n �hale kom�syonunca yoksa bu amaçla 
kuracağı b�r kom�syonca tesp�t ed�l�r. Taşınmaz mal bedeller� arasındak� fark taraflarca nak�t olarak karşılanır. 
Ancak �daren�n vereceğ� taşınmaz malın değer�, kamulaştırma bedel�n�n yüzde yüzy�rm�s�n� aşamaz.’ 
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K. İdareler Arası Mal Devr�15 

İdare her zaman özel hukuk k�ş�s�n�n malına �ht�yaç duymaması hal�nde ne olacak sorusu 

gündeme gelmekted�r. Başka b�r �dareye a�t taşınmaz söz konusu olduğunda ne olacak?  

Kanun düzenlemes�nde kamulaştırılamayacağı bel�rt�lmekted�r. Madden�n sonunda �se, 

bu suretle elde ed�lm�ş taşınmazların kamulaştırma �le elde ed�lm�ş sayılacağı bel�rt�lm�şt�r.  

B�r �dare, d�ğer �daren�n malını zorla(kamu gücü kullanarak) alamadığında, daha üstün 

b�r �ht�yacı olması hal�nde, bu malın nasıl el değ�şt�r�leceğ�ne �l�şk�n b�r usul öngörülmekted�r. 

K�m� kanunlarda, kamulaştırma benzer� b�r usul öngörülmüş olab�l�r, k�m� kanunlarda �daren�n 

özell�kler� açısından değerlend�rme yapılmış olab�l�r. B�z�m kanunumuzda, �dareler�n anlaşma 

yaparak bu sorunu çözmeler� öngörülmüştür:  

Tal�p olan �daren�n 8.madde uyarınca bedel�n� tesp�t eder ve mal sah�b�ne yazılı olarak 

başvurması gerekmekted�r. Anlaşma hal�nde sorun yoktur. 

Anlaşama hal�nde �se Danıştay’a başvurulması ve Danıştay’ın kes�n karara bağlaması 

öngörülmüştür.  Danıştay’ın değerlend�rmes�, hukuk� olmayıp, üstünlük, yer�ndel�k 

değerlend�rmes�d�r. Danışma amacıyla, Danıştay 1.Da�res�, yargı merc� olarak �dar� �şlerde 

karar vermek üzere başvurulur. 

Danıştay, üstün kamu yararı değerlend�r�lmes� yapılmaktadır: Örneğ�n, Tur�zm Teşv�k 

Kanunu, tur�zm� üstün kamu yararı olarak görmekted�r.16 Orman araz�ler�n�n dah� tur�zme 

tahs�s� öngörülmüştür.17 Ya da Maden Kanun’u �le çatışma  hal�nde, maden�n çıkartılmasına 

�mkan vermek, d�ğer faal�yetlerden daha öneml� olduğu yaklaşımını ha�zd�r.18 Ya da Çocuk 

Haklarına Da�r Uluslararası Sözleşme’n�n 3.maddes�nde debütün kamu yararlarından daha 

 
15 2942 s.Kanun mad.30 
‘Kamu tüzelk�ş�ler�n�n ve kurumlarının sah�p oldukları taşınmaz mal, kaynak veya �rt�fak hakları d�ğer b�r kamu 
tüzelk�ş�s� veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. 
Taşınmaz mala; kaynak veya �rt�fak hakkına �ht�yacı olan �dare, 8 �nc� madde uyarınca bedel� tesp�t eder. Bu bedel 
esas alınarak ödeyeceğ� bedel� de bel�rterek mal sah�b� �dareye yazılı olarak başvurur. Mal sah�b� �dare dev�re 
muvafakat etmez veya altmış gün �ç�nde cevap vermez �se anlaşmazlık, alıcı �daren�n başvurusu üzer�ne Danıştay 
�lg�l� �dar� da�res�nce �ncelenerek �k� ay �ç�nde kes�n karara bağlanır.  
Taraflar bedelde anlaşamadıkları takd�rde; alıcı �dare, dev�rde anlaşma tar�h�nden veya Danıştay kararının tebl�ğ� 
tar�h�nden �t�baran otuz gün �ç�nde, 10 uncu maddede yazılı usule göre mahkemeye başvurarak, kamulaştırma 
bedel�n�n tesp�t�n� �ster. Bu durumda yapılacak yargılamada mahkemece, 29/6/1938 tar�hl� ve 3533 sayılı Kanun 
hükümler� uygulanmaz. ‘ 
 
 
16  
17 2634 s.Tur�zm� Teşv�k Kanunu mad.8/A.1 
‘Haz�ne mülk�yet�nde yeterl� alanın bulunmadığı durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan 
yerlerden..’ 
18  3213 s. Maden Kanunu mad.7/15 f. 
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üstün b�r kamu yararı olduğu söylenmekted�r. Dolayısıyla bazen yararlar çatışab�lmekted�r. 

Beled�ye ve Sağlık Bakanlığı arasında Harem’de Numune Hastanes�’n�n yolu, hastane 

faal�yetler�ne �l�şk�n olmayan otopark kısmını devrett�. Anlaşma yoluyla mı yoksa Danıştay mı 

buna  karar verd�, b�l�nm�yor ama oradak� yapı değ�şerek, yol yapımı söz konusu oldu. Idare b�r 

malı kullanımıyorsa, Danıştay’ın karar vermes� kolaylaşacaktır. Ancak �k� �daren�n de 

taşınmaza �ht�yaç duyması hal�nde sorun çıkmaktadır. Dolayısıyla, yargısal bakımdan denet�m� 

de zor olan ‘üstün/baskın kamu yararı’ kavramı karşımıza çıkmaktadır.  

Düzenlemen�n �lg�nç olan yanı �se, f�yat tartışması d�ğer süreçte olduğu g�b� asl� yargıda 

devam etmekted�r. Bedele �l�şk�n kararlar y�ne adl� yargıya bırakılmaktadır.  

İdareler arasında da aynı güvencey� get�rerek, tapu da�res�ne b�ld�r�lmes� öngörülmüştür.  

İdareler arasında mal devr� hal�nde de, kamulaştırılmış sayılması söz konusudur. Buradan 

‘ger� alma hakkı’na geç�ş yapab�l�r�z. 

 

L. Kamulaştırmadan Vazgeçme veya Ger� Alma Hakkı 19 

İdare �ht�yacına göre kamulaştırır ancak kamulaştırma amacına uygun olarak 

kullanmaması hal�nde ne olacağı sorunu gündeme gelmekted�r. Esk� mal�k ger� alab�lecek 

m�d�r? Menfaat kes�lmekte, mülk�yet geçmekte ve bedel alınmakta, dolayısıyla esk� mal�kle 

olan bağlantı kopmaktadır.  

Kamulaştırma amacına veya başka b�r kamu yararına kullanmış �se mal�k�n ger alma 

hakkı yoktur. Yargı kararlarıyla ortaya çıkan kapsamı şu: o �ş �ç�n de kamulaştırma yapmak 

mümkün �se ger� alma hakkı düşmekted�r. Bedel�n kes�nleşmes�nde �t�baren 5 yıllık b�r süre 

öngörmüştür. 20 Altıncı yıl �ç�nde �lg�l�n�n fa�z�yle b�rl�kte kamulaştırma bedel�n� �ade etmek 

 
19 2942 s.Kanunu mad.22 
‘ Kamulaştırmanın (...)

 

kes�nleşmes�nden sonra taşınmaz malları kamulaştırma amacına veya kamu yararına 
yönel�k herhang� b�r �ht�yaca tahs�s� lüzumu kalmaması hal�nde, keyf�yet �darece mal sah�b� veya m�rasçılarına 
7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne göre duyurulur. (Değ�ş�k �k�nc� ve üçüncü cümleler: 10/9/2014 - 
6552/100 md.) Bu duyurma üzer�ne mal sah�b� veya m�rasçıları, kamulaştırma bedel�n� aldıkları günden �t�baren 
�şleyecek kanun� fa�z�yle b�rl�kte üç ay �ç�nde ödeyerek taşınmaz malı ger� alab�l�r. İade �şlem�n�n kamulaştırmanın 
ve bedel�n�n kes�nleşmes�nden sonra b�r yıl �ç�nde gerçekleşmes� hâl�nde kamulaştırma bedel�n�n fa�z� alınmaz.’ 
 
20 2942 s.Kanunu mad.23 
‘Kamulaştırma bedel�n�n kes�nleşmes� tar�h�nden �t�baren beş yıl �ç�nde, kamulaştırmayı yapan �darece veya 22 nc� 
madden�n dördüncü fıkrası uyarınca dev�r veya tahs�s yapılan �darece; kamulaştırma ve dev�r amacına uygun h�ç 
b�r �şlem veya tes�sat yapılmaz veya kamu yararına yönel�k b�r �ht�yaca tahs�s ed�lmeyerek taşınmaz mal olduğu 
g�b� bırakılırsa, mal sah�b� veya m�rasçıları kamulaştırma bedel�n� aldıkları günden �t�baren �şleyecek kanun� 
fa�z�yle b�rl�kte ödeyerek, taşınmaz malını ger� alab�l�r.’ 
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suret�yle ger� alab�l�r.   

İdaren�n kamulaştırma l�e b�rl�kte kamulaştırdığı mal, özel malı olmaktadır. 

Kamulaştırma amacına kullanması gerekmekted�r. Şartların değ�şmes� neden�yle kullanmaması 

hal�nde, mal�k�n ger� alma hakkı doğab�lmekted�r. Şartları �se, 

Beş yıllık harekets�z kalması, ve altıncı yıl �ç�nde �steme, 

Başka b�r kamu yararına da kullanımı mümkün olmaması,  

B�r amaç �ç�n b�rb�r�yle bağlantılı olarak kamulaştırılmış taşınmazlar söz konusu 

olmaması 

Arsa of�s� Kanunu g�b� bazı kanunlar uygulanması hal�nde uygulanmaz. 

Sonuç olarak taşınmazla esk� mal�k�n bağlantısını kesmemekted�r.  

Yukarıda bahsed�len �dareler arası mal devr�nde, hükm� olarak ‘kamulaştırılmış 

sayılmanın’ mantığı da burada ortaya çıkmaktadır. Ger� alma hakkının kullanımına �mkan 

vermekted�r. Bu hak önem ver�len b�r hak olup, meşru�yet�n� sağlamaktadır. Aks� takd�rde, �dare 

kamu yararı gerekçes�n� kullanarak arsa spekülatörü hal�ne gel�r.  

İstanbul Un�vers�tes� B�lez�kç� Ç�ftl�ğ�’n� kamulaştırdı. Esk� mal�k �daren�n b�rşey 

yapmamasını gerekçe göstererek ger� alma hakkını kullanmak üzere dava açtı. İdare, arboretum 

yapmak üzere kamulaştırdığı, orman fakültes�ne ağaç �nceleme b�l�m� olması amacıyla yapıldı, 

ve dolayısıyla ağaç kend�l�ğ�nden yet�şt�ğ� �ç�n b�rşey yapılmasına �ht�yaç olmadığı, amaca 

uygun kullanıldığı gerekçe göster�lerek ger� alma hakkı engellenm�ş oldu.  

Avcılar Kampüsünde Türk Halk Müz�ğ� Sanatçısının ç�ftl�ğ�n� kamulaştırmış, ç�ftl�k h�ç 

bozulmamış. Esk� mal�k ya dava açmadı ya da açıldıysa da sonuca bağlandı. 

Dolayısıyla �dareler�n kamulaştırma konusunda kötü b�r s�c�l� bulunmaktadır. 

Kamulaştırma b�l�nc�ne sah�p olmadan yapılmasına b�r sonuç bağlanmıştır.  

 

M. Vazgeçme 

İdaren�n tek taraflı vazgeçmes�21, bedel� �dare b�çmed�ğ� hallerde, �daren�n p�şman olması 

 
21 2942 s.Kanun mad. 21 
 ‘İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetk�l� merc��n kararı �le 
kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçeb�l�r. Şu kadar k�, dava sırasında vazgeçme 
hal�nde dava g�derler� �le harç, harcanan emek ve �ş�n önem� gözet�lerek mahkemece maktuen takd�r olunacak 
avukatlık ücret� �dareye yüklet�l�r.’ 
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söz konusu olmaktadır. İdaren�n vazgeçmek �sted�ğ� hallerde, k�ş�n�n kamulaştırması gerekt�ğ� 

hallerde davalar söz konusu olab�lmekted�r. Idare, dava b�tmeden her aşamada 

kamulaştırmadan vazgeçeb�lmekted�r. Mahkeme masraflarını karşılamaktadır 

İdaren�n tek taraflı vazgeçmes� dışında, ‘vazgeçme, �ade ve dev�r’22, �lg�l�lerle anlaşarak 

vazgeçeb�l�r. Burada şu sorun ortaya çıkab�lmekted�r: İdare, kamulaştırılan yer� kamu yararına 

kullanması  ve sonunda �ht�yacın kalmaması hal� sorunu. Danıştay, esk� mal�kler�n açtığı 

davalarda, esk� mal�klere tekl�f ed�lmes� gerekt�ğ�ne hükmetm�şt�r.23 Esk� mal�ke tekl�f�n�n 

bedel�n�n ne olacağı hala b�r sorundur.  

 

N. Kamulaştırmasız El Atma24 

İdare kamulaştırma yapmadan veya kamulaştırmayı tamamladan başkasına a�t mülklerde 

tes�sler yapması durumu ayrı b�r sorundur. Esk� düzenlemes� 30.madde �d�, dolaylı 

kamulaştırma den�lmekteyd�. Bafra’da arsasından yol geç�r�len k�mse, �cra vasıtasıyla yolu 

kapatmıştır. Bunun g�der�lmes� �ç�n �se burası dolayısıyla kamulaştırılmıştır, kamulaştrılmamış 

olsa dah� mal kaybed�lm�şt�r den�lm�şt�.25  Bunun sonucunda da ‘dolayısıyla kamulaştırma’ 

olarak n�telend�r�lm�şt�r. K�taplarda bu şek�lde yer almasıyla b�rl�kte, �dare kend�s� �ç�n meşru 

b�r yol olarak başvurmaya başlamış. F��l� durumun sonuçlanması �ç�n get�r�len durum, 

yaygınlaşmaya başlamış oldu. AİHM �hlal karraları vererek, hukuka aykırılığı tesp�t etm�ş, 

AYM26 �ptal ederek, Geç�c� 6.madde �le çözmeye çalışmaktadır.  

Kamulaştırılması gerek�rken kamulaştırılmamış, kamulaştırılmaya başlanmış ancak 

tamamlanmamış, kamulaştırılmadan el atılmış, b�r adım daha �ler� götürülerek ‘hukuken el 

atılmış’ hallerde,  

Imar planında park alanı olarak öngörülen ancak park yapılmaması dolayısıyla k�ş�n�n 

mağdur�yet olması durumunda, hukuken kamulaştırılmış sayılıp, tazm�nat gündeme 

gelmekted�r. F��l� kısmından farklı olarak, üzer�nde b�rşey yapılmamış ancak hukuken bağlamış 

olması dolayısıyla, buna sonuç bağlanmıştır. Ya �mar planı değ�şs�n, ya da zarar tazm�n ed�ls�n.  

 

 
22 2942 s.Kanun mad. 22 
23 2942 s.Kanun mad.22/6 f. 
24 2942 s.Kanun Geç�c� 6.mad.  
25 Bu olay �ç�n bknz. İl Han Özay, Gün Işığında Yönet�m, F�l�zler K�tabev�, Ek�m 2004 
26 AYM, E.2013/93, K. 2013/101, K.T. 10.4.2013, R.G.4.11.2013 
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O. İmar Hakkı Transfer� 

Bundan ayrı olarak, �mar hakkı transfer� de söz konusudur. Kamulaştırmasız el atılan 

yerlerde, tazm�nat �stemek yer�ne, başka b�r yerdek� arsaya �mar hakkı transfer� de 

�steneb�lmekted�r. Kural olarak, �mar hakkı çevresel haklara bağlı olarak bel�rlenen b�r husu 

olmalıdır. Ancak tazm�n edememe hal�nde, �steyene paradan daha büyük b�r �mkan olarak �mar 

hakkı transfer edeb�lmekted�r. Kamulaştırmasız el atmaları tasf�ye etmeye çalışmaktadır. D�ğer 

b�r nokta, �mar kanununa göre �mar programına alınmış olması gerekmekted�r. Imar planında 

çocuk parkı olarak öngörülmes� hal�nde arsanın değer� düşmekted�r. Beş yıl sonunda, hukuk� el 

atıldığı gerekçes�yle ödenmes� �mkanı get�rmekted�r. Imar vermeyerek k�ş�n�n el�nde bırakılmış 

olsa b�le k�ş�n�n tasarrufundan çıkartıldığı varsayılan hallerde, f��l� kamulaştırmasız el atma 

g�b�, hukuken el atmış kabul ed�lmekted�r.  

 

30.03.2016 

KAMU MALLARI 

Acele kamulaştırmayı anlattık, yen� gündeme gelm�ş kamulaştırmasız el atmanın hukuk� 

el atma kısmına değ�nd�k. Çok esk�den ber� kamulaştırmasız el atma müesseses� var, buna 

dolayısıyla kamulaştırma da den�l�yor. İdaren�n kamulaştırma yapmadan f��len kullandığı 

malların hukuk� statüsü ve tazm�nat gereğ� �ç�n ortaya çıkmış b�r tepk� �d�. ş�md� AİHM 

kararlarından sonra b�r adım daha �ler� g�d�ld� ve �dare f��len el atmasa b�le, hukuken mal�k�n 

tasarruf hakkını kısıtlıyor �se buna hukuk� el atma den�lerek b�r tazm�nat yöntem� oluşturuldu. 

Bunun �ç�n ek madde 6 ve �mar hakkı nakl�nden bahsed�lerek güncel boyutları göster�lmeye 

çalıştırıldı. 

Yen� b�r problem �se kamulaştırma sonrası malın hang� hale geld�ğ�d�r. Özel hukuk 

k�ş�s�ne a�t b�r mal kamulaştırıldığı zaman doğrudan �daren�n mülk�yet�ne geç�yor; ancak bu 

durum onun b�r kamu malı hal�ne get�r�yor mu? Yan� 3 ayrı aşama var deneb�l�r. Özel hukuk 

mülk�yet�ne tab� olma, �daren�n özel hukuk mülk�yet�ne tab� olma ve �daren�n faal�yetler�nde 

kullandığı b�r mal olma aşaması var. Kamulaştırma Kanunu’nun 23. maddes�n� hatırlarsanız 

mal�k�n ger� alma hakkını düzenl�yor. Buna göre �dare kamulaştırdığı b�r taşınmazı kamu 

yararına kullanmazsa, 5 yılın geçmes�yle mal�k leh�ne b�r ger� alma hakkı doğuyordu. Buna 

göre b�r mal kamulaştırıldığı zaman kend�l�ğ�nden kamu malı hal�ne gelm�yor. İdaren�n 

mülk�yet�ne g�r�yor ama �dare bunu ayrıca kam yararına veya kamulaştırma amacına yönel�k 
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kullanması lazım. Öyleyse malın mülk�yet� bakımından özel hukuk k�ş�s�nden alınma söz 

konusudur. İdare bu taşınmazı kamulaştırma amacına veya kamu yararına kullanırsa da k�ş�n�n 

ger� alma hakkı düşüyor. Buna b�r anlam vermek gerekmekted�r. Malın bu aşamalardak� hukuk� 

statüsü ne olacaktır? Bu geç�şle b�rl�kte başlayacağımız konu, �dare hukukunun çözüme 

oluşturulamamış konularından b�r�s�d�r: Kamu malları. Dünyadak� her hukuk s�stem�nde bu 

gündem maddes� yoktur. Bu durum özell�kle Fransız s�stem�nden etk�lenen hukuk s�stemler� 

�ç�n geçerl�d�r. 

Kamu malları denen b�r hukuk� rej�m söz konusudur. Bu kamu malları hukuk� rej�m� 

mantığını anlamaya �ht�yaç var. Çünkü bu alanda b�r çel�şk� var. Bu çel�şk� "h�ç kanun yok, çok 

kanun var" olarak n�telend�r�leb�l�r. Bunun anlamı şu: h�ç b�r genel, s�stemat�k kanun yok; ama 

b�rçok kanuna dağılmış kamu mallarına �l�şk�n düzenlemeler get�ren maddeler var. Yan� b�r 

açıdan h�ç poz�t�f düzenleme yok, d�ğer açıdan �se olması gerekenden de çok düzenleme var. 

Dolayısıyla böyle b�r durumda s�stemat�k b�r b�ç�mde ele alab�lmek �ç�n, kanuna dayalı 

olmayan; ancak d�ğer kanunlardak� hükümler� de �zah eden b�r açıklama şemasına �ht�yaç var. 

Bunun �ç�n hukuk doktr�n� bazı teor�ler gel�şt�rm�şt�r. Bu teor�ler zaman �ç�nde yıkılmış, tekrar 

yapılmıştır. K�m� ülkeler �se laboratuvar olarak denenm�şt�r. Örneğ�n Fransa, kamu mallarına 

�l�şk�n genel b�r kanun yapmayı Cezay�r’de denm�şt�r. Bu kanunu orada yürürlüğe koyarak ne 

g�b� uyuşmazlıkları çıktığını görmeye çalışmıştır. Kend� ülkes�nde �se karmaşayı çözemed�ğ� 

�ç�n, kanunla sab�tlemek yer�ne doktr�nle ve �çt�hatla çözmey� terc�h etm�şt�r. Dolayısıyla bu 

alan �dare hukukunun özel hukukla özell�kle eşya hukukuyla karşılaştığı, eşya hukuku ne kadar 

kanuna bağlı �se bu o kadar kanuna bağlı olmayan b�r sınır noktası hal�ne gelen b�r hukuk 

alanıdır. Bu sınır noktasının da temas alanı çok bel�rg�n çünkü b�r�s� poz�t�f düzenlemelerle çok 

�lg�l� d�ğer�nde �se poz�t�f düzenlemeler b�r anlamda çok ama s�stemat�k olmadığı �ç�n o poz�t�f 

düzenlemeler yargı kararlarının ver�lmes�nde b�rer araçtır. Yan� uyuşmazlığı çözen 

düzenlemeler değ�l doktr�nde b�r araçtır. 

Her sene kamu mallarına �l�şk�n kısma başlarken “Dementhon” d�ye b�r�nden 

bahsed�yoruz. Hayatı boyunca sadece kamu malları çalışmış b�r Fransız �dare hukukçusu ve 

sonunda da b�r kamu malları ‘tra�té’s� yazmıştır. Bu eser�nde; bu kadar gereks�z, bu kadar yanlış, 

bu kadar �ç�nden çıkılmaz, baskıcı ve otor�ter b�r teor� görmed�m, bunu hukuk hayatından h�ç 

b�r �z� kalmayacak şek�lde çıkarmak lazım, demekted�r. Yan� çalışmış, �drak etm�ş ama �drak 

ed�nce de bu teor�n�n hukuksal düşüncey� nasıl sınırladığını, �ht�yaçlara cevap vermed�ğ�n� 

söylem�şt�r. Bu eser� de vererek b�l�msel hayatını b�t�rm�şt�r. 
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Kamu mallarına �l�şk�n çokça uyuşmazlık var. Özell�kle kamu mallarının 

kullanılmalarının hukuk� rej�m� güncel b�r anlam �fade ed�yor. Madenler�n çıkarılmasından, 

term�k santraller�n�n yapılması, kıyıların ve ormanların kullanım �ç�n tahs�s�ne kadar gen�ş b�r 

gündem� var. Teor�k b�r alan değ�l, prat�k sonuçları olan b�r alandır. Dolayısıyla bu alanı ve 

�ht�yacı görmemezl�kten gelmek mümkün değ�ld�r. Bu yüzden önce bu teor�y� doğuran �ht�yacı 

ortaya koyacağız, daha sonra da bu �ht�yacın nasıl çözüldüğüne değ�n�p prat�klerde günlük 

hayatta nasıl görüldüğünü ortaya koyacağız. 

İdaren�n kamu hukukuna tab� mallarının tab� olduğu farklı b�r rej�m �ht�yacı var. Çünkü 

�dare bu malları kamusal faal�yetler�nde kullanılıyor. Otobüsler� örnek verel�m. B�r f�rma otobüs 

alsa, bu otobüsün taks�tler�n� ödemese, hukuk s�stem� alacaklının alacağını alab�lmes� �ç�n b�r 

�cra sürec�n� öngörüyor. T�car� faal�yet etk�lenecek olsa b�le alacağın alınab�lmes� �ç�n 

borçlunun malvarlığına müdahale ed�lmes� meşrudur. Ama aynı otobüsü �dare almış ve b�r hatta 

kullanıyorsa, �daren�n el�nden otobüsün alınması demek, aslında �daren�n değ�l o otobüsten 

yararlananların zarar görmes� anlamını taşır. Dolayısıyla �daren�n borcunu ödememes� hal�nde 

h�ç b�r yaptırım uygulanamayacak hale gelmes� değ�l, borcunu ödememes� hal�nde kamu 

h�zmet�nde kullanılan malların özel k�ş�ler tarafından el atılmaya karşı korunmaya �ht�yacı var. 

İk�s� de otobüs olsa da b�r kamu h�zmet�nde kullanılıyor, eğer borç ödenmed� d�ye haczedersek, 

buradan esas zarar gören otobüsten yararlananlar zarar görür, kamu h�zmet�n�n sürekl�l�ğ� �lkes� 

zedelen�r. Dolayısıyla �daren�n borcunu ödemes�n� sağlayacak araçlar sağlanması ve bunu 

hukuk� rej�m�n�n ortaya konması gerek�r. Çünkü söz konusu olan kamu malıdır. F�rmanın 

otobüsü özel mal, haczed�leb�l�r, �daren�nk� kamu malı, haczed�lemez. B�r mala kamu malı 

demekle bunun haczed�lemezl�ğ� özell�ğ�n� ortaya konmuş oluyor. Sadece haczed�lemezl�k 

değ�l, �daren�n b�le kafasına göre o otobüsler� �ht�yaç dışı kullanamamasını sağlayacak b�r rej�m 

gerekl�d�r. Örneğ�n Taşkışla’da hotel yapılmak �stend�ğ�nde onun ün�vers�teden alınıp başka b�r 

şey olarak kullanılmasına �l�şk�n �şlem yargı yerler�nce �ptal ed�ld�. Çünkü bu kamu malıdır, 

sah�b� olan �dareye karşı b�le korunur. Z�ra burada esas korunan şey tahs�st�r. İdare o h�zmet� 

başka yollarla daha n�tel�kl� görecek olmadığı sürece tahs�s� serbestçe kaldıramaz. Dolayısıyla 

bu herhang� b�r taşınmaz g�b� değ�ld�r. Bakıldığında özel k�ş�n�n malıyla b�reb�r aynı ancak 

kamu malı olması �daren�n malının haczed�lemezl�ğ�n� get�rmekted�r, hatta �dare b�le serbestçe 

tasarruf edemez. Dolayısıyla faal�yetlerde kullanılan malların ayrı b�r statüde olmasına �ht�yaç 

var, bunu bel�rleyen de malın c�ns� değ�l kullanımı yan� tahs�s�d�r. 
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İk�nc� b�r �ht�yaç �se herkes�n kullandığı mallara �l�şk�n b�r rej�m �ht�yacıdır. Örneğ�n her 

yer özel mülk�yette olsa ve her yerden geçerken mal�kten �z�n alınmak gerekse sosyal hayat 

oluşmaz. Dolayısıyla k�mseden �z�n alınmaksızın kullanılacak orta mallarına �ht�yaç var k� 

toplumsal hayat gerçekleşeb�ls�n ve özel mülk�yet anlam bulsun. Her yer özel mülk�yet olsa, 

başkasının taşınmazından �st�fade ederken �z�n alma ve para verme gereğ�, toplumsal hayatı 

�mkânsız hale get�r�r. Hatta köy kanunu köyü, orta malları üzer�nden tanımlayarak mera kışlak 

yayla cam� g�b� malların olduğu yerde yaşayan �nsan topluluğu olarak tar�f eder. Dolayısıyla 

�daren�n kamu h�zmet�nde kullanılan malı olmayan mallara �ht�yaç var, bunlara da orta malı 

den�yor. Bu mallar herkes�n serbestçe, �z�n almadan kullanab�leceğ� mallardır. Bu kullanım 

sadece vatandaşlar �ç�n değ�l, yabancılar �ç�n de hayvanlar, araçlar �ç�n de geçerl�d�r. İdare �le 

mal arasında mülk�yet �l�şk�s� yoktur. İdaren�n o mala h�zmet etmes� gerekmekted�r. İdare malı 

korumalı, başkasının el atmasını engellemel�, bakımını yapmalıdır. Dolayısıyla bunlara yönel�k 

de b�r hukuk� rej�m �ht�yacı var. Bunlardan herkes�n �st�fades�n� tem�n edecek b�r hukuk� statü 

�ht�yacı gerekl�d�r. Anglosakson s�stemler�nde daha farklı b�r orta malı yaklaşımı var. Orada 

parasal odaklı b�r yaklaşım var, bu da eleşt�r�l�yor. Sonuç olarak �k� �ht�yaçtan söz ed�leb�l�r: 

�daren�n h�zmette kullandığı malların korunması �ht�yacı ve �daren�n h�zmet sunması gereken 

orta mallarının ayrı b�r statüde olması �ht�yacı söz konusudur. Kamu malları teor�s� de bu �k�s�ne 

b�rden cevap vermeye kalktığından çatlamalar yaşıyor. İdare kullandığı mallara özel statü 

�st�yor, herkes�n ortak kullandığı malların da özel statüye g�rmes� �ht�yacı var. Hukuk� s�stem 

de bu �ht�yacı tatm�n ett�ğ� oranda vardır, etmed�ğ� oranda değ�şmes� gerek�r.  

İlk aşamada malların ayrımını ortaya koyarak b�r tasn�f şeması bel�rlemek gerek�r. İk�nc� 

aşamada bu ayrımın hukuk� sonuçlarını ortaya koymak gerek�r. Üçüncü aşamasa �se teor�n�n 

hayattak� görünümü olan mallardan yararlanma usulüdür. Üçüncüsü �se görünen yüzü, mal� 

yüzü, mahkemelere yansıyan yüzüdür. Ancak o yüze gel�nceye kadar d�ğer �k� aşamayı b�lmek 

ve değerlend�rmek gerek�yor. 

Ortaya konacak şemanın anlaşılması, konunun anlaşılab�l�rl�ğ� �ç�n şarttır. Ortaya konan 

şema olması gereken� değ�l, olanı ortaya koyuyor. Böylece nasıl olduğunu anlayarak olması 

gerekene ulaştırmak �ç�n b�r araç gerek�yor. Bu alan, �çt�hatlarla ortaya konmuş b�r alan, çünkü 

kanunla ortaya konan somut durum, �ht�yaca her zaman cevap veremeyeb�l�yor. Ama yargı 

kararları �ht�yaca göre değ�şkenl�k göstereb�l�yor. İht�yaç değ�şt�ğ�nde kanunla bunu 

değ�şt�rmek kolay değ�l, dolayısıyla kanunla ortaya konan s�stem�n �ht�yaca göre uygulanmasını 
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yargı kararları bel�rl�yor. Kararlarda da k�taplara, makalelere atıflarda bulunarak kanunlara göre 

değ�l teor�ye göre uyuşmazlık çözülüyor. Örneğ�n samsun Bafra’da b�r özel mülk�yet var, �dare 

d�ğer malları kamulaştırmasına rağmen b�r k�ş�n�n taşınmazını kamulaştırmadan yol �nşa 

etm�şt�r. K�ş� de dava açmış, kamulaştırma yapılmadığını ortaya koymuş, yolu ç�tle çev�rerek 

kamunun kullanımına kapatmış. Kanunen k�ş� haklı, ancak kanuna göre çözüm mümkün 

değ�ld�r. Çünkü mal hâl�hazırda kamu h�zmet�nde kullanılıyor. Yargı kararlarında da bu durum 

kanuna göre değ�l, f��l� duruma göre çözülmüştür. İdare bu malı faal�yet�nde kullanmak suret�yle 

kamu malı hal�ne get�rm�ş ve dolayısıyla kamulaştırma meydana gelm�şt�r. Burada özel k�ş� 

malın �ades�n� �steyemez ancak tazm�nat talep edeb�l�r. Buna kamulaştırmasız el atma den�yor. 

Dolayısıyla kamu malı olmak k�ş�n�n kamu malını ger� almasına engel oldu, bunu sağlayan da 

f��l� tahs�st�r. Yargıtay buna karşı açılan müdahalen�n men� davasında burada artık b�r kamu malı 

hal�ne gelme söz konusudur ve müdahalen�n men�ne karar ver�lemez d�yor. Kamu malı teor�s�n� 

esas gel�şt�ren Yargıtay, özel hukuka �l�şk�n uyuşmazlıkları malın kamu malı n�tel�ğ�nden yola 

çıkarak çözüyor. Dolayısıyla b�r kanunla, hukuk� normla çözüm değ�l, kararlarla çözüm söz 

konusudur. 

İlk aşamada 3'lü b�r ayrım var. Eşya önce 3'e ayrılıyor: sah�ps�z mal, özel k�ş�n�n 

mülk�yet�nde mal, kamu tüzel k�ş�n�n mülk�yet�nde mal. Bu kabul daha kuruluşta teor�ye 

sebeb�yet ver�yor. Buna göre kamu malı teor�s� ancak kamu tüzel k�ş�s�ne a�t mallar üzer�nden 

değerlend�r�leb�l�r, özel k�ş�n�n mallarına �l�şk�n değerlend�rme �le olmaz. Malların özel 

korumadan yararlanab�lmes� �ç�n �dareye a�t olması gerekmekted�r. Bu �lk ayrım da a�d�yete 

göre bel�rlenmekted�r. Bunun doğurduğu sakıncalar var çünkü bazen özel malların da 

korunması gerek�yor. Özell�kle özel k�ş�n�n kamu h�zmet�ne katılmasında söz konusu oluyor. 

Eğer kr�ter h�zmet�n aksaması �se örneğ�n özel k�ş�n�n yürüttüğü halk otobüsler�n�n de 

korunması gerek�yor,  aks� kabul b�r çel�şk�y� get�r�r. Ancak y�ne de böyle kabul ed�lm�şt�r. Eğer 

aks�n� kabul edersek özel korumadan yararlanacak çok fazla mal olacak, bu da hukuk s�tem�n� 

bozar gözüyle bakılmaktadır. Dolayısıyla özel hukuka tab� mallar �ç�n b�r ayrım yapılmamıştır. 

Aks� takd�rde t�car� hayat da zora g�rer d�ye düşünülmekted�r. Dolayısıyla bu koruma sadece 

�dareye tanınmış b�r �mt�yazdır d�ye kabul ed�l�yor.  

İk�nc� aşamada b�r hukuk� ayırım var. Kamu tüzel k�ş�ler�ne a�t mallardan b�r kısmı özel 

hukuka b�r kısmı kamu hukukuna tab� olmaktadır. Çünkü özel hukuka tab� olmak kaçınılmaz 

b�r zorunluluktur. Kamulaştırılan malın �lk statüsü özel mal oluyor, tahs�sle orta mala veya 

h�zmet malına özgülen�yor, eğer özgülenmezse k�ş�n�n ger� alma hakkı oluyor. Dolayısıyla 

�daren�n her malı da koruma altında değ�ld�r.  K�taplarda �daren�n kamu malları özel hukuka 
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tab� olmayan mallar olarak n�telend�r�l�yor. Dolayısıyla b�r�n� bularak onun dışında kalanlar 

d�ğer statüded�r demek gerek�yor. 

Üçüncü ayrımda da �daren�n kamu hukukuna tab� malları sah�ps�z mal, orta malı ve 

h�zmet malı olarak ayrılıyor. Buradak� sah�ps�z mal, daha önce bahsed�lenden farklı, bu b�r 

sorun ve çel�şk�d�r. Kararlarda ve doktr�nde farklı �s�mlend�rmeler var. Kamu malları, kamusal 

mallar, amme emlak�, �dare malları, �dare emlak�, �daren�n malları g�b� doktr�nde ve �çt�hatta 

farklı ter�mler, farklı anlamlarda kullanılıyor. Bu �s�mlend�rmeler de şemadak� farklı 

kategor�ler� �s�mlend�rmek �ç�n kullanılıyor. Herkes farklı anlamda kullandığı �ç�n, her durumda 

ne anlamda kullanıldığına bakmak gerek�yor. İş�n daha tuhafı Anayasa da kend�ne göre b�r ter�m 

üretm�ş, "devlet�n hüküm ve tasarrufu" altında olan mallar dem�ş, bu durum doktr�nde ve 

kararlarda da ben�msenm�ş ve durumu daha da karıştırıyor. Anayasa’nın şemadak� hang� malları 

kastett�ğ� �se b�l�nem�yor. Kamu tüzel k�ş�ler�n�n bütün mallarını mı ele alıyor, yoksa �daren�n 

sadece kamu hukukuna tab� mallarını mı ele alıyor anlaşılmıyor. Başka b�r maddede kıyıların 

kamu malı olduğunu söylemek �ç�n "devlet�n hüküm ve tasarrufu altındadır" d�yor, başka b�r 

maddede tab� servet ve kaynaklar �ç�n de aynı ter�m� kullanıyor. Dolayısıyla çok ter�m var, her 

ter�m de aynı kapsamda kullanılmıyor. Çokluk b�r problem, farklı farklı anlamlarda 

kullanılması başka b�r problem doğuruyor.  

Tüm bu açıklamalardan sonra b�r genel kabulden söz ed�leb�l�r. Kamu malları dend�ğ� 

zaman çoğunlukla h�zmet malları, orta malları ve sah�ps�z mallar ayrımının üst başlığı olan ve 

�daren�n özel malları dışında kalan mallar olarak �fade ed�l�yor. Son zamanlarda -sal -sel ek� 

popüler olduğu �ç�n kamusal malları ter�m� de kullanılıyor. Böyle kullanılması tutarlı çünkü 

kamu malları dend�ğ� zaman ayrı b�r hukuk� rej�me tab� olunduğunun söylenmes� gerek�r. Bu 

üç mal açısından da bu durum geçerl�d�r.  

Hukuk düşünces� farklılaşmayı sağlamak �ç�n alt ayrımlara g�rm�ş, bu üçlü ayrım bunun 

b�r sonucudur. B�l�msel bakımdan tutarlı olab�lmek �ç�n aynı kr�tere göre bölünmel�d�r. Ancak 

bu öyle değ�l, h�zmet ve orta malları �şlevsel kr�tere göre, sah�ps�z mallar �se kanun� kr�tere göre 

ortaya konuyor. 

 

Sah�ps�z mallar 

Bunları kamu malı yapan �şlevler� değ�l, bu malların n�tel�kler�ne bağlanan hukuk� 

sonuçtur. Bazı yazarlar buna n�tel�ğ� gereğ� kamu malıdır d�yorlar. Aslında her mal n�tel�ğ� 

gereğ� kamu malı olamaz, kıyının kamu malı olab�lmes� anayasada ve kanunda kıyının özel 
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mülk�yete tab� olamayacağına �l�şk�n düzenlemeler olmasından kaynaklanıyor. Gölcük 

deprem�nde den�z 150m �çer� g�rd�, �çerdek� taşınmazlar kıyı hal�ne geld�. İdare bu yerlerde tapu 

�ptal davası açtı ve heps�n� �ptal ett�rd�. Bu mademk� artık kıyıdır, o zaman özel mülk�yete konu 

olamaz. B�r makalen�n başlığı bu yüzden "dalgaların kapr�s�" olarak bel�rlenm�şt�. Kıyı kamu 

malıdır d�yorsak kıyı aslında kıyı olduğu �ç�n değ�l, buna bell� sonuçlar bağlayan hükümler 

olduğu �ç�n kıyı olan yer kamu malı hal�ne gel�yor. Bunu sağlayan n�tel�k değ�l düzenlemed�r. 

Kültür ve tab�at varlıkları kanununda varlığı b�l�nen ve b�l�nmeyen tüm tar�h� eserler devlet 

malıdır den�yor. Arsanın altında maden petrol varsa bunlar da kamu malıdır, özel hukukçuların 

ded�ğ� g�b� taşınmazın altı k�ş�n�n değ�ld�r. Mülk�yet� bel�rleyen kamu hukukudur. Sah�ps�z mal 

ter�m�n�n esas anlamı mevzuat gereğ� özel hukuk mülk�yet�ne konu olamayacak mallardır. Daha 

önce bahsed�len sah�ps�z maldan farkı budur, d�ğer sah�ps�z mal özel mülk�yete tab� olab�lecek 

olmasına rağmen buna konu olmayan mallardır. O yüzden kamu malları altındak� sah�ps�z 

mallar açısından "mülk�yetten" söz ed�lmem�ş, "hüküm ve tasarrufu altındadır" denm�şt�r. Ama 

Anayasa’nın çel�şk�ler� var. B�r maddede tab� servet ve kaynaklardan bahsederken hüküm ve 

tasarruf demes�ne rağmen, ormanlardan bahsederken ormanların mülk�yet� devred�lemez d�yor. 

Sonuç olarak deneb�l�r k� bunlara devlet�n hüküm ve tasarrufu altında denmes�, yetk�n�n 

n�tel�ğ�n� göstermekten z�yade bunların b�r kamu malı kategor�s� olduğunu ortaya koymak 

amaçlanıyor. Kıyı herkes�n kullanımında olduğu �ç�n kamu malıdır dem�yor, kamu malı olduğu 

�ç�n herkes�n kullanımındadır d�yor. Dolayısıyla malın toptan n�telend�r�lmes�yle kamusal alana 

bırakılması söz konusudur. B�r faal�yete tahs�s olmadığı �ç�n h�zmet malı denem�yor, kural 

olarak ortak kullanıma açık olmadığı �ç�n orta malı da denem�yor, o yüzden sah�ps�z mal 

den�yor. Bunların tapu kaydı yok, bunlar devlet�n hükümranlık hakkı çerçeves�nde başka b�r 

mülk�yete tab� olmadan onun koruma ve gözet�lmes� altında mallardır den�yor. 

 

Orta malı 

Orta malı b�r meden�yet�n en öneml� yaklaşımlarından b�r�d�r. Batının 

toplumsallaşab�lmes�n�n en öneml� özell�kler�nden b�r�s� budur. Feodal beyler�n toprakları 

�nsanlarla b�rl�kte alıp sattığı dönemden, toprakların �nsanların �ht�yaçlarına tahs�s ed�ld�ğ� 

dönemden söz ed�l�yor. Batı �ç�n büyük b�r hukuk� değ�ş�m, batı meden�yet�n�n ulaştığı noktayı 

göster�yor. İnsanların �z�n almadan kullanab�leceğ� malların gel�şm�şl�ğ�, meden�yet�n n�tel�ğ�n� 

göster�yor. Orta mallarında b�r para kazanma veya h�zmet sunma yoktur. Malın kend�s� h�zmet�n 

konusu, o malı kullanıma uygun b�ç�mde tutmak h�zmet�n konusudur. B�r köyün �kt�sad� olarak 
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gel�şmes�, merasının ıslah ed�lmes�ne bağlıdır. Eğer böyle değ�lse g�derek hayvan doyurmaya 

yetmez ve yem alınmak zorunda kalınır, bu da hayvancılığı karlı b�r �ş olmaktan çıkarır. Orta 

malı n�tel�kl� olmazsa �nsanlar başka yere göçecek. Dolayısıyla �kt�sad�, sosyal, kültürel hayat 

bakımından orta malları öneml�d�r. Bu orta mallarının özell�ğ� "tahs�s"t�r. Bunun yen� ter�m� 

“özgüleme”d�r. B�r şey� orta malı veya h�zmet malı hal�ne get�ren, öyle olmaktan çıkaran şey 

tahs�st�r.  Dolayısıyla tahs�s g�zl� kahramandır. Kamunun özel malıyken tahs�s ed�lmekle orta 

malı hal�ne gel�yor. Nasıl b�r kamu malı olduğunu, nasıl kullanılacağını, k�mler�n 

kullanılacağını gösteren tahs�st�r. Bu �şlem, b�r mal üzer�nde hukuk� statüyü gösteren b�r sonuç 

doğuruyor. Bu tahs�s bazen açıkça bazen zımn� olarak yapılıyor. F��len yapılanlar büyük 

çoğunluktadır. İTÜ’nün Taşkışla b�nası ver�l�rken h�ç b�r �şlem yapılmadığı �ç�n m�ll� emlak 

çıkarmak �st�yor, çünkü ortada b�r belge yok. Ama zımn� tahs�s var. Mahkeme de böyle d�yor, 

tekn�k ün�vers�te 150 yıldır orada h�zmet gördüğü �ç�n zımn� tahs�st�r d�yor. Tahs�sle kamu malı 

hal�ne gelen mal, artık �daren�n de keyf�l�ğ�n� ortadan kaldırıyor, b�r malın orta malı olmaktan 

çıkarılması bu yönde b�r �ht�yacın olmadığının ortaya konmasına bağlıdır. 

 

31.03.2016 

Kamu Malları 

Bu derste Kamu malları konusunda üçüncü ayrımın bel�rlenmes� noktasında; h�zmet malı, 

orta malı ve sah�ps�z malların neler olduğunun tesp�t ed�lmes�ne yönel�k kr�terler 

anlatılmaktadır. 

Sah�ps�z Mallar: Kanunun kend�s�ne (n�tel�ğ�ne) kamu malı olma sonucu yükled�ğ� 

mallardır. Tab�� servet ve kaynaklar, ormanlar, kıyılar bu kapsamdadır. Bunlardan bazıları 

Anayasa �le (43.168. 169. maddeler) düzenlenmekted�r. B�r de kanunlar gereğ� sah�ps�z mal 

n�tel�ğ� kazananlar vardır. Bunlar �ç�n �se Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer 

alan hükmü örnek olarak verm�şt�k. Sah�ps�z malların kr�ter� malların �şlev� değ�l; yan� ormanlar 

şu �şleve tahs�s ed�lm�ş olduğundan kamu malı değ�l; ormanlar orman olduğundan; kıyılar kıyı 

olduğu �ç�n, kıyı olma sonucuna kamu malı n�tel�ğ� ver�ld�ğ� �ç�n kamu malı n�tel�ğ� kazanır. Bu 

kısımda malın �şlev�ne göre değ�l; malın n�tel�ğ�ne göre değerlend�rme yapılır. Malın n�tel�ğ� 

tek başına yeterl� olmayıp malın n�tel�ğ�ne sah�ps�z mal olma sonucu bağlamış b�r poz�t�f hüküm 

(Anayasa maddes� veya kanun maddes�) olması gerek�r. Anayasaya veya kanunun b�r n�tel�ğe 

bağladığı hukuk� sonuç olarak; "n�tel�ğ� gereğ� kamu malları" den�len b�r kategor� ortaya 

çıkmaktadır. Bunlara sah�ps�z mallar den�lmekted�r. Sah�ps�z mallar, özel hukuk k�ş�ler�n�n 
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sah�b� olamayacağı mallar olarak açıklanab�l�r.  Elmalı haz�neler� örneğ�nde olduğu g�b�; bu 

haz�neler� Amer�ka'dan mahkeme yoluyla ger� alırken "sah�ps�z mal" olma özell�ğ�ne vurgu 

yapılmıştır. H�çb�r şek�lde özel k�ş�n�n mal�k olamayacağı mal statüsünde olduğundan bunu 

çalan k�ş�; �y� n�yetl� 3. k�ş�ye, koleks�yonere veya müzeye de satmış olsa, müze bu malı açık 

arttırmadan dah� satın almış olsa bu malın mülk�yet� h�çb�r şek�lde geçemeyeceğ� �ç�n, ne �y� 

n�yetl� 3. k�ş�ye ne alıcıya h�çb�r şek�lde mülk�yet� geçmez. Kend�s�ne satan k�ş�den tazm�nat 

hakkı söz konusu olab�l�r ancak h�çb�r zaman mülk�yet� üzer�ne geçmez. Hatta �daren�n kend� 

yapacağı �haleyle bu mal satılsa, daha sonra �daren�n yaptığı yanlışın fark ed�lmes� üzer�ne ger� 

alınab�l�r, çünkü özel k�ş�n�n bu malı mülk ed�neb�lme yetk�s� yoktur. O yüzden b�r taşınmaz 

�hale �le satılmış olsa sonradan orman veya kıyı olduğu anlaşılırsa tapu �ptal davasına konu 

olab�l�r ve �ptal ed�l�r. Tazm�nat vs. de ver�lmemekted�r. Ancak Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemes�'n�n bu durumun �y� n�yet�n korunması gerekt�ğ� ve b�r tazm�natı gerekt�rd�ğ�ne 

�l�şk�n hükümler� çerçeves�nde b�r bedel uyuşmazlığı ortaya çıkab�lmekted�r. Ancak �y� n�yetl� 

müktes�p g�b� korunab�len b�r hak teşk�l etmemekted�r. Bu sebepten Sultanahmet bölges�nde bu 

duruma �l�şk�n b�rçok uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Altında tar�h� eser olduğu �ç�n çeş�tl� 

b�naların tapu �ptal davaları açılmıştır. Karaden�z de bu tür davalar çok sık yaşanmaktadır. 

Karaden�z bölges�nde coğrafyası neden�yle en büyük araz� parçası 10 dönüm c�varı 

büyüklükted�r. Dolayısıyla büyük toprak parçaları bulunmamaktadır. Veraset �nt�kal� �le bu 

topraklar 7-8 k�ş�ye bölünmekte, sonrak� kuşaklarda da tekrar bölünmekte olduğundan, b�r 

zaman sonra bölünecek toprak kalmadığı �ç�n �nsanların ekonom�k bakımdan bulunduğu yerde 

geç�nme �mkânı kalmamaktadır.  Bu sebeple de bu sah�ps�z malların ve kamu mallarının 

tedavüle sokulması üzer�nde b�r kavram üzer�nde durmak lazımdır. Bu malların ekonom�k 

hayata sokulması, yen� yaklaşıma göre en �y� koruma yöntem�yle kullanılması yoluyla 

korunması gerekmekted�r. Ş�md�ye kadar etk�s�n� gösteren esk� anlayışta �se, bu malların 

korunması dend�ğ�nde  bu mallara dokunulmaması anlaşılmaktadır. Dokunulmadığı zaman, 

hayattan çıktığı zaman, bu sefer kaçak kullanım ve �st�smarları gündeme gelmekted�r. Sah�ps�z 

mallar öneml� b�r kategor� olup hukuk gereğ� bu statüyü kazanmaktadırlar. Bu statüde olmaları 

neden�yle üzer�ndek� yapılacak değ�ş�kl�k �le bu statüler� değ�şt�r�lememekted�r. Ormanın bütün 

ağaçları kökler�yle b�rl�kte kes�lse, tek b�r ağaç dah� kalmasa, artık ağaç b�tmeyecek n�tel�kte 

b�le olsa ağaç neden�yle değ�l; alanı neden�yle olduğu �ç�n orman statüsü y�ne de devam 

etmekted�r. F��len orman olmaktan çıkartılamamaktadır. Kıyının önüne 10 km dolgu da yapılsa, 

kıyı �ler�ye doğru g�tmemekted�r. Kıyı hal�n� muhafaza etmekted�r. Su ulaşamıyor b�le olsa, 

karot aldığınızda oradan �st�r�dye parçaları den�z canlılarının fos�ller� çıkıyorsa burası kıyıdır 
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den�lerek hukuk� hükmünü devam ett�rmekted�r. Bu b�r n�tel�ğe bağlanan sonuç olup o n�tel�ğ� 

f��len hukuken kaybetmey� engellemekted�r. O yüzden 2B tartışmaları, orman olan yerler�n 

satılması problem� özel tartışma konuları olmuştur. Mantıklı, b�l�msel b�r kr�ter düzen� 

bulunmamaktadır. Üç tane kamu malı statüsü var olup üçünden b�r tanes�n�n kr�ter� farklı 

d�ğerler�n�n de farklıdır.  

 

Orta Malı  

D�ğer kamu malları �se "orta malı" ve "h�zmet malı"dır. B�rb�rler�n� ayırt etmek 

bakımından kamu malı oldukları �ç�n çok farklı olmamakla beraber bu statüyü kazanmak 

bakımından aralarında b�r fark vardır. Aralarındak� sınırı bel�rlemede o kadar fark yoktur k�, 

kadastro kanununda A ve C bentler� arasında çel�şk� vardır27. Kanun orta malları arasında 

saydığı yolları h�zmet malları arasında da saymaktadır.  Dolayısıyla orta malı veya h�zmet malı 

olduğu hususunda tereddüt oluşab�l�r. Ancak, ayırt etmede kullanılan kr�ter şudur; Orta malı 

olmak, herkes�n ortak yararlanmasına açılacak mal demekted�r. Buradak� "herkes" duruma göre 

değ�şmekted�r. Mesela köyler�n orta malında ancak köy nüfusuna kayıtlıların kullanab�leceğ� 

bel�rt�lm�şt�r. Dolayısıyla buradak� "herkes"  köy nüfusuna kayıtlı herkes� �fade etmekted�r. 

Dışarıdan gelen b�r�s� sürüsünü köyün merasında otlatamaz. Köy merası orta malıdır, Köye 

tahs�sl�d�r ve köyde hayvancılık yapan, başlayacak olan k�mseler ancak bu merayı 

kullanab�lmekted�r, "herkes" tab�r� burada bu şek�lde sınırlandırılmıştır. Sadece malın c�ns�n� 

korumak �ç�n "herkes" tab�r�ne sınırlar get�r�lm�şt�r. Mesela "herkes" yaya olarak veya b�s�kletle 

Boğaz�ç� köprüsünden geçemez. Burada araçlar bakımından sınırlama vardır, hang� araçlarla 

geç�leb�leceğ� bell�d�r. Yaya yollarının oluşturulması ve araçların geçememes� g�b� durumlarda 

bazı beled�yeler araç g�rmemes�nden ötürü herkes�n yararlanmasına açıklık �lkes�n�n 

zedelenmes� veya b�r d�ğer örnekte  Boğaz�ç� köprüsünün sadece k�ş�sel araçlara, kamyonların, 

t�car� araçların �se sadece FSM köprüsünü kullanab�lecek olması "herkes" kavramını 

zedeleyeb�leceğ�ne �l�şk�n tartışmalar yaşanmaktadır. Buradak� yaya yolu, kamyona kapalı yol, 

bazı araçlara kapalı yol, bell� güzergâhtan geçme zorunluluğu g�b� hususların h�zmet gerekler�; 

yolu korumak, yolun amacına uygun kullanımını sağlamak g�b� kr�terlerden yola çıkarak 

herkes�n yararına sunulmuş olma kr�ter�n� zedelemed�ğ� kabul ed�lmekted�r. Bu 

sınırlandırmalara çeş�tl� �st�snalar get�r�lmekted�r. Yaya yolu yapıldığında, dükkânı olanların da 

�nd�rme b�nd�rme yapab�lmes�, loj�st�k hareketler�n� yapab�lmes� �ç�n yoğun olmayan bazı 
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zamanlarda aracın g�reb�lmes�ne �mkân vermek gerekt�ğ� g�b� kr�terlerle "herkes" kavramı 

değerlend�r�lmekted�r.  

 

 

H�zmet Malı 

H�zmet malı, İdaren�n b�r faal�yet�ne özgülenen, tahs�s ed�len mala den�r. Orta malı ve 

h�zmet malının tamamlayıcı şartları vardır. 

Tamamlayıcı Şartlar: 

Ün�vers�telerde eğ�t�m�n sağlandığı b�nalar h�zmet malına klas�k b�r örnekt�r. Çünkü 

eğ�t�m kamu h�zmet�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n amf�lere �ht�yaç vardır. Bu b�nalar h�zmete 

göre kurgulanmıştır. Eğ�t�m amf�s� yüksek tavanlı, eğ�ml� b�r yapıda olur. Bu b�na eğ�t�m 

h�zmet�ne özgülenm�ş, yapısı, mob�lyaları, tasarımı eğ�t�m h�zmet�ne uyarlanmıştır. 

"L'aménagment Spéc�al" den�len kavram, tahs�s ed�ld�ğ� h�zmete uyarlanmış olması şartının 

get�r�lmes�n� �fade eder. B�r b�na kend�l�ğ�nden h�zmete tahs�s ed�lmekle h�zmet malı olmaz, 

b�nanın o h�zmete göre uyarlanmış olması �kt�za eder. Ya da o h�zmet�n onsuz olmaz b�r 

koşulunu oluşturması lazımdır. B�lg�sayar, projektör bu h�zmet�n onsuz olmaz koşulu mudur? 

Amf� �çer�s�ndek� sandalye, h�zmete özgülenm�ş olmasına rağmen kamu malı özell�kler� 

taşımakta mıdır? Bu sandalye herhang� b�r k�ş�n�n ev�nde, bürosunda olab�l�r. Bu soruyu 

öneml� kılan husus şudur: eğer bu sandalye h�zmet malı değ�lse �daren�n borçlarından dolayı 

alacaklı gel�p bu sandalyey� haczedeb�l�r. H�zmet malı olduğunda �se haczed�lemez. Bunun 

h�zmet malı olmasını sağlayan t�p�, f�z�k� görünüşü değ�l, h�zmette olan bağlantısıdır. Malın 

sadece h�zmete özgülenmes� yetmez, o olmadan h�zmet �şleyemez durumda olmalı veya 

h�zmete özgülenm�ş olması lazımdır. Bu sandalye h�zmete özgülenm�ş olduğundan h�zmet malı 

sayılab�l�r. Projeks�yonun h�zmet malı olup olmadığını anlayab�lmek �ç�n malın h�zmettek� 

m�syonuna bakmak gerek�r. Onsuz olmaz n�tel�kte b�r özell�k taşıyorsa h�zmet malıdır. Bu konu 

tartışmalıdır. K�m� zaman borçlanab�len kurumlar olan Beled�yeler, 

alacaklıların taşınmazlarını haczetmemes� �ç�n mallarını alacaklılardan kaçırmaya çalışır ve bu 

sebeple bu malların h�zmete özgülenm�ş olduğunu öne sürer. Mahkemeye �nt�kal ett�ğ�nde 

alacaklı vek�ller� malın h�zmet malı olmadığını, beled�yen�n alacaklılara para ödeme 

mecbur�yet�n� engellemek ve mallarının haczed�lmes�ne engel olmak �ç�n bunu yapmakta 

olduğunu �dd�a etmekted�r. Mahkeme bu hususta b�l�rk�ş� �ncelemes� �steyeb�l�r. Örneğ�n, 

İstanbul’da b�r beled�ye, b�r otobüs alarak kamu h�zmet�ne tahs�s ett�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Gerekçes�, 
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vefat ed�p de başka �lde def�n �ç�n cenazes� götürülenler�n yakınlarını taşımak �ç�n aldığını 

bel�rtm�şt�r. Yan� İstanbul’da ölen b�r S�noplunun İstanbul’dak� mezkûr beled�yen�n h�zmet 

alanında muk�m yakınlarını cenazeye katılmak üzere S�nop'a götürmek üzere alındığını 

bel�rt�yor. Alacaklı vek�ller� de bu h�zmet�n beled�yen�n yapması gereken zorunlu b�r h�zmet 

olmadığını, beled�ye cenaze sah�pler�n�n yakınlarını cenazeye veya defne katılsın d�ye 

defned�leceğ� şehre götürmek zorunda olmadığını dolayısıyla beled�yen�n özel b�r malı 

olduğunu ve �cra yoluyla sattırarak alacağını �fade etmekted�r. Beled�ye �se “beled�ye mecl�s� 

kararıyla üstlend�ğ� b�r görev olduğunu, burada oturanların ortak ve genel b�r �ht�yacı olduğunu, 

İstanbul’da def�n yer� kalmadığı �ç�n dışarıda defne özend�rme yaptıklarını, dışarıya def�n �ç�n 

cenazey� bedavaya taşıdıklarını, İstanbul’dak� araz�ler� daha fazla kullanımda tutab�lmek �ç�n 

bu h�zmet� yaptığımıza göre cenazeye katılacakları da otobüsle b�z�m götürmem�z 

gerekmekted�r” demekted�r.  Buradak� problem kr�ter�n hayata uygulanmasındak� takd�r 

marjıdır. Burada herkes aynı sonuca varmıyor. Kr�ter malın h�zmete özgülenm�ş olması, 

(gerekl� ama yeterl� değ�l) h�zmete göre uyarlanmış veya h�zmet�n onsuz olmaz b�r unsurunu 

teşk�l etmes� gerekmekted�r.  

Orta malı ve h�zmet malının ortak b�r de yargı kararlarıyla çıkmış görünümü vardır. Kâğıt 

üzer�nde tahs�s etmek yeterl� olmayıp malın f��len de bu şek�lde kullanılıyor olması 

gerekmekted�r. Yan� h�zmete tahs�s ett�m dey�p de h�zmette kullanmıyorsa. Mesela öğrenc� 

serv�s� �ç�n alınan, tahs�s ed�len otobüs bakıldığında uygulamada öğrenc� serv�s� faal�yet� 

yapmıyorsa, bu durumda tahs�s olsa b�le f��len bu tahs�s gerçekleşmed�ğ� �ç�n hukuken 

gerçekleşmes�n� mahkeme yeterl� saymamaktadır. 

Özetle, üç kr�ter b�r  mala kamu malı statüsü kazandırmaktadır; sah�ps�z mal 

olmak,  h�zmet malı olmak, orta malı olmak. 

Sah�ps�z mal olmak en kapsamı bell� olan türdür, çünkü kanunlarla n�tel�ğ� 

bel�rlenmekted�r, tartışmalı kısmı �se kıyı mı değ�l m�, orman mı değ�l m� 

noktasındadır.  Dolayısıyla o n�tel�ğ� taşıyıp taşımadığı kr�t�k noktasıdır. Dolayısıyla kamu malı 

n�tel�ğ�n� sağlayan düzenleme kanunla olduğu �ç�n bell�d�r. Hayata geç�ştek� problem �se 

neren�n kıyı olduğu, kıyı ç�zg�s�n�n nereden geçt�ğ�n�n bel�rlenmes�d�r. D�ğerler�ndek� kr�ter �se; 

bunlar b�r malın f�z�k� görünümüne göre kamu malı olup olmadığı bel�rlenmemekted�r, her şey 

kamu malı olab�l�r, her araç, b�lg�sayar da kamu malı olab�l�r. Bunun evlerde b�lg�sayarlardan 

farkı olmasa da kamu malı olab�l�r, ancak bu b�lg�sayarın h�zmete göre uyarlanmış olması ve 

onsuz olmaz n�tel�ğ�n� taşıması, bu mal olmadığı takd�rde h�zmet�n aksaması, h�zmet�n b�r 
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unsurunu teşk�l ed�yor olması gerekmekted�r. H�zmette örneğ�n 3 m�krofon olması şart değ�l, 

tek b�r m�krofon �le h�zmet olab�l�r. B�lg�sayar, sandalye, m�krofon, projektör tüm bu ver�len 

örneklerdek� tartışmalar b�rb�r�nden başkadır. İdaren�n h�zmet�n�n devam etmes�n� zorlayacak 

b�r hacz�n olmaması gerek�r. H�zmet�n onsuz olmaz unsurlarını haczedemez; h�zmettek� d�ğer 

unsurları haczedeb�l�r, �k�nc� olarak �se sadece hukuken tahs�s yeterl� olmayıp f��len de tahs�s 

ed�lm�ş olması gerekl�l�ğ�d�r. Orta malı ve h�zmet malı kr�terler� �şlevsel kr�terler olup tahs�se 

göre bel�rlenmekted�r. Tahs�s�n hem hukuk� hem f��l� olması öneml�d�r. Orta malı �ç�n 

gerekmeyen b�r şart h�zmet malı �ç�n vardır, h�zmet malı olması �ç�n onsuz olmaz kr�ter�n�n 

olması gerekmekted�r. Bu kr�ter kavramın �lk kuruluşunda olmayıp neden sonra get�r�lm�şt�r. 

Sebeb� �se, �daren�n her malının özel hukuk alanından çek�lmes�n�, �dare borçlarını ödemed�ğ� 

zaman mallarını haczed�lemezl�k hukuk� koruması altına kolayca sokmasını engellemekt�r. Bu 

kr�ter, �darey� korumak �ç�n değ�l, h�zmetten yararlananları korumak �ç�n gerekl� malların 

haczed�lmekten koruma statüsünden yararlanmasının sağlanması, d�ğerler�n�n özel b�r koruma 

statüsünden yararlanmaması �ç�n oluşturulmuştur. 

H�zmet malı, orta malı, sah�ps�z olmayan �daren�n her malı �daren�n özel malıdır. Özel 

mallar özel hukuka yaklaşan b�r hukuk� rej�me tab�� olup d�ğer kamu malları kamu hukukuna 

tab�� b�r rej�me tab��d�r. Bu üç kategor�ye çoğunlukla kamu malları den�l�r ve bu kamu malları 

üzer�nde uyuşmazlık olduğunda konu �dar� yargıya �nt�kal etmekted�r. Uyuşmazlıkta �dar� 

yargılama usulü, uyuşmazlığın çözümünde de �dare hukuku �lkeler� kullanılmaktadır. Hâlbuk� 

özel mallarda borçlar kanunu ve meden� kanunun �lg�l� hükümler� kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

adl� yargıya g�tmes� neden�yle b�r anda hukuk� rej�m değ�şmekte ve b�r kırılma noktası ortaya 

çıkmaktadır. İdareye a�t mallara �l�şk�n anlaşmazlık olduğunda adl� yargı mı �dar� yargı mı 

sorumlu olacağı malın kamu malı olup olmadığına bakılarak anlaşılır. B�r örnekte, çocuğun 

üstüne duvar yıkılması neden�yle vefat etmes� üzer�ne zarar b�na sah�b�n�n sorumluluğundan 

kaynaklanan usullerle m� çözülecek ceza davası problem� dışındak� mal� tazm�nat konusunu 

düşünüyoruz okul duvarı olduğu �ç�n kamu malının yıkılmasından ötürü h�zmet kusuruna göre 

�dar� yargıda mı g�decek bunu bel�rleyen orada ölüme yol açan duvar �se duvarın n�tel�ğ� kepçe 

vs g�b� b�r araç �se farklı. Yargıtay’ın ve �dar� yargıyı çok uğraştıran hukukun b�rçok alanında 

somut sonuçları olan somut sonuçları olmasına rağmen somut b�r genel kanunu olmayan b�r 

alan olduğu �ç�n öneml�. Hukukun b�rçok alanında olduğu g�b� düşünülerek bunu böyle kuralım 

d�ye ortaya çıkmamıştır. Hukuk� b�r sonucu ayrıştırıp hakkan�yet bakımından 

değerlend�reb�lmek �ç�n nasıl temellend�rel�m d�ye düşünmekle ortaya çıkmıştır. Sonuçta 

sebebe g�tt�ğ� �ç�n çel�şk�ler vardır. Sonuçtak� hakkan�yet değerlend�rmes�ne göre sebepte 
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oynamalar oluyor. Bu alan sürekl� hareketl� olduğu �ç�n de genel b�r kanun düzenlemes�ne konu 

olamıyor.  

 

 "Beled�yen�n taşınmazının h�zmet malı olması neden�yle haczed�lemez olduğu ve h�zmet�n 

ayrılmaz b�r parçası olduğu anlaşıldığından" g�b� �fadeler�n yer aldığı yargı kararlarına 

rastladığımızdan, b�r �ht�yacı karşıladığı ve yargı tarafından gel�şt�r�ld�ğ� �ç�n bu kavramların 

eks�kl�kler� varsa yer�ne konulması lazımdır.  

İdareye a�t mallar vardır. İdareye mallar �k� ana gruba ayrılmaktadır. Özel hukuka tab�� 

malları kamu hukukuna tab�� malları olarak. Özel hukuk b�r malın statüsünü bel�rlerken 

sah�b�n�n n�tel�ğ�ne göre ayırt etmez. Özel hukuka tab�� mallardır, gerçek k�ş� olab�l�r, tüzel k�ş� 

olab�l�r, ama kamu hukuku �le beraber düşünüldüğünde yürürlükte şu kategor�ler vardır: 

1-özel hukuk gerçek veya tüzel k�ş�ler�ne a�t özel hukuka tab�� mallar 

2-kamu tüzel k�ş�ler�ne a�t özel hukuka tab�� mallar 

3-kamu tüzel k�ş�ler�ne a�t kamu malları 

En üstünde �se sah�b� tarafından terk ed�lm�ş mallar vardır, bunlar da kamu mallarının 

dışında olanlardır. M�rasçısız ölenler�n malları �dareye geçmekted�r. Artık sah�ps�z mal çok az 

n�tel�kte olduğundan kanunlarla bel�rlenm�ş hususlar vardır, �daren�n bazı malları kazandırıcı 

zaman aşımı �le mülk�yete geçeb�l�yor. Sah�ps�z olduğu �ç�n değ�l, �dareye a�t özel mallar olduğu 

ve özel k�ş�ler�n mülk�yet�ne geçeb�lme �mkânı tanındığı �ç�n. Örneğ�n bataklıkların 

kurutulması kanunu vardı, önces�nde bataklığı kurutan kuruttuğu bataklığın mülk�yet�ne sah�p 

olurmuş. Ancak ş�md� bataklıkların kurutulmasının �sabetl� b�r şey olmadığının anlaşılması 

üzer�ne o kanunun uygulanmasından vazgeç�ld�. Böylel�kle elde ed�len mallar sah�ps�z mal 

demek değ�ld�r. İdare kend� mallarından bazılarını şartları yer�ne get�ren�n mülk�yet�n� elde 

edeb�lmes�n� sağlamaktadır. Gerçek anlamda sah�ps�z mal az sayıda vardır ancak taşınırlarda 

vardır. Sah�b� tarafından terk ed�lm�ş, çöpe bırakılmış terk ed�lme �rades� açık. Kaybolmuş 

mallar bu statüye g�rmez, kaybolmuş mallarda  mukataa hükümler� var, farklı hükümler var. 

Dolayısıyla en üst statüde özel hukuk k�ş�ler�ne a�t mallar, kamu tüzel k�ş�ler�ne a�t mallar h�ç 

k�mseye a�t olmayan mallar onun altında kamuya a�t malların altında �k�l� ayrım 

kamunun  kamu hukukuna tab�� malları, kamunun özel malları. Kamunun özel malları özel 

hukuka tab�; uyuşmazlıkları adl� yargıda görülüyor. Burada b�r üstün yetk�s� yok kamu tüzel 

k�ş�ler�n�n. Ama kamu hukukuna tab� malların üzer�nde üstün yetk�ler� var. Bunlar da h�zmet 

malı orta malı ve sah�ps�z mal d�ye üçe ayrılıyor.  
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Kamunun özel mallarına hızlıca b�r göz atmak gerekl�. Bütün k�taplarda buna da özel 

hukuka tab�d�r den�l�yor; ancak şöyle bazı �st�snalar vardır: özel k�ş�ler malı �sted�ğ�ne 

bağışlayab�l�r, �sted�ğ�ne �sted�ğ� f�yata satab�l�r, �sted�ğ�ne m�ras bırakab�l�r; ama �dare �ç�n 

böyle b�r şey söz konusu değ�l �sted�ğ�ne bağışlayamaz �sted�ğ�ne satamaz özel malını satmak 

�ç�n �hale açması gerek�r, en yüksek bedele vermes� gerek�r. Yan� mal�k olarak �darey� 

sınırlandıran şartlar, mal�k olarak özel hukuk hükümler�ne tab� mallar üzer�nde 

yapab�lecekler�n� de sınırlandırıyor Maldan kaynaklanan b�r sınırlama değ�l; mal�k�n�n kamu 

tüzel k�ş�s� olmasından kaynaklanan sınırlamaklar ve farklılıklar var. Ama uyuşmazlık 

çıktığında adl� yargıya g�d�yor. Buna �l�şk�n açıklamaları yaptıktan sonra ş�md� hukuk� rej�m� 

anlatacağız. 

Kamu mallarına �l�şk�n teor�de c�dd� eks�kl�kler ve zayıflıklar olmasına rağmen yer�ne 

yen� b�r teor� �nşa ed�leb�lm�ş olmadığından henüz ne Fransa'da ne Türk�ye'de b�r kenara 

atılab�lm�ş değ�ld�r. Mallarla �lg�l� olduğu �ç�n büyük ekonom�k ve sosyal sıkıntılar 

doğurab�lecek b�r husustur. Zaten Araz� Kanunnames� en son meden� kanunla kaldırılmıştır. 

Araz� kanunnames� Osmanlı dönem�ndek� kanunnamen�n b�rçok hükümler�n� devam ett�rm�şt�r. 

Hala devam eden Osmanlı Dönem� toprak s�stem�n�n unsurları vardır; Dalyan ve vol�ler�n�n 

mülk�yet� vs. g�b�.  Baz yerlerde hala dalyan sah�b� olanlar, den�z yüzey�n�n mülk�yet�n�n tapuya 

bağlanması hal� devam etmekted�r. Toprak mülk�yet� meseles� özell�kle b�z�m s�stem�m�zde 

olduğu g�b� hukuk mantığı değ�ş�kl�ğ� get�rd�ğ�nde beraber�nde büyük uyuşmazlıklar 

get�rmekted�r. Cumhur�yet kurulması üzer�nden çok sene geçmes�ne rağmen kadastro tam 

anlamıyla b�tmem�ş toprak �ht�lafları b�tmem�şt�r. 30-40 yıldır devam ett�ğ� söylenen davaların 

heps� toprak davalarıdır. M�r�, mevat, vakıf araz� g�b� devam eden b�r toprak s�stem�nden farklı 

b�r toprak tasn�f�ne geçen s�steme geç�ld�ğ�nde geç�ş hükümler� yeterl� olmamıştır. Esk�den m�r� 

araz�y�, kamuya a�t olduğu kabul ed�len araz�y� kullanım hakkı ver�lm�ş olanlar mülk�yet hakkı 

sah�b� olacak mı bunlardan �caratey�nl� vakfa sah�p olanların durumu ne olacak evlatlık vakfı 

olanların durumu ne olacak, gayr� sah�h vakıfla tab�� olanları nasıl, kullanma belges�n�n has, 

tımar, zeamet olmasına göre statüsü değ�ş�r m�? Bu soruların altından kalkab�lenler yok denecek 

kadar az, bu uyuşmazlıklar g�derek az sayıda fakat çok der�n devam etmekted�r. Mesela bu 

sebepten, bütün Sultanbeyl� �lçes�n� tapusu değ�şt�, Sultanbeyl�'n�n sah�b� 13 k�ş�n�n olduğu, 

tüm �lçen�n başkasının araz�s� üzer�ne yapıldığı ortaya çıktı. Şer�fal� Ç�ftl�ğ� ş�md� en modern 

b�naların olduğu b�r bölge, sadece b�r k�ş�ye a�t olması yıllar süren davadan sonra ortaya çıktı. 

Dava b�t�m�nde dehşetl� �ht�laflar ortaya çıktı. Bu sadece İstanbul g�b� toprak, tedavül değer� 
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çok yüksek yerde görünen, b�r de Anadolu’nun b�rçok yer�nde fazla b�r değer taşımayan araz�ler 

var k� bunlar henüz tartışmaya açılmamıştır. Her yerde toprak mülk�yet� alanında problemler 

vardır. Bu alanı gerçekç� b�r b�ç�mde ve çok yönlü b�r b�ç�mde uzmanı olan k�ş�lere �ht�yaç 

vardır. Meden� hukuk tarafındak�ler kamu hukuku tarafını b�lmemekted�r. Kamu hukuku 

tarafını b�lenler meden� hukuk kavramlarına yeter�nce hâk�m olmamaktadır.  

 

I. Kamu Mallarının Hukuk� Rej�m� 

Kamu mallarının hukuk� rej�m� konusunda �daren�n kamu malları üzer�ndek� yetk�s�n�n 

ne olduğudur. Mülk�yet yetk�s� m�d�r yoksa farklı b�r yetk� m�d�r? Kamu malları üzer�nde 

mülk�yet hakkı mı vardır? 

Sıddık Sam� ONAR dönem�nden gelen yaklaşım şöyled�r: "Kamu malları üzer�nde 

mülk�yet hakkı olamaz, mülk�yet özel k�ş�lere a�t malların üzer�nde olur, kamu malları üzer�nde 

�daren�n gözet�m ve denet�m yetk�s� vardır, sadece onları korur." Fakat bu �fade günümüzde 

kamu mallarının günümüzdek� kullanımını açıklamamaktadır. Kamu mallarının kullanımı 

günümüzde büyük değer �fade ett�ğ� �ç�n bunu başkasına kullandırmaya yarayacak b�r hukuk� 

temele �ht�yaç vardır. Gözetmek ve korumakla sınırlı b�r yetk� ondan para kazanmayı 

meşrulaştırmaz. Dolayısıyla bu açıklama yeterl� olmadığı �ç�n zaman �ç�nde tartışılmış ve ortaya 

çıkan görüntüde, mülk�yet d�ye b�r tek kavram olduğu, özel hukuk veya kamu hukuku ayrımı 

�çermeyen, bu mülk�yet kavramının b�r özel hukuk mülk�yet� kısmı vardır. Mülk�yet�n b�r de 

kamu mülk�yet� görünümü vardır. Bu �k�s� mülk�yet �lkes�n�n �k� alt ayrımdır. Mülk�yet dend�ğ� 

zaman özel hukuk mülk�yet� kavramı anlaşılıyor. Kamu hukuku mülk�yet� denmes�n�n farkı; 

kamu mülk�yet� farklı yetk�ler tanımaktadır mal�k�ne. Özel mülk�yettek� yetk�lerden farklıdır. 

Bu fark da k�m� durumlarda üstün yetk�, k�m� durumlarda daha sınırlı yetk� anlamını 

taşımaktadır. Bu üstün yetk� sınırlı yetk� meseles� �dare hukukunun zıtlıklarının b�r 

görünümüdür. Yan�, den�r k�; �daren�n kamu mülk�yet�n�n üstün b�r yetk�s� vardır, bu �fade 

doğrudur, mesela İdaren�n mülk�yet�ne tecavüz edenler� kaymakamlık aracılığıyla süreye bağlı 

olmaksızın yargı kararı gerekmeks�z�n kamu mülk�yet�nden atma hakkı vardır. İlg�l� b�r hak 

�dd�a ed�yorsa mahkemeye başvurması gerek�r. Öncel�kle kamu mülk�yet�nden ac�len çıkması, 

b�r hakkı var �se, mahkeme kararı alab�l�rse ger� dönmes� gerek�r. Özel mülk�yette hukuk� 

uyuşmazlık söz konusu olduğunda, örneğ�n k�racıyla aranızda b�r �ht�laf varsa mülkünüzden 

çıkarab�lmek �ç�n mal�k�n yargı kararı alması gerek�r. Ancak �daren�n mülk�yet�nde üstün 

yetk�ler�n�n olmasının yanı sıra bazı durumlarda da kısıtlı yetk�ler� vardır. Özel hukuk 
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k�ş�ler�n�n mülk�yet�n� satma, �sted�ğ� g�b� kullanma hakkı, kamu tüzel k�ş�ler�n�n kamu 

mülk�yet� üzer�ndek� tasarrufunda aynı şek�lde değ�ld�r. İsted�ğ� g�b�, satma, kullanma, 

kullandırma yetk�s� olmayıp kamu hukukunun bel�rled�ğ� kurallara tab�� olarak bu �şlemler� 

yer�ne get�r�r. Dolayısıyla, kamu mülk�yet� ter�m� bell� alanlarda üstün yetk� bell� alanlarda da 

kısıtlanmış b�r yetk� anlamını taşımaktadır. Hang� alanlarda kısıtlı yetk� hang� alanlarda üstün 

yetk� olduğu noktasında olaylar karşımıza çıktıkça göreceğ�m�z g�b� bunun b�r l�stes�n� yapmak 

her zaman doğru olmaz. Tüket�c� olmaz. Ama b�raz önce söyled�ğ�m�z kullanıcısının n�tel�ğ� 

gereğ� sah�p olduğu özell�kler mülk�yete de s�rayet etmekted�r. İdaren�n kamu mülk�yet�ne konu 

olan malları, haczed�lemez, ama özel hukuka tab�� mallar haczed�leb�l�r. İdaren�n özel hukukuna 

tab�� kamu mülk�yet�ne tab�� malları dev�r ve ferağ ed�lemez hâlbuk� özel hukuka tab� mallar 

mal�k�n�n �rades�yle dev�r ve ferağ ed�leb�l�r. Dolayısıyla k�ra g�b� özel hukuk sözleşmeler�ne 

konu olmaz kamu mülk�yet�ne tab�� malları �daren�n. Ama özel hukuka tab� mallarında k�ra ve 

mülk�yet�n gayr� ayn� haklar �rt�fak, sükna, �nt�faa g�b� �şlemlere konu olab�l�r. Kamu mülk�yet� 

den�len b�r kavram daha çok h�zmet malları ve orta malları �ç�n kullanılan ter�md�r. B�z�m 

anayasamızda da  tamamen b�ze özgü b�r ter�m vardır. "Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında 

olmak" kel�mes�yle ortaya çıkan b�r durum. K�m� yazarlar bunun mülk�yet g�b� b�r yetk� �sm� 

olduğunu, k�m�s� bu devlet�n yapab�leceğ�n� gösteren b�r kavram olduğunu �şlev�ne �l�şk�n 

olduğunu söylemekted�r. K�m�s� de  �daren�n kullanab�leceğ� yetk�ler� gösterd�ğ�n� bel�rt�r. 

Bunun ne olduğu konusunda kapsamı konusunda tartışma vardır. Ancak örneklere bakıldığında 

yaygınlık �çeren b�r özell�ğ�nden bahsed�l�r�z, daha çok sah�ps�z mallar �ç�n kullanılıyor kıyılar 

�ç�n  kaynak ve servetler �ç�n kullanılıyor. Burada da çel�şk�l� açıklamalar var, mesela ormanlar 

�ç�n mülk�yet� devred�lemez denen b�r madde vardır, mefhumu muhal�f�nden ormanlar üzer�nde 

mülk�yet olduğu sonucu çıkıyor; ama şöyle b�r açıklama yapab�l�r�z; Kamu malları üzer�nde 

�daren�n yetk�s�n� �fade eden �k� ter�m vardır kamu mülk�yet� ve devlet�n hüküm ve tasarrufu 

altında olma. Kamu mülk�yet� bütün kategor�ler �ç�n geçerl� olab�lecek b�r yaygın kullanımına 

sah�p. Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında olmayı �se daha çok sah�ps�z mallar �ç�n 

kullanıyorlar. B�r de mal olup olmadığından şüphelen�len şeyler. Uçakların mesela geçeceğ� 

rotaları bel�rlemek devlet�n hüküm ve tasarrufu altındadır.  Devlet havacılık düzenlemeler�n� 

yapar. Şuan 4,5G g�b� �lanları yapılan yen� teknoloj�ler var; bunların havada cereyan edecek 

sağa sola g�d�p gelecek elektromanyet�k dalgalarının geçeceğ� frekanslar devlet�n hüküm ve 

tasarrufu altındadır, “ben �hale yaparım, ancak benden frekans �hales�n� kazanan bu frekanslar 

arasında elektron�k dalgalar yayab�l�r” d�yor “devlet�n hüküm  ve tasarrufu altında olduğu �ç�n 

ben bunu sana şu f�yata satarım” d�yor, dolayısıyla bu mal mı değ�l m� d�ye tereddüt ed�len 
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şeylerde devlet�n hüküm ve tasarrufu altında olmak ter�m� daha çok kullanılıyor. Havaya, 

den�ze, kıyıya �l�şk�n hususlarda, kıyılar da sah�ps�z mallar ve devlet�n hüküm ve tasarrufu 

altında olduğu anayasada söylend�ğ� �ç�n kıyı olan b�r yerde özel mülk�yet mümkün değ�ld�r. 

Yapılan b�naların h�çb�r�s� mülk�yete tab�� olacak b�nalar değ�ld�r. Ancak günüb�rl�k d�nlenme 

yerler�, lokanta, kahve veya yat l�manında h�zmet sunacak  b�r�mler vs. gümrük b�nası g�b� 

şeyler yapılıyor h�çb�r�s� özel mülk�yete geçem�yor. Tersane vs yapmak �sted�ğ�n�z zaman 

kıyıdan özel b�r yararlanma �zn� alıyorsunuz, bell� b�r süre �le orada o faal�yet� sürdürmek �ç�n 

b�r şeyler yapab�l�yorsunuz h�çb�r zaman mülk�yet�n�ze alab�lmen�z mümkün değ�ld�r. 

Dolayısıyla bu devlet�n hüküm ve tasarrufu altındadır. Adeta bu devlet�n hüküm ve tasarrufu 

altında olmak devlete b�r yetk� verd�ğ� g�b� onun yetk�s�n�n kapsamını gösterd�ğ� g�b� onu 

devlete karşı koruyan hükümlerd�r. İstese de satamıyor, �stese de mülk�yet�n� devredem�yor 

�stese de �haleye çıkartamıyor. Başkasının kullanımına serbestçe verem�yor. Bell� hükümler 

çerçeves�nde gerçekleşt�rmes� gerek�yor. Dolayısıyla devlet�n hüküm ve tasarrufu altında olmak 

kamu mülk�yet� kamu hukukuna tab�� ter�mler. Ve kamu malları �ç�n kullanılıyor. H�zmet 

malları ve orta malları �ç�n daha çok kamu mülk�yet� ter�m� kullanılıyor. Sah�ps�z mallar �ç�n de 

devletl�n  hüküm ve tasarrufu altında olmak g�b� Türk hukukuna özgü b�r ter�m kullanılıyor. 

Böylel�kle esasında b�r tutarlılığı da sağlıyor. Üçe ayırdığında kr�terler� farklılaştırdığında 

yetk�ler� ve hukuk� n�tel�ğ�n� de değ�şt�rm�ş ve değ�ş�k kel�melerle ter�mler anlatmış oluyor. 

Kamunun özel hukuka tab� malları üzer�ndek� mülk�yet� �se özel mülk�yett�r. Ama özel mülk�yet 

olmasına rağmen -kamulaştırma kanununun 30.  maddes�n� hatırlayın- kamulaştırılması 

mümkün değ�l; ancak �dareler arası mal devr�ne konu olması mümkün. Böylel�kle özel mülk�yet 

açısından da b�r fark oluşturulmuş durumda.  

Bu hukuk� rej�m konusunda b�r ter�mden daha bahsedel�m. Bu ter�m� k�taplarda yazandan 

b�raz farklı anlatmaya çalışacağım. Bu çünkü hakkı yenm�ş b�r kavramdır. Tahs�s, özgüleme 

kavramı. Özgüleme b�r malın kamu malı olmasını sağlayan hukuk� araç. B�r malı kamu malı 

olmaktan çıkartan da araçtır. Kamu malından k�mler�n yararlanacağını gösteren de tahs�s. Kamu 

malının nasıl kullanılacağını gösterende tahs�s. Esasında kamu malı tam anlamıyla b�r sahte 

kahraman. Esas her �ş� yapan tahs�s. Fakat tahs�sten d�kkat kaçtığı �ç�n kamu malının çel�şk�ler� 

meşgul ed�yor. Nasıl her şey� yapar tahs�s? Mesela örneklerden bahsedersek tahs�sle �lg�l� 

olarak, b�r malın orta malı hal�ne gelmes�. Kamulaştırılmış b�r taşınmaz mal yol hal�ne gelecek, 

yoldak� b�r yer oluşturacak ve yol oluşturduğu �ç�n de orta mal olacak. Bunu yapan 

kamulaştırma değ�l; çünkü malı kamulaştırdığınız zaman kamunun özel malı oluyor. S�z bunu 

kamu yararına kamulaştırma amacına uygun kullanmazsanız esk� mal�k ger� alab�l�yor. Öyleyse 
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kamulaştırma sadece malın mülk�yet�n� almaktadır. Bunu kamu malı hal�ne get�rm�yor. Bunu 

kamu malı hal�ne get�ren tahs�st�r. Yola gerek kalmadığında, adem� tahs�s den�len ters� b�r 

�şlemle yol olmaktan çıkartıyorsunuz, o zaman kanunu özel malı hal�ne gel�yor, bunu kamu 

malı yapan malın kend�s�, c�ns�, n�tel�ğ�, kamulaştırılmış olması değ�l; tahs�s ed�lm�ş olmasıdır. 

Kamu malı olmaktan çıkartan �se tahs�sle kamu malı olmaktan çıkartılmış olmasıdır. Bunun yol 

olarak k�mler�n kullanacağını tahs�s �şlem� bel�rl�yor. Hang� yolda kullanılacağını ne bel�rl�yor 

tahs�s �şlem� bel�rl�yor. Üzer�nden kamyonlar geçecek m� sadece yaya traf�ğ�ne açık yaya yolu 

mu araç yolu mu bunu ne bel�rl�yor. Tahs�s �şlem� bel�rl�yor. Hang� amaçla tahs�s ed�ld�ğ� 

bel�rl�yor. Öyleyse her şey� yapan tahs�s �şlem� bu b�r tek şurada �şlem�yor g�b� görünüyor. 

Kıyılarda ne olacak, kıyılarda tahs�s �şlem� var mı? Tahs�s b�r �şlem değ�ld�r, tahs�s b�r hukuk� 

müessesed�r. Tahs�s d�yeceğ�z,  kıyıyı da kamu malı hal�ne get�ren anayasa maddes�. Anayasada 

kıyılar devlet�n hüküm ve tasarrufu altında olur denmeseyd� kıyı kamu malı olur muydu 

olmazdı kıyıların kamu malı olmasını sağlayan şey ne anayasa maddes� buna bu sonucu 

bağlayan. Dolayısıyla tahs�s müesseses� anaysa maddes� olarak karşımıza çıkıyor. Anayasada 

değ�ş�kl�k olsa ve kıyılar devlet�n hüküm ve tasarrufu altındadır denmese çıkartılsa kıyılarda ne 

güzel b�nalar olur. Kıyılarda her şey olur.  Kıyılarda boğazda olan yalılar g�b� şeyler yapılmasına 

engel f�z�k� kural yok, hukuk� kral bunu engell�yor, herkes�n yararlanmasına açılsın, kıyı, den�ze 

ulaşmak öneml�d�r, den�z kamu malına ulaşmak öneml�d�r, kıyıda bulunab�lmek öneml�d�r, 

kıyının özel mülk�yete konu olmaması bütün kıyıların aynı statüde olması ülken�n genel olarak 

den�zlere ulaşab�lmes� bakımından, s�yasete jeopol�t�k şeylere �l�şk�n okursanız Rusya sıcak 

den�zlere ulaşmak �st�yor ne demek bell� b�r den�ze ulaşmak bütün dünyaya ulaşmak demekt�r. 

Den�z de b�r dünya kamu olduğu �ç�n den�z kamu malını kullanarak dünyanın b�rçok kıyıda 

olan ülkes�ne g�deb�lme �mkânı olacaktır. Den�ze kıyısı olmak den�ze ulaşmak hem devletler 

�ç�n hem �nsanlar �ç�n t�caret sosyal ekonom�k hayat �ç�n öneml�d�r dolayısıyla b�z kıyıları 

anayasayla tahs�s ed�yoruz anayasa değ�şmed�kçe h�çb�r kanun değ�ş�kl�ğ�yle kıyılar bu 

n�tel�ğ�n� y�t�rmes�n. Öyleyse tahs�s burada g�zl� kahraman. Anayasa maddes�yle kıyıları kamu 

malı olmaya sonucu bağlayan b�r tahs�s var. Öyleyse tahs�s sadece b�r �şlem değ�l anayasa 

maddes�, bazen b�r sözleşme. Ş�md� Fenerbahçe başkanı Az�z Yıldırım �le M�ll� Eğ�t�m Bakanı 

arasında Fenerbahçe L�ses� Fenerbahçe'ye tahs�s ed�ld� m� ed�lmed� m� tartışması vardı. 

Fenerbahçe d�yor k� tahs�s yapıldı, Bakanlık d�yor k� sözleşmen�n gerekler�n� yer�ne 

get�rmed�ler. Dolayısıyla, henüz tahs�s yapılmadı. Demek k� tahs�s sözleşme �le yapıldı mı 

yapılmadı mı tartışması güncel b�r olay dolayısıyla da ortaya çıkmaktadır. B�r taraf tahs�s 

yapıldı d�ğer� hayır gerçekleşmed� d�yor. Adem� tahs�s ney� gerekt�r�yor FB L�ses� MEB de okul 
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olmaktan adem� tahs�se çıkarıldıysa FB kulübü orada  stat çevres� düzenlenmes� çerçeves�nde 

yapab�lecekler�n� yapacak eğer hala tahs�s ed�yorsa h�zmet malı olduğu �ç�n eğ�t�mde 

kullanıldığı �ç�n oraya dokunamayacak. Dolayısıyla hukuk� rej�m�n� bel�rleyen tahs�s, adem� 

tahs�s. Bu tahs�s dolayısıyla Anayasa maddes�yle oluyor, Kültür ve Tab�at Varlıkları 

Kanunu’nda olduğu g�b� kanun maddes�yle oluyor, sözleşmeyle olab�l�yor, �şlemle olab�l�yor, 

Maçka Kışlası meseles�nde olduğu g�b� zımn� olarak da olab�l�yor. Hukuk ve İkt�sat 

Mektepler�ne Tahs�sl� Esk� Harb�ye Nezaret� B�nasının Tam�r� İç�n Bütçeden Para Ayrılmasına 

da�r Kanun var. Kanun tahs�se yönel�k değ�l ama kanunda Hukuk Mekteb� �sm�m�z geçt�ğ� �ç�n 

zımn� olarak b�ze tahs�sl�d�r d�yoruz. Çünkü kanunda İstanbul Darülfünununa tahs�sl� dem�yor. 

Hukuk ve �kt�sat mektepler�ne tahs�sl� ded�ğ� �ç�n böyle b�r sonuç çıkartıyoruz. Yan� zımn� tahs�s 

mümkündür. Tekn�k ün�vers�tes�nde, kullandığı b�nanın ger� alınması gündeme geld�ğ�nde 

tahs�sl� olmadığı �dd�a ed�ld�ğ�nde mahkeme kararında bunca yıl kullandığına göre örtülü olarak 

zımnen tahs�sl�d�r den�ld�. 

Özetle, tahs�s, malın kategor�s�n�, kullanıcısını, kullanım b�ç�m�n�, yararlanma 

kapsamını bel�rleyen b�r müessesed�r. Anayasa maddes�, kanun maddes�, �dar� �şlem veya 

zımn� olarak tahs�s yapılab�l�r.  Tahs�s�n yasa veya  anayasa maddes�yle veya sözleşmeyle 

olmasının maksadı tahs�s� yapanın kolayca değ�şt�rmes�n�n önüne geçeb�lmek �ç�n�d�r.  

 

Kamu Malı Statüsünün Hukuk� Sonucu Ned�r? 

Kamu h�zmet� olunca ne oluyordu? kamu h�zmet� m� değ�l m� d�ye 

tartışmanın  sebeb�  neyd�: sürekl�l�k, eş�tl�k, uyarlama �lkeler�n�n hak�m olması ve bu �lkelerden 

yola çıkarak uyuşmazlıkların çözülmes�. Bu �lkeler kanunda olmasa b�le çözümde yarayan 

�lkelerd�. İdare hukukunda kanun maddeler�yle düzenlenmes� mümkün olmayan hareketl� 

alanları olduğu �ç�n zaman �çer�s�nde esneyeb�lecek �lkelerle uyuşmazlıklar çözülüyor. 

Uyuşmazlıkları çözecek mahkemen�n el�ne �lkeler konuluyor. Mahkemelerde bu �lkeler� 

ben�msed�kçe kararlarında gerekçe olarak kullanıyorlar dolayısıyla kamu malı denmes�n�n tek 

sebeb� bu �lkelere gelmek. Bu �lkelere ve benzer değerlend�rmeye zem�n hazırlamak buradan 

yola çıkarak uyuşmazlıkları çözmek. Kamu malı ded�kten sonra hemen �lkes� beraber�nde 

çözüm �ç�n gel�yor. En öneml� �lke dev�r ferağ ed�lemezl�k. Zaten kamu malının ortaya çıkış 

�ht�yacı da bu. B�r kamu malı sah�b� olan kamu tüzel k�ş�s� �hmal etse b�le el�nden çıkamaz. 

Amacı bu. B�rçok �dare mallarını b�lm�yor. Kayıtlardan yola çıkarak sahada araştırmak lazım. 

Apl�kasyonu lazım. B�r sürü şey var. Okmeydanı'nı düşünün ne kadar öneml� b�r alanken 
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tamamen n�şantaşları ayaktaşları kaybolmuş g�tm�ş kamu malı vakıf araz�s� n�tel�ğ�ndek� 

yerlerken f��len yerleşmeler ortaya çıkmış başka yerler böyle dolayısıyla çok �hmal ed�len 

mallar kamu malları.  

O yüzden de den�l�yor k�;  herkes�n malı anlamına gelen kamu malı statüsüne geld�ğ�nde 

esasında h�ç k�mse sah�p çıkmadığı �ç�n mallar z�yan oluyor, kapanın el�nde kalıyor, �st�smar 

ed�l�yor, k�mse kend� malı özel malı g�b� bakmıyor den�yor. İdareler�n bu kamu malları 

konusundak� yükümlülükler�n� yer�ne get�rememes� �daren�n mallarının çarçur ed�lmes�, �şgale 

uğraması esasında kamu malı statüsündend�r. Anglo-sakson s�stem�ndek� g�b� vahş� 

kap�tal�zm�n �ştah doğuran mülk�yet hakkı olsaydı h�ç k�mse bu malları başkasına kaptırmazdı 

dolayısıyla kamu malı statüsü esas bunu sebeb�d�r den�l�yor. Ama kamu malı statüsü de �şte 

h�çb�r şek�lde �daren�n �hmal�n� hatta �hanet�n� hukuk� sonuca bağlatmıyor. İdare �hanet etse 

mensupları personel� dolayısıyla başkalarına peşkeş çekse mallarını mülk�yet�n� y�ne h�çb�r 

zaman ed�nemeyecekler bu �lke neden�yle. Dev�r ve ferağ ed�lemezl�k h�çb�r  şek�lde 

devralab�lmes�n� mümkün kılmıyor. İlken�n varlık gerekçes;� bu kamu malı k�m tarafından ne 

kadar zamandır kullanıyor olursa olsun, h�çb�r hak doğrucu etk�s� olmamasını sağlamak. Kamu 

malıysa bunun üzer�nde ne kazandırıcı zaman aşımıyla ne şunla bunla h�çb�r şek�lde mülk�yet 

olması ve dev�r alab�lmek mümkün değ�l. Devralmak zaten almak, ferağ da kend�s�nden 

uzaklaştırab�lmek yan� feragat etmek bunu mümkün olmadığı �lkes� var. Bu b�rçok hukuk� 

durumda �şe yarıyor özell�kle tar�h� eserler�n alanlardan kurtarmak �ç�n ş�md� bu �lke 

kullanılıyor. Dev�r ve ferağ ed�lemezl�k dolayısıyla kamu malının ortaya çıkmasına yol açan en 

öneml� �lke. Fakat bunun b�r zayıf noktası var,  bu zayıf noktası; y�ne tahs�sten kaynaklanıyor; 

tahs�s kamu malı hal�ne get�rd�ğ� g�b� kamu malı olmaktan da çıkarttığı �ç�n b�r mal kamu malı 

olmaktan çıkartılab�ld�ğ�, tahs�s� ger� alınab�ld�ğ�, adem� tahs�s olduğu takd�rde satılab�l�yor. 

S�ze şöyle b�r örnek verey�m. Taks�mdek� Park Otel, �k� tane alt ve üst yolun arasında b�r sokak. 

Esk� Park Otel bu  parseldeym�ş, yıkmışlar yen�den yapmak �ç�n şurada b�r sokak var park otel�n 

sah�b�n�n burada da araz�s� var (şema üzer�nde göster�l�yor). Araz�s�n� b�rleşt�r�p büyük b�r otel 

yapmak �st�yor. Bunun �ç�n şuradak� sokağa �ht�yaç duyuyorlar. İdareye, Beyoğlu beled�yes�ne 

sokağı b�ze satın d�yorlar. Beled�ye de �stese de satamaz dev�r ferağ edemez kamu malını 

korumak zorunda. Ne kadar para get�recek olursa olsun sokak satılamaz. Ama bunun b�r hukuk� 

çözüm yolu var onu b�lenler yapıyorlar. Önce bu sokağın sokak olma tahs�s�n� kaldırıyorlar. 

D�yorlar k�, �k� cadde arasında bağlantıyı sağlayan başka sokaklar olduğu, burada başkasına a�t 

gayr�menkul olmadığı, �k� taraf da aynı k�ş�ye a�t olduğu dolayısıyla h�ç k�msen�n eve g�r�ş�ne 

yola ulaşımına engel olmayacağı n�tel�kte olmadığı �ç�n artık bu sokağa �ht�yaç kalmamıştır. 
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Yol olarak sokak olarak tahs�s�n�n kaldırılmasını d�yor. Adem� tahs�s �le �daren�n özel malı 

oluyor. Özel malı olunca da satılab�l�r hale gel�yor. Dev�r ve ferağ ed�lemezl�k �lkes�n�n b�r 

anlamı kalmıyor. Kamu malı olarak satılamayan b�r şey özel mal hal�ne get�r�lerek satılıyor. 

Dolayısıyla burada da g�zl� kahraman ortaya çıkıyor dev�r ve ferağ ed�lemezl�k �lkes�n�n tek 

kahramanı esasında kamu malı rej�m� değ�l, tahs�s ed�l�p ed�lememes�. Kıyıların tahs�s� 

Anayasayla olduğu �ç�n Anayasa değ�şmed�kçe tahs�s de kaldırılamadığından kıyılar 

satılamıyor. Ormanların tahs�s� Kanun ve Anayasayla olduğu �ç�n o tahs�s kaldırılamadığı �ç�n 

olmuyor ama yolun tahs�s� �dar� �şlemle �se, �dar� �şlemle aks� yapıldığında dev�r ve ferağ 

ed�lemezl�ğ�n b�r anlamı kalmıyor. Çünkü kamu malı olurken dev�r ve ferağ ed�lem�yor ama 

kamu malı özel mal hal�ne get�r�leb�l�yor �se özel mal dev�r ve ferağ ed�leb�ld�ğ� �ç�n o da 

ed�leb�lm�ş oluyor.  O yüzden yasa koyucu tahs�s�n kaldırılmasını güçleşt�rerek adem� tahs�s� 

güçleşt�rmeye çabalıyor. Ve yargı da bu durumun farkında olduğu �ç�n şöyle b�r �çt�hat 

gel�şt�r�yor. D�yor k�;  “Sen kamu mülk�yet�ne sah�ps�n, o taşınmazı yola tahs�s ett�ğ�n g�b� yetk� 

olarak da yol olmaktan çıkartab�l�rs�n; ama orası yol olarak kullanılmaya devam ett�ğ� müddetçe 

oraya yol �ht�yacı devam et�ğ� müddetçe sen sah�b� de olsan adem� tahs�s yapamazsın” d�yor ve 

k�m� zaman tahs�s� kaldıran �şlem� �ptal ed�yor. Mesela tekn�k Ün�vers�te Maçka kışlasında artık 

nerdeyse h�ç eğ�t�m yapmaya �ht�yacı kalmamış durumda, ayazağa kampüsü vs. var ama 

mutlaka b�r fakültes�n�n b�r sınıfını orada açık tutuyor. Çünkü yargı kararı Tekn�k Ün�vers�te 

kalmasını sağlayan gerekçes�n�, “Tekn�k Ün�vers�ten�n eğ�t�m h�zmet�nde burası kullandığı 

müddetçe adem� tahs�s mümkün olamaz” d�ye kurguladı. Orada h�çb�r eğ�t�m olmasa orada 

havuzbaşı restoranları otopark olarak kullandığı gel�r sağlayıcı faal�yetler olarak kullandığı o 

b�naya artık �ht�yaç kalmadığı sonucu ortaya çıksa M�ll� Emlak Genel Müdürlüğü’nün Tekn�k 

Ün�vers�teden orayı almasına engel b�r hukuk� durum  kalmaz. Oradan almasını engelleyen ne? 

Esasında M�ll� Emlak malın sah�b� olduğu �ç�n tahs�s de edeb�l�r adem� tahs�s de edeb�l�r ama 

yargı kararları d�yor k�; tahs�s amacı devam ett�ğ� müddetçe tahs�s amacına kullanımı devam 

ett�ğ� müddetçe adem� tahs�s yapamazsın d�yor. Park otelde nasıl yapıldı? Yolun �k� tarafında 

başka ev yoktu başka arsa sah�b� yoktu öyle olsa bun yapamazdı yolun alternat�fler� vardı  yan� 

buna artık yol olarak �ht�yaç kalmadığı �spat etmek zorunda kaldı yoksa sah�b� ben değ�l m�y�m 

tahs�s ett�ğ�m g�b� adem� tahs�s de yaparım ve satarım da d�yem�yor �dare.  

Dev�r ve ferağ ed�lemezl�k �lkes� dolayısıyla bu. Bu �lke dışında b�r d�ğer �lke de şu; 

kamusal mallar zaman aşımıyla �kt�sap ed�lemez. Yan� mülk�yet�n� yıllardır kullanmakla 

elde edemezs�n. Tekfur Sarayı B�zans’tan kalma öneml� b�r saray. Hukuk Fakültes�ne yürüme 

mesafes�nde Kara gümrük’ted�r. Oranın enteresan b�r bekç�s� var, ev�n� sarayın ortasına yapmış. 
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Hazır bekç�yken herkes Ed�rnekapı Karagümrük c�varına kaçak ev yapıyorken o da tam gerçek 

anlamda tekfur sarayının ortasına yapmış. Yan� 100 metre kenarına yapmamış. Çok da �y� n�yetl� 

b�r �nsan 7/24 orada duruyor, geceler� orada yatıyor, aynı zamanda burayı koruyorum d�yor, 

yoksa burası �şgal ed�l�r, t�nerc�ler gel�rd� şöyle olurdu bu olurdu g�b�, gelen z�yaretç�lere de 

gözleme yapıyor, hukukçu olduğunuzu söylersen�z de s�ze soruyor, bu hakkan�yete uygun mu 

d�yor, yandak� şuradak� ev mülk�yet�n� aldı tapu tahs�s belges�n� aldı bana burada 30 sened�r 

yaptığım ev�n mülk�yet�n� bana verm�yorlar d�yor. Ona anlatsanız kamu malları üzer�nde zaman 

aşımı �le �kt�sap olmaz sen keşke ev yapmadan önce b�r�s�ne sorsaydın kamu malına yapmak 

yer�ne yanındak� malın üzer�ne yapsaydın ş�md�ye kadar onun tapu tahs�s belges�n� alırdın sonra 

müteahh�de ver�rd�n müteahh�t yıkardı 5 katlı apartman yapardı �k� katını sana ver�rd�. Ama o 

kamu malı üzer�ne yapmış. Ben �y� n�yetl�y�m d�yor burayı koruyorum d�yor ama zavallı ne 

kadar beklerse bekles�n kamu malı üzer�nde zaman aşımı �le �kt�sap olmaz. Çünkü �daren�n 

�hmal�n�n sonuçlarının mal üzer�nde doğmaması �ç�n bu hukuk� statüsü vardır. 1981 de 2981 

sayılı b�r Kanun vardır, 2981 sayılı Kanunla Türk�ye'de yen� zeng�nler oluştu. Bu kanun malları 

�şgal edenlere tapu tahs�s belges�, sonrada tapularının ver�lmes�n� öngördü. İşgalc�ler arasında 

bazıları adalets�zl�k duygusuna uğradıklarını söylüyorlar, o da �şgalc� ben de �şgalc�, o zeng�n 

oldu, ben h�çb�r şey alamadım d�yor. Kamu malını �şgal etm�ş çünkü. Kamu malı üzer�nde 

zaman aşımı �le �kt�sap olamaz kuralı da bu hukuk� rej�m�n sonuçlarından b�r�s�d�r. 

 

06.04.2016 

KAMU MALLARI DEVAMI… 

Kamu malları konusu gelen b�r kanuna tab� değ�ld�r. Fakat çok sayıda kanunda kamu 

mallarına �l�şk�n hükümler vardır. Bu konunun önem�, genel b�r kanun� düzenlemeye konu 

olmamasına rağmen, bu alandak� uyuşmazlıkların hem Danıştay hem Yargıtay hem de 

Uyuşmazlık Mahkemes� tarafından, hatta Anayasa Mahkemes� tarafından, teor�ye atıfta 

bulunarak uyuşmazlıkların çözülmes�d�r. Dolayısıyla teor�k doktr�ner kısım, prat�kte yargı 

kararlarına yansımış ve mevcut teor�y� destekleyen öneml� b�r boyutu vardır. Bu d�ğer �dare 

hukuku dallarından daha fazla ve daha açık oranda gözüktüğü �ç�n,�dare hukukunun �çt�had� 

boyutunu gözler önüne ser�yor. Yargı kararlarında parça parça uyuşmazlığı çözmek �ç�n 

kullanılan unsurlarından hareketle, bu teor�n�n genel kapsamı hakkında b�lg� sah�b� olma gereğ� 

ortaya çıkmaktadır. bu yüzden bu konuyu ne çok teor�k ne de çok yargı kararları çerçeves�nde 

�ncelemeden, �k� tarafa da g�d�p gelen b�r şek�lde z�hn�m�zde, �dare hukuku b�lg�ler�m�zde b�r 
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yere oturtmamız gerek�r. Aynı zamanda b�r çok alana da etk�s� vardır. Kamu malları b�r �dar� 

sözleşme olup olmadığını bel�rleyeb�l�yor, burada ortaya çıkan aksaklık �daren�n 

sorumluluğunu gündeme get�reb�l�yor. Dolayısıyla sadece mallar bakımından değ�l 

sözleşmelere, sorumluluğa, �şlemlere yansıyan yönler� vardır. Dengen�n öneml� olduğu, temas 

ve mesafe denges�n�n öneml� olduğu �dare hukuku konularından b�r�s�d�r. 

Kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne a�t malların heps�n�n kamu malı olmadığına değ�nm�şt�k. bunun 

gerekçes�, üstün korumalı b�r hukuk� rej�m�n tüm �dare malları �ç�n gerekmemes�d�r. İdaren�n 

k�m� malları, üstün korumalı hukuk� rej�m gerekt�rmemekted�r. Z�ra mallar, aynı zamanda 

mülk�yet hakkı, özel hukuk k�ş�ler�yle temas noktasında �daren�n üstün hukuka sah�p olmasına 

gerek olmamaktadır ve bu temel hak ve özgürlükler bakımından da probleml� b�r durumdur. 

dolayısıyla �daren�n tüm mallarının üstün hukuk� rej�m�n�n olmaması �ç�n arayış �ç�nde 

olunmuştur. Yan� özel hukuk k�ş�ler�ne a�t mallar b�r yana dursun, �dareye a�t tüm malları da 

kamu malı değ�ld�r.  

İlk olarak ortaya konan, "b�r malı kamu malı yapan şey�n tahs�st�r" �fades�d�r. Bu 

bakımdan tahs�se sadece b�r müessese olarak bakmak gerekmekted�r. Tahs�s  örneğ�n anayasa 

maddes� �le olab�l�r, kıyıların hukuk� statüsü g�b�. Y�ne b�r �dar� �şlemle tahs�s olab�l�r, �dare b�r 

�şlemle malı kamu h�zmet�nde kullanma üzere özgüleyeb�l�r. K�m zaman sözleşme �le tahs�s 

olur. Zımn� tahs�s de söz konusu  olab�l�r. Köyler bakımından gündeme gelen kad�mden ber� 

yaralanma suret�yle tahs�st�r. Yan� başlangıcı b�l�nmeyen b�r zamandan ber� kullanılıyor olmak 

demekt�r. Köyler�n yararlandıkları meralar bakımından özell�kle bel�rley�c� olan tahs�s kıstası 

budur.  

B�r mal kamu malı hal�ne nasıl gelm�şse o şek�lde o statüden de çıkmaktadır. Ancak 

�şlemler de görüldüğü üzere, �şlemle olan tahs�s�n kanunla kaldırılab�leceğ� g�b� görünümler� de 

olab�l�r.  

H�zmet malı orta malı sah�ps�z mal ayrımını yaptık. İlk kr�ter f��len kullanılma �d�. İk�nc� 

kr�ter �se özell�kle h�zmet malı bakımından h�zmet�n onsuz olmaz b�r unsurunu oluşturacak 

şek�lde kullanmaktır. Yan� her h�zmette kullanılan mal, kamu malı değ�ld�r. Örneğ�n, m�krofon 

üç tane olmasa da olur. B�r şey�n kamu malı olab�lmes� �ç�n, o h�zmette temel b�r görev görüyor 

olması gerekmekted�r. Fransızlar bu konuda, b�r şey o h�zmete özgü özel b�r şek�l görüyorsa da 

h�zmet�n asl� unsurudur şekl�yle bakmaktadır. Örneğ�n projektör, özel olarak amf�ye uyarlandığı 

�ç�n kamu malıdır den�lmekted�r.  

Kamu malı olmaya bağlanan bazı sonuçlar söz konusudur. İlk olarak Üstün b�r 
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korumadan yararlanmaktadır. Kamu malı, sah�b� gözüken �dareden dah� korunmaktadır. İdare, 

�ht�yaçlarına cevap verd�ğ� müddetçe, bu kamu malını alternat�f�n� oluşturmadıkça, kamu malı 

olmaktan çıkaramamaktadır. Buna dev�r ve ferağ ed�lemezl�k �lkes� den�lmekted�r. Aynı 

zamanda �y�n�yetl� h�ç k�mse tarafında mülk�yet�ne geç�r�lememekted�r. Zamanaşımı �le �kt�sap 

ed�lememekted�r yan� uzun süre kullanılmakla üzer�nde mülk�yet hakkı oluşmamaktadır. Özel 

hukuk �şlemler�ne konu olamamaktadır. B�r özel maldak� k�racı zorla çıkarılamamakta 

mahkeme aracı �le tahl�ye ed�lmekted�r. Hâlbuk� kamu malı söz konusu olduğu zaman, üzer�nde 

k�ra sözleşmes� olmadığından, mahkeme kararına gerek olmaksızın, �dare gerekçel� b�r �şlemle, 

kamu malına �l�şk�n gerekçeler çerçeves�nde sözleşmeye son vereb�l�r ve 15 gün �çer�s�nde de 

çıkartab�l�r. Özel mal üzer�ndek� b�r yıllık k�ra sözleşmes�, asgar� b�r yıl yararlanmayı �fade 

ederken, kamu malı söz konusu  �se azam� b�r yıl yararlanab�lmey� gerekt�r�r. İdare kamu 

malının tahs�s� gerekt�rd�ğ� her zaman s�z� çıkartab�l�r. Sebeb� �se kamu malının �şlev�n�n 

korunmasıdır yan� tahs�s�n korunmasıdır.  

Kamu malları üzer�nde ayn� hak da tes�s ed�lemez, başkasına kalıcı b�r hak ed�lemez. Bu 

�se dev�r ve ferağ ed�lemezl�ğ�n b�r sonucudur. Fakat �kt�sad� hayat, bunun �st�snalarını get�rm�ş 

durumdadır. Kıyı üzer�nde otel yapmak, özel �skele yapmak g�b� şeyler, öneml� yatırımlar 

yapılarak o tes�sler yer�ne get�r�leceğ� �ç�n, bu kuralın b�rçok �st�snası get�r�lm�şt�r. Örneğ�n 

tur�zm tes�s� �ç�n kıyı tahs�s ed�ld�ğ�nde, tapuda sayfa açılarak kırk dokuz yıllığına yararlanma 

hakkı ver�ld�ğ� yazılır.  

Kamu malları üzer�nde sınırlı ayn� hak kurulamaz kuralının �st�snasından bahsett�k. 

Ormanlar �ç�n ayrı, tur�zm alanı �ç�n ayrı vs. b�rçok �st�sna söz konusudur. Esasında bu �lkey�, 

bu �st�snalar ayakta tutmaktadır. Bu �lkeye kanunlarda, anayasada yer vermeks�z�n, �st�snalara 

kanunda yer ver�lmekted�r. İst�snaların çoğalması, �lken�n anlamsızlığını değ�l, sağlamasını 

yapmakta, gerekl�l�ğ�n� ortaya koymaktadır. İlke, �st�snalar �ç�n vardır. Genel kural �st�sna 

olmuştur çünkü �lkey� esas alıp, �st�sna gerekt�ren b�rşey olup olmadığını mecl�ste tartışıp, ona 

göre kanun çıkartılması germekted�r. İlke olmasa, �st�sna yöntem� de olmayacağı �ç�n  aynı şey� 

her sefer�nde farklı şek�lde yapab�lmek mümkün olacaktır. İlke o kadar güçlü k�, �st�snayı 

kanunla get�rmekted�r. Yüzlerce kanun var ancak �lkeye �l�şk�n b�r kanun yoktur.  

B�r d�ğer �lke �se tapu s�c�l�ne kayıt olmaması �lkes�d�r. Meden� hukukçular, tapu s�c�l�n� 

tedavül eden mallar s�c�l� olarak algıladığından, bu �lkey� eleşt�rmekted�r. B�r mal tapu s�c�l�ne 

kayıt olduğu takd�rde alınır satılır, kamu malı satılamayacağına göre tapu s�c�l�ne kayıt olması 

d�ye bakılmıştır. Bunun �st�snası �se h�zmet malları bakımından ortaya çıkmıştır. B�r alan tuz 
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ambarı olarak kullanılırken, tapu s�c�l�ne kayıt ed�lmezse özelleşt�rme sonucunda satılırsa, kayıt 

öneml� olacaktır. Ancak orta malları kayıtlı �se terk�n ed�lmekted�r. Terk�n yan� tapudak� kaydı 

s�l�nmekted�r ve özel s�c�l�nde kaydolmaktadır. Bu �lke zaman �çer�s�nde kalkacak ve sadece 

özel mallar �ç�n değ�l, her türlü malların n�telend�rmes� yapılacaktır. Aks� durumda b�rçok 

hukuk� problem ortaya çıkmaktadır.  

 

II. Kamu mallarından yararlanma usuller� 

İlk olarak, kamu malları yararlanılması gereken mallar mıdır sorusu gündeme gelm�şt�r. 

Onar'ın başını çekt�ğ� ek�p, kamu malını korunması gerekl� b�r mal görmüştür. Ancak yen� 

anlayış, kamu malının parasal değere dönüşmes�, tüm dünyada ve Türk�ye'de gündeme 

gelm�şt�r. bu �k� ucu göstermekted�r. Fakat bu �k� ucun arasında orta noktalar da vardır. Şöyle k� 

kamu malını b�r şek�lde hayata sokmaz �sen�z hayatta öneml� b�r değer eks�lm�ş oluyor. Kamu 

yararına en uygun b�ç�mde hayata sokmak gerek�yor. Yan� sadece ondan para kazanmak değ�l 

b�r şeyler�n yapılması �ç�n geçerl� b�r durumdur. Örneğ�n, hastane yapılması gereken b�r �lçede 

uygun taşınmaz yok ve beled�ye boştak� b�r b�nasını bu amaçla vereb�l�r m�? Burada yeterl� 

sağlık h�zmet� sunulmuyorsa, özel hastaneye uygun taşınmazı vererek özend�r�p desteklemek, 

�daren�n görev� sayılmalıdır. Kamu malını en �y� yollardan kullanılmasından b�r�d�r. En �y� 

kullanma en fazla para kazanmak demek değ�ld�r. Kamu yararına en uygun şek�lde kullanılacak 

şek�lde hayata sokmak �daren�n görevler�nden b�r�s�d�r ve �dare bunu yapab�lmel�d�r görüşü 

vardır. Buna �l�şk�n b�r hukuk� altyapı oluşturulması konusunda yen� b�r gündem maddes� 

vardır. İdare çeş�tl� faal�yetler� özend�rmek �ç�n mallarını kullansın mı? Veya �dare 

kamulaştırmış ama h�ç kullanmamış mallarını satsın mı? Özelleşt�rme Kanunu örneğ�nde 

bunları satmak usulü de get�r�lm�şt�r. Dolayısıyla kamu mallarını en �y� şek�lde kullanmak 

adında b�r kavram var. En �y� şek�lde kullanmayı k�m�s� para olarak k�m�s� �se sadece para değ�l 

kamu yararını gerekt�recek unsurlar olarak görmekted�r. Artık kamu malını koruyalım h�ç 

kullanmayalım anlayışı terked�lm�ş durumdadır. B�r tek tar�h� eserler de tartışma söz konusudur. 

Tar�h� eserlerde den�len, tar�h� eserler�n kullanılması, tar�h� eser�n bozulmaması �ç�n ne kadar 

az ç�ğnenmes�n�n sağlanması mı yoksa �ç�nde hayat�yet�n devam etmes�n�n sağlanarak 

kullanılması mı?  

Kamu mallarından yararlanma zorunluluğu adlı b�r gündemden bahsett�k. Ya b�r kamu 

h�zmet�ne özgüleme, ya b�r �dar� faal�yette kullanılma ya da özelleşt�rmes�. Bu bakış açısıyla, 

�dare el�ndek� malı gözden geç�r�r ve h�ç b�r �şe yaramadığını düşünüyorsa satmasını �fade eder. 
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Bu şek�lde ekonom�k hayatı da canlı tutma hedef� söz konusudur. Uygulama da bu düşünce 

tarzı �le dönüşmekted�r. 

Kamu mallarından yararlanma usuller� 

1. Genel (anon�m) Yararlanma 

2. Özel Yararlanma --Özel Yararlanma �se kend� �ç�nde İst�sna� ve Genel (kural) 

yararlanma olarak �k�ye ayrılmaktadır.  

3. H�çb�r sıfat olmaksızın yararlanma (�şgal) 

4. ürünler�nden yararlanma 

Bu yararlanma türler�nde �lk �lke, h�çb�r yararlanma kamu malının aynına zarar verecek 

şek�lde yararlanılamaz. Kamu malını korumak çerçeves�nde, yararlananların kötü kullanımına 

�l�şk�n de koruma tedb�rler� alınır. Bunun �ç�n örneğ�n bell� büyüklüktek�, ağırlıktak� araçların 

geçemeyeceğ�ne �l�şk�n kurallar alınmaktadır.  

İk�nc�s� �se kamu malının tahs�s�n� korumaktır. Kamu malının aynına zarar gelm�yor 

olab�l�r ancak tahs�s�ne, �şlev�ne zarar geleb�l�r.  

Üçüncüsü �se, en �y� yararlanmayı sağlamaktır. En �y� yararlanmayı sağlamak dend�ğ�nde 

paranın kasted�lmed�ğ� de söylenmel�d�r. En �y� yararlanma, kamu yararına en uygun 

yararlanmadır. İlk �k� �lke uygulanmasına rağmen, üçüncü �lken�n kapsam ve uygulanab�l�rl�ğ� 

tartışılmaktadır.  

Yararlanma, kamunun veye özel hukuk k�ş�ler�n�n malı kullanmasıdır. Zaten �dare kend� 

malını kullanacaktır, kend� malını kullanması, kamu malından yararlanma değ�ld�r. Örneğ�n 

İstanbul Ün�vers�tes�'n�n bulunduğumuz b�nayı kullanması b�r yararlanma değ�ld�r. Zaten 

kend�s�ne tahs�sl� olduğu �ç�n bu b�na kamu malıdır. Yararlanma, üçüncü k�ş�lere çeş�tl� 

�mkanlar sağlamaktadır. Beyazıt kampüsündek� bankmat�kler örneğ�n, kamu malından 

yararlanmaktadır.  

Yararlanmanın da bell� �lkeler� vardır. Özel k�ş�ye b�r yararlandırma söz konusu �se 

mutlaka b�r karşılık alınması gerek�r. Yararlandırma �şlem� mutlaka b�r hukuk� muameleye tab� 

olması gerek�r. Ayrıca yararlandırmanın herkese ver�lmes� g�b� b�r zorunluluk yoktur. Örneğ�n 

sınırlı sayıda yer var �se on bankaya ver�ld�kten sonra d�ğer bankalar zorunlu olarak kend�ler�ne 

de yer ver�lemez. Buradak� eş�tl�k, h�zmetten yararlanmadak� g�b� b�r eş�tl�k değ�ld�r. 
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A. Özel yararlanma 

Özel hukuk k�ş�ler� bakımından öneml�d�r z�ra t�car� �l�şk�ler bakımından çeş�tl� �mkanlar 

sağlayab�lmekted�r. Örneğ�n b�r reklam panosu, çok sayıda k�ş�ye ulaşmayı sağlar.  

Bazı özel yararlanmalar �se �ş�n doğası gereğ� olmak zorundadır. Örneğ�n b�r otogarda 

özel otobüs f�rmalarına yer ver�lmes� gerekmekted�r. Yan� bazı özel yararlanmalar, kamu 

malının varlık gerekçes�d�r. Otogar, mezarlık, den�z l�manı örnekler�nde olduğu g�b�. 

Özel yararlanmada �k�l� b�r ayrım yapılmıştır. Bu yararlanma tahs�se uygun �se, buna kural 

yararlanma den�lmekted�r. Örneğ�n mezarlık yer�, cenazen�n oradan yararlanması kural 

yararlanmadır. Bu t�p yararlanmanın özell�ğ�, �daren�n red gerekçes� yan� takd�r yetk�s� 

sınırlıdır. Otogarda yer var ve f�rmaya yer ver�lmemezl�k yapılamaz.  

İst�sna� yararlanma �se, kamu malının  tahs�s�ne uygun b�r yararlanma değ�ld�r ama 

aykırıda değ�ld�r, bağdaşab�l�r b�r yararlanmadır. Örneğ�n mezarcı, mezar yer�nde yer �stemes�, 

mezarlıkta mutlaka bulunması gereken b�r faal�yet değ�l ama mezarlığa aykırı da b�r faal�yet 

değ�ld�r. Mezarcıya yararlanma �zn� ver�leb�l�r, bu �st�sna� yararlanma olduğu �ç�n �dare �sterse 

reddedeb�l�r.  

Kamu malından �st�sna� veya kural şek�lde özel yararlanma, kamu malının b�r kısmı 

üzer�nde müstak�l yararlanma �mkanı veren b�r hukuk� muameled�r. Tek taraflı �şlemle 

olab�leceğ� g�b� sözleşme �le de olab�l�r.  

İdare daha önce verd�ğ� b�r �zn�, yararlanma süres�n� beklemeks�z�n kamu malının varlık 

gerekçes�ne ve �şlev�ne aykırı b�r yararlanmaya dönüştüğü durumda, yararlanmayı sona 

erd�reb�l�r. Dolayısıyla mutlaka b�r �z�n gerek�r ve mutlaka b�r karşılığın olması gerek�r.  

Karşılığın ne olacağı meseles� oldukça tartışmalıdır. Örneğ�n b�r otogarda kuaföre de, 

b�let acentasına da yer tahs�s ed�l�p aynı para �sten�rse kuaför bakımından ad�l olamaz. İdareler 

bu t�p sorunları aşmaz �ç�n, �lk önce sab�t b�r asgar� bedel alıp ayrıca c�ro üzer�nden para 

almaktadır. Böylel�kle, �dare aynı maldan farklı şek�lde yararlanma karşılığı almış olmaktadır.  

 

B. Genel Yararlanma 

Önceden �z�n almaya gerek olmaksızın, h�çb�r karşılık vermeden, eş�tl�k �çer�s�ndek� 

yararlanmadır. Yollardan, meydanlar yararlanma bu türdend�r. Sadece orta mallarından genel 

yararlanma olmaz. B�nalardan da yararlanma söz konusu olab�l�r. H�zmet mallarından h�zmet 
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ölçüler�nde genel yararlanma mümkündür. Hasta, hastane b�nasından yararlanmak �ç�n �dareden 

�z�n alması gerekmez. Tahs�s� neden�yle, halkın yararlanmasına açık h�zmet mallarından da 

genel yararlanma olab�l�r. Bazen tahs�s, genel yararlanmayı engelleyeb�l�r. Asker� bölgelerde 

olduğu g�b� g�r�lmes� yasak bölgeler oluşturulab�l�r, y�ne h�zmet b�nalarının heps� halkın 

kullanımına açık değ�ld�r. Her h�zmet b�nası ,herkes�n her türlü kullanımına açık değ�ld�r. Ancak 

tahs�s� �nsanların f��len �ç�nde bulunmasını, o b�nayı kullanmasını gerekt�renlerden önceden �z�n 

almadan kullanması söz konusudur. Özetle, genel yararlanmada b�r karşılık olmayacak ve 

eş�tl�k �lkes� çerçeves�nde yararlanma olacaktır. 

Ancak probleml� noktalar da vardır. Boğaz geç�ş ücret�, otoyol geç�ş ücret�. Bu t�p 

yararlanmaya yoğun yararlanma veya alternat�f yararlanma den�lmekted�r. Alternat�f� olan 

genel yararlanmaların, daha n�tel�kl� paralı yararlanma b�ç�mler�n�n oluşturulab�leceğ� kabul 

ed�lmekted�r. İstanbul-Ankara arasındak� otoyoldan ücret alınıyor ancak bu mesafe arasında 

para vermeden g�d�leb�lecek b�r yol vardır.  

Y�ne taşıma ş�rketler� �ç�n de b�r probleml� nokta vardır. Taşıma ş�rketler�, daha fazla 

şek�lde yollardan yararlandığı �ç�n, bu gruptan ayrıca b�r karşılık alınmasını makul gösteren 

teor�, yoğun yararlanmadır. Herkes�n yararlanmasından farklı olarak, �ş dolayısıyla yoğun 

yararlandıkları �ç�n ayrıca ş�rket kurmaları dolayısıyla b�r bedel alınılab�l�r d�ye bakılmaktadır. 

Yoğun yararlanma yan� genel�n normall�ğ�n� aşan yararlanmayı �fade eder. 

Alternat�f� olup olmadığına bakılmaksızın, herkes�n parası �le oluşturulmuş bayındırlık 

eserler�nden, bazıları daha sık yararlandığı �ç�n eş�tl�ğ� sağlama �ç�n bell� b�r karşılık alınması 

gerekt�ğ� de �fade ed�lmekted�r. Dolayısıyla, genel yararlanma karşılığında para alınmasının 

meşru�yet�n� temellend�ren açıklamalar vardır.  

H�çb�r sıfatı olmayanların kamu malından yararlanması �se �şgald�r. Buna �l�şk�n özel b�r 

kavram olarak ecr�m�s�l karşımıza çıkmaktadır. H�çb�r sıfat olmadan yararlanmalara karşı, 

geçm�şe dönük olarak ecr�m�s�l alınır. Ancak uygulamada karşımıza çıkan b�r ter�m 

problem�nden de bahsetmek gerekmekted�r. İst�sna� yararlanma �ç�n ver�len karşılığa �şgal�ye 

den�lmekted�r. Ama �şgal ed�p �z�n almadan yararlanırsanız ver�len karşılığa ecr�m�s�l 

den�lmekted�r. Yan� �şgal�ye, �şgal� değ�l resm� kullanımı �fade etmekted�r. İşgal�ye önceden 

ver�l�rken, ecr�m�s�l ger�ye dönük olarak beş sene ye göre hesaplanmakta ve ona göre ecr�m�s�l 

�hbarnames� gönder�lmekted�r. Ecr�m�s�l verme, meşrulaşmış b�r yararlanma değ�ld�r. Ecr�m�s�l, 

gayr� meşruluğun yaptırımıdır. Ecr�m�s�l veren k�mse sonradan bu yararlanmayı sözleşmeye 

bağlayıp �şgal�yeye dönüştürmes� gerek�r. Danıştay da bu sebeple, ecr�m�s�l�n her sene tahakkuk 
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ett�r�lmek suret�yle �stenemeyeceğ�n�, ecr�m�s�l alındıktan sonra malın �şgal ed�ld�ğ�n�n tesp�t� 

anlamına geld�ğ�n�, bu yararlanıcı ya kamu malından çıkartılmalı ya da kend�s� �le sözleşme 

yapılmalıdır şekl�nde karar verd�. Ancak bu �çt�hat daha sonra, �k�nc� kez ecr�m�s�l alınab�lmes� 

�ç�n, çıkartmaya yönel�k b�r faal�yet başlatılma şartına bağlandı. 
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KAMU PERSONELI  

 

Bütün statik unsurlarına rağmen, hareketli, ülkenin gündeminde yer alan, bir konu. Bunu 

değerlendirebilmek için mevcut bilgiyi olduğu gibi aktarmak yerine, arkasındaki düşünüş 

biçimini ortaya koymaya çalışacağız. Doktrinde konunun ismi dahi farklı şekillerde 

adlandırılmakta; kamu görevlileri, kamu personeli, memurluk şeklinde farklı başlıklar altında 

değerlendirenler bulunmaktadır.  Kamu personeli terimi altında inceleyeceğiz. Amacımız, 

idareyle bir şekilde bağlantısı olan, idare adına çalışan kimselerin, içine girebileceği statülerin 

dökümünü yapmaktır. Bunlardan en yoğun olarak ortaya çıkan memurlardır; memurlar işin 

rengine ve adına hakim olmakta ancak memurlardan ibaret değildir. Bütünüyle 

değerlendirebilmek için kolay görünen zoru yapmaya çalışacağız ve kamu personeli statülerini 

tasnif etmeye çalışacağız. Memurlarla ilgili kısma değinerek, devlet memurları kanunundaki 

düzenlemeleri anlatacağız. Kitaplarda, değişik uzunluklarda konu yer almaktadır. Çok uzun 

anlatılanların devlet memurları kanunun düzenlemelerini açıklamak şeklinde anlatıldığı 

görülmektedir. Bu konudaki geniş kanun düzenlemesi dolayısıyla başvurulmaktadır. Kanun 

bilgisini tarz olarak benimsemediğimiz için farklı bir tarzda konuya başka açıdan bakabilmenizi 

sağlamaya çalışacağız.  

Kamu personeli, geniş ve dar anlamıyla kamu personeli şeklinde ayrıma tabi 

tutulmaktadır. Kemal Gözler, kamu görevlileri terimini tercih etmektedir. En geniş, geniş, en 

dar ve dar anlamda kamu görevlisi kavramlarına başvurmaktadır. Aynı terim kullanılmasına 

rağmen kapsamının farklılıkları olduğunu göstermektedir. Diğer kitaplarda ceza hukukuna ve 

idare hukukuna göre kamu görevlisi tabirleri kullanılmaktadır. Gerçekten de işlemiş olduğu 

suçlar dolayısıyla sorumluluklarını düzenleyen ceza hukuku, kamuyla herhangi bir bağlantısı 

olanların, kamu aracını kullanarak faaliyet yürütenlerin sorumluluğunun ağırlaştırılmış 

biçimiyle düzenlendiği ceza hukuku normları bakımından kamu görevlisi denildiğinde 

memurlardan daha geniş, kamuyla bağlantısı olan kişileri aramaktadır. Bu noktada tasnif yapma 

mecburiyeti gündeme gelmektedir.28 Bu ayrım, mevcut durumu tasnif ederek anlamak için 

gereklidir. Gruplandırarak ve gruplara ortak hukuki rejimi vererek anlamlandırmaya çalışıyoruz 

Ortak hukuki rejimden yararlanmaktadır. Buradaki düşünüş biçimi, soyutlama suretiyle 

gruplamalar yapmak, içine girdiği hukuki durum nedeniyle statüsünü tespit edebilmektir. Bu 

 
28 Tak�p eden bölümlerde yer almaktadır.  
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soyutlamayı da sürekli git gel yaparak, idareyle bağlantısını kurmaktadır.  

 

Kamu Personelindeki Gelişmeler 

Bugün, kamu personel rejiminde değişmesine yönelik yeni arayışlar bulunmaktadır. Bunu 

da ele almak gerekmektedir. Bunun değişebilirliğini anlayabilmek için değişim gerekçelerini 

incelemek gerekmektedir.  

Ilk olarak, personel statülerinin taşıdığı anlamı bilmek gerekir. Idarenin süreli, asli, genel 

idare esaslarına göre yürüttüğü faaliyetler bulunmaktadır. Teşkilatın ete kemiğe bürünebilmesi 

için asli ve sürekli görevleri yapan kimselere ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı zamanda bu 

kimselerin seçimle gelen ve değişen karar mercilerin işlerini kolaylaştıracak kurumsal hafızayı 

da taşıması gerekmektedir. Bu kimselerin taşıdığı statü nedeniyle, patronlarının devlet olması 

ve kişilere bağımlı olmaksızın varlıklarını sürdürülebilmeleri, bağımsız, tarafsız 

davranabilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Personelin, uzman olması, liyakatına göre 

yükselmesi, aynı zamanda idarenin ana sahibi olması ve aykırılıkları engelleyecek hukuki 

korumaya ihtiyaç bulunmaktadır. Hukuka aykırı emirlerini üstten aldıkları zaman, suç 

niteliğindeyse yapmamak yükümlülükleri bulunmaktadır. Bir memuru yöneticisi görevine son 

verebilmesi için üç yıllık bir prosedür öngörülmekte veya ancak disiplin fiilleri işlemesi halinde 

son verilebilmektedir. Özetle, kolay atılamayan, liyakata göre yükselmiş, meslek mensubu 

olarak mesleğe dahil olmuş bir personel rejimi söz konusudur ve bu Kıta Avrupası sisteminin 

bir tercihidir. Memurluk statütüsünü tahkim etmekte, bağımsız ve korunaklı, dirençli bir yapıya 

sahip memuriyet benimsemektedir. Anglo-sakson ve Anglo-amerikan sistemi ise, seçimle 

gelenlerin projelerini gerçekleştirebilmesi için kendisiyle aynı bakış açısına sahip kimseleri 

tercih etmektedir. Bu sayede başarısı ve başarısızlığı ortaya çıkmalıdır. Seçimle gelenler de 

kendi ekipleriyle faaliyetlerini icra etmelidir. Bu sistem spoiler olarak adlandırılmaktadır. 

Kayırmacı sistem olarak türkçeye çevrilmiştir ancak olumsuz bir yargı olması dolayısıyla 

isabetli değildir. Kendine göre işleyen bir sistemdir.  

Bu ülke sistemleri, tarihi, sosyal ekonomik, siyasal nedenlerle belirlenebilse bile, her iki 

sistem birbirine doğru gitmektedir. Anglo amerikan sistemi, bu sistem içinde istisna kadrolar 

getirerek mümkün olduğu kadar sabit insan unsuruna ilişkin kadrolar oluşturuyor; Kıt Avrupası 

da anglo amerikan sistemine doğru gitmekte ve tercihe göre gelenle gelen, gidenle giden bir 

sistem oluşturmaya çalışıyor. Iki sistem de birbirine cevap veremezlikleri dolayısıyla birbirine 

doğru gitmektedir. Kıta Avrupası daha hızlı gitmektedir: memurların bürokratik oligarşi 
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oluşturmaları gibi ifadelerle eleştiriliyor ve Anglo Amerikan sisteminin başlangıç noktasına 

doğru hızlı bir gidiş görünmektedir. Snayi ticaret odaları kurulurken, kanunda açık hüküm 

konularak burada çalışanların memur olmadığına ilişkin hükümler konulmaktadır. Her sosyal 

olayda haklı bir yön olabilir veya abartılmış bir yön bulunabilir. Bunu sakince ele almak gerekir. 

Memurluk yaklaşımı, insanın içindeki müteşebbisliği öldüren, çok fazla çalışmadan, bir yere 

kapağı atınca fazla iş yapmadan da hayatını idame ettireceği bir alan olduğu için haklı bir yönü 

olduğu söylenebilir. Bankamatik memurluk kavramı kullanılmaktadır. Işe gelmeden her ay işe 

gelmeden maaşını alan insanlar bulunmaktadır. Ölmeye yatmış bir sistem bulunmaktadır. Kendi 

kendinin sonunu hazırlamaktadır.  

Bunun memurluk sisteminin değil, kötü uygulanışının kabahatidir denilebilir. Ancak kötü 

de uygulansa da bugün memurluğun kendisinden kaynaklanıyor gibi görünüyor ve bu sebeple 

değişim baskısı altındadır. Bunları gerektiren ihtiyaçlar çerçevesinde bu ihtiyaçları 

giderebilecek mantıklı çözümler üretilebilmelidir. 

Kamu Personel Statüleri  

Kamu görevlisi, Anayasa 128.maddede dar anlamda kullanılmıştır. 

‘Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına 

göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 

memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.’ 

 Geniş anlamıyla kullanabilmek için kamu personeli terimi tercih ediyoruz. Kamu 

personeli, idareyle bağlantısı olan, kamu adına faaliyet gösteren insanların hukuki statüsünü 

belirlemeye yönelik düşünme alanı seçmiş durumdadır. Hukuki durumlarını belirlemek 

önemlidir. Önceden kuralları ortaya konulmuş bir alanın çerçevesi içine dahil olması 

gerekmektedir. Fiili durumun anlamlandırılacağı bir çerçevenin bulunması gerekmektedir.  

I. Memurlar ve memur benzerleri 

Kamu personelinin en fazla ağırlık noktasını memurlar oluşturmaktadır. Devlet 

Memurları Kanunu yapısı incelendiğinde, oldukça fazla ek maddenin olduğu görülmektedir. 

Probleme göre maddelerin ortaya çıktığı görülmektedir.  memurlar bir statü hukukudur. 

Memurluğa girişte taşıması gereken şartları bulunmaktadır.  

Memurlar ve memurlar benzerlerinde bir terim problemi bulunmaktadır. Anayasa 

128.madde itibariyle ortaya çıkmıştır.  

‘İdarenin genel idare esaslarına göre görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin, 
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gerektirdiği asli ve sürekli görevler, ancak memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyel görülür.’ 

 Memurlar ve diğer kamu görevlileri, memur ve memur benzerlerini ifade etmektedir. 

Bunları memurumtraklar olarak adlandırmaktayım. Memur benzerleri ise Devlet Memurları 

Kanunu’na tabi değildir, ayrı kanuni düzenlemeleri bulunmaktadır. Memurlar için ikinci iş 

yapma yasağı var iken, üniversite çalışanlarının yoktu- ki şuan için kaldırılmış durumdadır. 

Memurların siyasi partilerde görev alma yasağı vardır, üniversite çalışanları için yoktur. 

Bazıalrında daha fazla kısıtlamalar bulunmaktadır. Siyasi parti adaylığı için memurluğa istifa 

etmesine karşın geri dönebilirler. Subay ve astsubaylar için geri dönüş yasağı bulunmaktadır. 

Bazı konularda dolayısıyla farklı hak, yükümlülükler bulunmaktadır. Ayrı kanunlarında hüküm 

olmayan halerde 657 sayılı Kanuna tabidir.  

En ilginç olanı ise, seçimle gelenlerdir. Belediye Başkanı, başkanlık süresi sürecinde 

memur benzeri durumunu ortaya koyabilmek önemlidir. Memurların tabi olduğu haklardan 

yararlanmaktadır, memurların tabi olduğu yasak ve haklara tabidir. Belediye meclisi üyesi de 

bunlar arasındadır. Geçici süreli de olsa kamu görevlisi statüsünde bulunmaktadır ve bu statü 

memurluğa yaklaşmaktadır.  

Memurlar ve memur benzerleri, sonuç olarak, asli ve sürekli görevleri icra eden 

kimselerdir.  

Anayasa 128.madde ile,  

‘Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 

esaslarına göre  yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 

görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.’  

Buna göre; 

İdarenin ana eksenini bu statüye koymaktadır.  

Genel idare esaslarına göre yürütülen faaliyetlerdir. Kamu hukuku kurallarının 

uygulanmasıdır.  

Kamu hizmetinin gerektirdiği ifadesi, idari faaliyetlerin gerektirdiğidir. 

Asli ve sürekli görevler, bu işin geçici olmadığını ifade etmektedir.  Söz konusu kadroya 

atanacak kimsenin bu statüden yararlanması gerekmeketedir. Özel hukukkişilerine yetki veren 

bir kanun hükmü bu sebeple iptal edilmektedir. Yeminli Teknik Bürolara, imar kanunu uyarınca 
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imar affından yararlanacak binaların projesini çizme ve ruhsat verme görevi verildi. AYM29, 

ruhsat verme işinin, asli ve sürekli bir görev olduğunu, kamu görevlisi olmayan kimselerin 

gördürülemeyeceğini ifade ederek iptal etmiştir. Kamu gücünün asıl sahibinin idare olması 

gerekmektedir. Özel kişiye kamu gücünün kanunla verilmesi verilmesi halinde, bu kişilerin 

sorumluluğu özel hukuktaki adam istihdam etmenin sorumluluğu olarak gündeme gelecektir.   

Dolayısıyla Anayasanın bu maddesi, kamu görevlilerin varlık gerekçesini ortaya koyan 

anahtar maddedir. Aynı şekilde, yeminli mali müşavirlerin durumu söz konusu olduğunda, 

bilançoyu onaylama yetkilerinin Maliye Bakanlığı’nca tekrar denetlenmekte ve maliyenin 

yaptığı iş, asli ve sürekli görülen iş olduğundan Anayasa 128.maddeye aykırılık taşımamıştır. 

Asli işe yardımcı olarak hizmet etmektedir.  

 

II. Sözleşmeliler:  

Akti bir ilişkidir. Şuandaki uygulanışı ile kanundaki varlık sebebi arasında fark 

bulunmaktadır. Eleman temininde güçlük çekilen ve özel uzmanlık gerektiren hallerde bu 

statüye ihtiyaç duyulmaktadır. Bulgaristan göçmeni İbrahim Tanır, siyakat yazısını okuması 

dolayısıyla yaş, statü, maaşla istihdam edilecek kimse bulunması mümkün olmadığından bu 

statüde alınmıştır. İstanbul Üniversitesinde 1933 sonrası Alman profesörlerin istihdamına 

ilişkin sözleşme incelenirse, mali haklar ve sorumluluklarına ilişkin  detaylar dikkat çekicidir.  

Zaman içinde başkalaşmıştır. Özelleştirme gündeme geldiğinde, özelleştirme için 

insanların sözleşmeliye geçirilmesi gündeme geldi. Hiçbir özel bilgi gerekmese de sözleşmeliye 

geçirilmiştir. Özelleştirildiğinde ihtiyaç kalmayanların, eleman fazlalılığının bu şekilde 

eritilmesi amacıyla işten çıkartılmasının kolay olması için bu yola başvurulmuştur. Bu imkan 

olmayınca, havuza atılma usulü uygulanmaya başlandı. Sözleşmeliye geçmeyen, memurlukta 

devam edip de çalıştığı yer özelleştirilen kimseler için bu yönteme başvurulmuştur.  

 

III. İşçiler:  

Özel hukuk anlamında bir ilişkidir. Kamuda çalışan özel hukuka tabi kimselerdir. Işçi 

statüsündedir. Fabrika işçisinden farkı yoktur. Ancak işvereni devlettir. Beden ağırlıklı iş 

yapmakta, idarede karar verici konumda değillerdir. Bedeni güçle faaliyet göstermektedir. 

 
29 AYM, E.No: 2012/87, K.No: 2014/41, K.G. 27.2.2014, RG: 26 Temmuz 2014, RG Sayı: 29072 
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Hakları da toplu sözleşmelerle belirlenmektedir. Kamu işçisi olduktan sonra, uygulamada 

yerleşmiş olarak hizmet akdi emekli oluncaya kadar devam etmektedir. Idareye kapağı atma 

meselelerinden biridir.  

 

IV. Geçici işçiler:  

Özel hukuk anlamında bir ilişkidir. Bir seneden az çalışanlar için geçici işçiler 

denilmektedir. Dönemsel olarak yoğunlaşan işler için işçiler bulunmaktadır. Ormanların 

gençleştirilmesi, yangınların önlenmesi için belirli sayıda kişi alınmaktadır. Sürekli olarak 

istihdamı gerektiren bir ihtiyaç yoktur. Üniversite 12 ay boyunca açık olmadığı için 

yemekhanede çalışan işçiler de geçici olarak istihdam edilirdi. Geçici işçilik, bir dönem idarenin 

yüksek ücretle aldığı işçilerdi. Karla mücadele işçileri, kış aylarındaki ihtiyaca göre istihdam 

edilirdi. Ancak geçici işçilikten emekli olanlar bulunmaktaydı.  

 

V. Mükellefler:  

Herhangi kamu görevi yapma tercihi olmasa da kamu görevi yapmakla görevli olan 

kimselerdir. Memurlar gibi faaliyet göstermektedir. Tıp fakültesi mezunlarının, doktorluk 

yapabilmek için iki sene mecburi hizmet yapmaları gerekmektedir. Kolluk personeli olarak 

subay, astsubay ve uzmanlar dışında mukellef olanlar erler, erbaşlar  bulunmaktadır. Jandarma, 

kırsal alanda kolluk faaliyeti görmektedir. Süre bakımından sınırlı ancak polisin gördüğü 

hizmeti görmektedir.  

VI. Fahri ajanlar:  

Öncesinde idareyle bağlantısı bulunmayan, memur olmayan milli sporcular bunlar 

arasında yer alır. Kuluplerde lisanslı olarak çalışmaktadır. Seçimle Türkiye adına müsabakaya 

davet edilen kimselerin, temsil görevi bulunmaktadır. Kendisi zarar gördüğü ve kendisi zarar 

verdiğinde şeklinde iki yönlü bir değerlendirme gerekiyor. İdareyle bağlantısını kuran bir tasnif 

gerekliliği dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Boksör örneğini verirsek, müsabakada aldığı yumruklar 

sonucu ülkeye döndükten sonra beyin kanamasından ötürü vefat ettiği anlaşılınca, geride 

kalanların destekten yoksun kalma, veya bir maaşa hak kazanıp kazanamama meselesi idari 

yargıya taşınabilmektedir. Romanya’ya devleti temsilen gitmesi dolayısıyla geniş anlamıyla bir 

kamu personeli statüsüne girmektedir. 

Diplomatik faaliyetler gören kimseler açısından, faaliyeti görmesi sırasında idareyle 
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bağlantısını adlandıracak bir statüye duyulan ihtiyaçla ortaya çıkmıştır. Şarık Tara, Rusya’yla 

olan diplomatik ilişkilerde sıkça kullanılan biri olduğu bilinmektedir. Diplomatik kanallar 

dışında üst temsilcilerle olan münasebeti dolayısıyla  idareyle bağlantısı kurulmaktadır. BM 

Güvenlik Konseyi’ne seçilebilmek için birçok ülkede çalışan işadamlarına ülkede tanınan 

devlet yetkilileriyle iş yapması halinde de gündeme gelmektedir. Diplomatik krizin daha da 

derinleşmesini engellemek üzere, çalışan fahri ajanların zararları bulunduğunda tazmin 

edilmesi gerekmektedir.  

Kolluk faaliyetlerinde yardımcı elemanlar adında, örgüt içinde daha önce yer almış ancak 

pişman olmuş kimselerin bulunduğu gruptur.  

Fahri ajanlar yukarıda da yer alan çeşitli gruplardan oluşur. Onlara ilişkin düzenleme yer 

aldığı gibi, bazılarında düzenlenmediği görülmektedir. Fahri ajanlık şemsiye altında uğramış 

olduğu zararların gideriminin mümkün olduğu görülmektedir. İdareye gönüllü olarak, para 

almadan, arızi olarak idareyle bağlantıyı kurmayı ifade etmektedir.  

Eskiden kahyalar bulunmakta idi. Silivrikapı’da trafik düzenlemesini yapmaktadır. Fahri 

olarak da olsa, kendiliğinden de olsa, trafik polisinin yapması gereken işi yapmış ve idare buna 

müsaade etmiş ise, idareyle bağlantısını kuran tazminat gündeme gelmektedir.  

 

 

Devlet Memurluğu 

I. Memurluğa Giriş 

Objektif şartlara bağlanmıştır. Objektiflik olmaması halinde, Daron Acemoğlu’nun 

yazdığı gibi kapsayıcı kurum değil, dışlayıcı kurum olur. Ana eksen, devletin iskeleti misyonu 

olduğundan, bu misyonun objektifliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Kamu hizmetlerine girme hakkı olarak Anayasa 70.maddede30 yer almaktadır. Bu ifade 

isabetli değildir. Herkes kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir ilkesi, görevin gerektirdiği 

niteliklerden başka niteliklere aykırı olmaması bunun istisnasıdır. Anayasa Mahkemesi 

kararlarında eşitlik ilkesine aykırılık yönüyle tartışılmış; AYM hizmetin niteliklerini tartışarak 

bir kararında, eşitliğe aykırı görmemiş, başka bir kararında eşitliğe aykırı görmüştür. Şart 

getirilmesine imkan getiriliyor ancak keyfiliğe sebep olmaması için hizmetin 

 
30 ‘ Her Türk, kamu h�zmetler�ne g�rme hakkına sah�pt�r. 
H�zmete alınmada, görev�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka h�çb�r ayırım gözet�lemez.’ 
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gerektirdiklerinden başka şart konulamayacağını ifade etmektedir. Yargı itibariyle olumsuzdur, 

hizmetin gerektirdiği şartları değil, hizmetin gerektirdiği şartlar dışındaki şartları ortaya 

koyamaz şeklinde ifade edilmiştir. Özel şart koymayı dolayısıyla yasaklamaktadır.  

Statünün korunaklı, ana statü olması dolayısıyla temel kurallarıyla sıkıca düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

II. Adaylık 

Sınav sonrası hizmet niteliklerini taşıyıp taşımadığını görev başında inceleyebilmek için 

memuriyete girişte adaylık öngörülmektedir. Üstün korumadan yararlanacağı için siyasi 

taleplerle çıkartılmaya karşı güçlendirilmiş bu statüde kalmasını sağlayacak ve bunu gösterecek 

bir süreç olmalıdır. Adaylık sonrasında, asaleten memur olacaktır. 6 ay ila 2 sene arasında 

adaylık süresi öngörülmüştür.31 Süre koşulu, öngörülen usuller objektifliği sağlamaya dönüktür.  

III. İlkeler 

A. Sınıflandırma: 

Derece ve kademeler ile, göreve atanabilecekler arasından atama yapılmaktadır. Sınırlar 

derece ve kademelere ayırmaktadır. İnsanı, birey olmaktan çıkartıp, memur olma soyutluğuna, 

objektifliğine kavuşturabilmek için  niteliklerine göre aynı havuza atılmış gruplar haline 

getirmektedir. Bunları sağlayan da derece ve kademedir.Yasalarca, istisnalar öngörülmüştür.  

B. Kariyer 

Kaymakam olmak üzere mesleğe girildiğinde, belirli seviyeye göre atama yapılmaktadır.  

C. Liyakat 

Yükselirken, başarı gösterdiği ölçüde yükselmektedir. Bu meslekte tecrübe kazanmış 

kimseler arasından da atanmaktadır. 

Bu sistemin insanları vardır, iktidara göre değişmezler. Yönetim kadrosuna gelindiğinde, 

bunlar arasında atanabilecekler arasından seçilir. İşlemin mantığı budur.  

 

13.04.2016 

 

 
31 657 sayılı Kanun, mad.54  
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Kamu Personel Hukuku (Devam) 

Kamu personel�, esasen stat�k b�r alandır. Kanunlarla, temel �lkeler� Anayasa �le 

bel�rlenm�ş ve b�r statü hukukunun temeller�n� oluşturan özell�kler taşıması gerek�yor. Bu alan 

hareketlenm�ş durumda. Alana �l�şk�n tartışmalar güncellenm�ş durumda. Dolayısıyla 

anlattığımız alanda bugünü anlatırken, bugünün farklılıklar �çereb�lecek b�r geleceğ�n� 

görüyoruz. Onu anlayab�lecek, bu konuda tartışmaların temel eksen�n�, sebepler�n� 

değerlend�reb�lecek b�r şek�lde ortaya koymaya çalışıyoruz.  

Kamu personel� �ç�ne g�r�ld�ğ� zaman, çetref�l ayrıntılı ve sıkıcı gözükeb�lecek b�r �çer�ğ� 

var. Ama b�r bütün olarak, b�r devlet anlayışının reng�n�, gel�ş�m�n�, stab�l�tes�n� (sürekl�l�ğ�n�) 

sağlayan da b�r �şlev� var. Dolayısıyla b�r bütün olarak bel�rley�c�l�ğ� var. İçer�k olarak da 

anlaşılması, o dışa yansıyan bel�rley�c�l�ğ�n�n anlaşılab�lmes� bakımından öneml�. İçer�s�ndek� 

karmaşıklık �nsanı boğacak derecede yoğun. Sürekl� olarak değ�ş�kl�kler �çerm�ş, �ht�yaçlar 

ortaya çıktıkça kanunî düzenlemelere konu olmuş. Böylel�kle mevcut durumu anlamak �ç�n 

kanunların �ç�ne g�rd�ğ�n�zde, bu alana �l�şk�n b�rçok hüküm var. B�rçok �st�sna� durum var. B�r 

bütünü anlatab�lmek, esasında çok vak�t alab�lecek ve bütünü kaybetmeye yol açab�lecek 

ayrıntılarla, �st�snalarla dolu. Ama bütünü de anlamak, ayrı b�r değerlend�rmey� ve genel 

bakmayı gerekt�r�yor. Bunu anlamaya yönel�k ver�lerle ortaya çıkan b�r yaklaşım göstermeye 

çalıştık.  

İlk bel�rlemem�z şuydu; b�z�m kamu personel� s�stem�m�z�n �k� özell�ğ�nden 

bahsed�leb�l�r.  

1- Kamu �le bağlantılı olan, kamu adına �ş yapan herkes� b�r statüye koymak.  

Böylel�kle statüler�n hukuk� durumu neden�yle, k�ş�ler�n hukuk� durumunu bel�rlemek 

gerek�r. Yan� tamamen k�ş�sel bel�rlemeler yapmamak. Bütün personel �ht�maller�n� �çeren 

statüler oluşturmak. Bu statüler�n b�rb�rler�nden farklı yönler� olab�l�r. Ama �nsanlar, b�r �nsan 

olarak bu statüler�n �ç�ne g�rd�kler�nde hukuk� durumu bell� olur. Dolayısıyla �nsanın hukuk� 

durumu ayrıca bel�rlenmez; genel düzenley�c� �şlemlerle, kanunlarla bel�rlenm�ş statüye g�rer. 

Bunu yargı kararları yorumlayarak bel�rler. Dolayısıyla b�r �nsan devlet memuru �se farklı b�r 

statüde, ün�vers�te personel� �se ayrı b�r statüde, sözleşmel� personel �se ayrı statüde, geç�c� 

�şç�yse ayrı, �şç�yse ayrı, şek�lde statüler� vardır. Dolayısıyla, bunun d�ğerler�nden farkını 

anlayab�lmek �ç�n statülerle düşünülen ve düzenlenen b�r alan olduğuna bakmak lazım. O 

yüzden kamudak� �şç� de h�zmet akd�ne tâb� olsa b�le, kamu �şç�ler�n�n h�zmet akd�, bu statüyü 

düzenleyen kanunlardan b�r�s�d�r. Ayrıca �şç�ler�n d�s�pl�n hukukuna vs. �l�şk�n b�r sürü alt statü 
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ve düzenleme �le b�rl�kte, İş Hukukuna tab� olsa, İş Kanununa tab� olsa b�le kamu �şç�s� 

olmasından kaynaklanan, kend�ne özgülükler �çer�r. Dolayısıyla b�r statü olduğu �ç�n, İş 

Hukukunda olduğu g�b� sadece b�r h�zmet akd� �le değerlend�r�leb�lecek b�r boyutu yoktur. 

Kend�ne özgü statüsünden kaynaklanan hususlar vardır.  

Kamuda k�mseyle k�ş�ye özel b�r �l�şk� kurulamaz. Özel �l�şk� kurulması gereken k�ş�ler 

de özel personel statüsünde b�r �l�şk�ye dah�l olur; �st�sna� memurluk veya sözleşmel� personel 

d�ye. Dolayısıyla �lk özel gösterd�ğ�m�z boyutu buydu. B�r statüler hukuku olması. İdare 

Hukukunun b�r özell�ğ� olarak hukuk� ortak noktaları olan gruplar �ç�nde �nsanları tasn�f 

ederek, b�r objekt�f, gayr�-şahsî personel hukuku oluşturmak. Böylel�kle k�ş�ler�n hukuk� 

durumu, �ç�nde bulundukları statünün, bel�rley�c� düzenlemeler� �le, ona �l�şk�n ver�lm�ş yargı 

kararlarıyla, buna �l�şk�n yapılmış teor�k açıklamalarla, genel kabul görmüş unsurlarla b�rl�kte 

anlaşılab�l�r.  

2- İk�nc� s�stem olarak k�ş�ye �l�şk�n bel�rleme yapılab�l�r.  

Bu, öneml� noktalarından b�r�s�d�r. Anglo-Sakson hukuk s�stem� buna yaklaşıyor ama 

temel mantık olarak sözleşmelerle devam eden b�r özel hukuk benzer� h�zmet akd�yle devam 

eden b�r mantıkla başlamış. Bu hukuk s�stem� de �st�sna� memurluklar ve sözleşmel� personel 

�le Anglo-Amer�kan Hukukuna yaklaşıyor. Geçen hafta söyled�kler�m�zden öneml� b�r nokta da 

buydu. B�rb�r�n�n alternat�f� g�b� görünen �k� s�stem de b�rb�r�ne doğru yürüyor. Belk� 

buluştukları b�r nokta olacak ve tar�h�, sosyal, s�yasal sebepler neden�yle tekrar �k� uca 

savrulacaklar. Dolayısıyla personel alanında, hareket hal�nde b�r yaklaşım söz konusudur. Bu 

alan, hukuk� temel� bakımından hareket hal�nded�r.  

N�ç�n bu statüler var? Çünkü şöyle b�r devlet f�kr� var; devlet, tüm m�llet�n devlet� olduğu 

�ç�n m�llet�n esasında kamu personel� olab�lmeye ulaşmasını sağlamak ve o sırada seç�mle gel�p 

İdare edenler�n personel üzer�nde b�r patron konumunda olmamalarını sağlamak. Yan� devlet�n 

memuru, devlet�n personel� olsun anlayışı. Gelenler adeta yolcu, personel �se hancı. Personel 

kar�yer olarak g�recek, emekl� oluncaya kadar devam edecek. İdar� faal�yetlerle �lg�l� çalışacak. 

Layık olduğu takd�rde, mesleğ�nde adım adım yükselecek. Yolcular (seç�mle gel�p �dare 

edenler), herkes �ç�nden b�r terc�h yaparak değ�l ancak memurluk kar�yer�ne g�rm�ş ve bell� b�r 

dereceye gelm�şler arasında terc�h yaparak �ş� beraber sürdürecekler� personelle devam 

edecekler. Tamamen kend� terc�hler�ne bağlı olmayacak, tamamen b�r s�yas� terc�he göre 

yükselme, atama pol�t�kası olmayacak. Dolayısıyla devlet�n ana gövdes�n�, �şley�ş�n� sağlayan 

öyle b�r yapı olacak k� onun dümen�ne geçen kaptan, b�r kaç derece sağa, b�r kaç derece sola 
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kırab�lecek. Tamamen büyük z�kzaklar ç�zemeyecek. Yaklaşım böyle. Bunun �ç�n personel, 

korunaklı statülere get�r�lm�ş durumda. Meslekten hemen çıkarılab�l�r n�tel�kte değ�l. Yargısal 

denet�m �mkanları get�r�lm�ş. Görevden alınab�lmeler� sadece performanslarına bağlı değ�l, b�r 

hata yapmaları, b�r soruşturma geç�rmeler�, mesleğ� yapamayacaklarının ortaya çıkması g�b� 

olumsuz şartları varsa söz konusu olab�lecek. Dolayısıyla korunaklı b�r statü, esasında başta 

kurulması gereken mantık çerçeves�nde gelm�ş. Yan� hızlı �ş yapsın, b�r emr� �k� kez 

tekrarlatmasın değ�l, esas şey; patronunun devlet olduğunu b�lerek hukuka aykırı em�rler� 

gerek�rse yazılı �steyerek, suç n�tel�ğ�ndek� em�rler� h�ç b�r zaman yapmayarak, bu ana 

sürekl�l�ğ� sağlaması. Temel bakış açısı bu. Bunun da beraber�nde get�rd�ğ� faydalar g�b� 

mahsurlar da şu andak� tartışılan noktanın temel�n� oluşturuyor. D�kkat edersen�z burada, �y� 

kötü değerlend�rmes� yapmadan bakış açısını ve durumu tesp�t etmeye çalışmak lazım. Yoksa 

ne kadar �y� olduğuna övgüler d�zmek �ç�n b�r sürü ver� var. Ne kadar kötü ve aksamaya yol 

açtığını söylemek �ç�n de b�r sürü ver� var. Sadece tartışmanın zem�n�n� anlamaya yönel�k 

bakmak lazım. Bu bakış açısıyla statü hukuku oluşmuş. Statü hukuku ded�ğ�m�z şey, gayr�-

şahs�l�ğ� sağlamak.  

Kar�yer İlkes� 

Bu bakış açısıyla kar�yer �lkes� b�r kanun� �lke olarak gündeme gelm�ş. Kanun kar�yer 

�lkes�n�n tanımını dah� yapıyor, açıklamalar yapıyor ama bu açıklamalar tam olarak mevcut 

durumu �fade edecek n�tel�kte değ�l. Kanunun 3. maddes�n�n (B) bend�nde düzenlenm�ş; 

"Devlet memurlarına, yaptıkları h�zmetler �ç�n lüzumlu b�lg�lere ve yet�şme şartlarına uygun 

şek�lde, sınıfları �ç�nde en yüksek derecelere kadar �lerleme �mkanını sağlamaktır. " Bu tar�f 

meseley� tam gösterm�yor ama mantığı şöyle; yan� b�r �şe, devlet memurluğuna, bell� b�r sınıfa 

g�ren; kural olarak oradan emekl� oluncaya kadar devam etmek üzere g�r�yor. Dolayısıyla 

mesleğ�nde �lerleme �mkanları var. Bu �lerleme �mkanları, mesleğ�n�n b�r noktasından 

başlamak, ucuna kadar gelmek. ¨Mesleğ�n ucu¨ �le kasted�len, merkez� �darede olursa 

müsteşarlık, yerel yönet�mlerde de genel sekreterl�k vs. Tekn�k olarak b�r mesleğ�n en uç 

noktasına geleb�lmek. Bunu bel�rleyen yaşı, öğren�m şartları g�b� hususlar var. Ün�vers�te 

mezunları, doktora yapanlar vs. şekl�nde tek tek bel�rlenm�ş. Dolayısıyla bell� b�r dereceden 

başlıyor ve dereceler� çıkıyor. Çıkmak, rakamın ufalması. 7. dereceden başlıyor, başarılı olduğu 

zaman 6. dereceye 5. dereceye geç�yor. Derecelerde 3 tane kademe var. Kademeler b�rer 

yılsonunda geç�leb�l�yor. Eğer b�r yılsonunda, b�r yıllık çalışmasında başarı gösterm�şse, b�r 

kademe �lerl�yor. D�yel�m 7. derecen�n 3. kademes�nden başlıyor. Kademeler b�t�nce 

yükseleb�l�yorsa, derece çıkıyor. İlk üç dereceye yüksek derecel� memur sayıldığı �ç�n yeş�l 
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pasaport ver�l�yor. İlk üç derecen�n atanab�leceğ� yerlerde b�r hareketl�l�k gündeme gel�yor. 

Öğren�m neden�yle �lk üç dereceye çıkamayan da yatay �lerl�yor. Yan� 5. dereceden yükseğe 

çıkamıyorsa kademe olarak �lerl�yor. Maaşı haf�f artıyor ama dereces� çıkmayab�l�yor. Bunun 

�ç�n de memurlara çeş�tl� �mkanlar get�r�l�yor. B�r üst kademeye geç�şe �l�şk�n KHK çıkıyor, 

açık öğret�mden b�t�rme �mkanları get�r�l�yor, TODAİE'den eğ�t�m �mkanı vs. get�r�yor. 

Böylel�kle h�zmet �ç�nde eğ�t�lerek, g�r�şte mümkün olmayan daha �lerlemek �mkânını, h�zmet 

�ç�nde aşab�lme �mkanı get�r�l�yor. Dolayısıyla memurluk; b�r kar�yer, b�r meslek. Yan� �nsan 

mühend�s, hukukçu, laborant, tekn�syen, büro elemanı olur, bu sıfatların dışında meslek olarak 

memur olur. Dolayısıyla memur olmak, b�r kar�yere, mesleğe g�rmek. Dolayısıyla kar�yer �lkes�, 

bu baştak� statü hukukunun b�r gereğ�. Yan� �nsanların Kıta Avrupası s�stem�nde kural olarak 

"Ben dışarıda çalışıyorum, çok tecrübe kazandım. Ben�m oy verd�ğ�m s�yas� part� de �kt�dara 

geld�. Ben de geley�m, 3-5 sene çalışayım. Ondan sonra esk� mesleğ�me ger� döner�m." demes� 

mümkün değ�l. Ancak böyle gel�n�p, g�d�leb�lecek meslekler� topladıkları b�r �st�sna� memurluk 

ve benzer� yaklaşımlar var.  

Kar�yer �lkes�n�n b�r görünümü de derece �le sağlanıyor. Derecelerden bahsetm�şt�k. 1-2-

3-4-5-6 d�ye g�d�yor. K�ş�n�n geld�ğ� derece karşılığında atanab�leceğ� görevler var. 

Atanab�leceğ� görevlerden b�r�s� terc�h ed�l�yor, ger�ye çıkması kural olarak mümkün değ�l. 

Bunu bozan çok sayıda kanun maddes� var ama esas kural böyle. Böylel�kle d�kkat edersen�z, 

bel�rl� derecelere gelm�ş �nsanlar var ve b�r göreve de bu derecelere gelm�ş b�r� gelecek. 

Dışarıdan b�r�s� paraşütle gelemez, aşağıdan b�r�s� asansörle çıkamaz. Ancak karşılarında 

göster�len noktalara atanab�l�r. Temel yaklaşım bu. Dolayısıyla �n�şler çıkışlar yaşamayacak. 

B�r yanda genel müdür olup, ertes� gün h�zmetl� olması ve sonra tekrar genel müdür yardımcısı 

olması g�b� b�r durum söz konusu değ�l. Genel müdür olacak ve görevden alındığı zaman kend� 

görev�ne eş düzeyde b�r kadroya geçecek. Belk� n�speten daha az akt�f olab�leceğ� b�r kadro 

olacak ama sonuçta mal� bakımdan ger�ye g�tmeyecek. Mal� hakların korunması neden�yle de 

k�ş� bu mesleğ� bell� b�r sürekl�l�k �ç�nde yapacak. Gelenler de en fazla görevden alıp mal� 

haklarını zedeleyemed�ğ�, aşağı �temed�ğ� ancak muad�l b�r göreve atayab�ld�ğ� �ç�n de b�r 

kar�yer�n koruması altında görev�n� devlete sadakatle yapmak şekl�nde faal�yet gösterecek. 

Sağlanmak �stenen s�stem�n mantığı bu. Bunu sağlamak �ç�n de get�r�len �lkeler de kar�yer 

�lkes� ve d�ğer b�r �lke de l�yakat �lkes�.  

L�yakat İlkes� 

L�yakat, layık olmakla aynı kel�me kökünden gel�yor. Yan� memurun başarı gösterd�kçe 
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yükselmes�, layık olduğu takd�rde yükselmes�. B�r memur seneler�n geçmes�yle değ�l, başarı 

gösterd�kçe derecelerde yüksel�r d�ye bakılıyor. Eğer başarı göstermezse üst derecelere çıkamaz 

d�ye düşünülmüş ancak f��len uygulaması böyle değ�l, zamanın geçmes�ne bağlı olarak 

değ�ş�yor. Ama bu l�yakat s�stem�n� sağlamak �ç�n her sene sonunda, esk�den s�c�l notu olarak 

adlandırılan b�r değerlend�rme yapılıyor. Böylel�kle layık olup olmadığına bakılmış oluyor. 

Mesela dünün gündem� öyleyd�, yen� Merkez Bankası başkanı bell� oldu. Bakan çıkıp neden 

onu seçt�kler�n�, özell�kler�n� anlattı. "Umarım bundan sonra şöyle davranır, hükümet�n para 

pol�t�kasına uygun davranır" vs. ded�. Yan� bu, o kadar farklı b�r meslek mensupluğu k�, Bakan 

"Ben em�r vereceğ�m ve onu uygulayacak" d�yeb�lecek durumda değ�l. "Esk�s� pol�t�kamıza 

uymuyordu" vs. şekl�nde değerlend�r�yor. Atanan da esk� Merkez Bankası başkan yardımcısı. 

Yan� dışarıdan b�r�s�n� get�rmek kural olarak mümkün olmayacak. O meslekte p�şmeyen b�r�s�n� 

get�rmek mümkün olmayacak. Get�r�ld�ğ� görev�n gerekler�ne kend�s�n�n karar vereb�leceğ� b�r 

durumda olab�lecek. Onu göreve atamaya yetk�s� olanlar, görevden alma konusunda statüsü 

bakımdan get�r�lm�ş ek güvenceler varsa, görevden alamayacak. Merkez Bankası'nın 

bağımsızlığı kapsamında böyle b�r şey var. Bu hatta Avrupa B�rl�ğ�'ne kabul şartlarında şu an 

açık olan fasıllardan b�r�s�, Merkez Bankası başkanının bağımsızlığı meseles�. Dolayısıyla 

oraya atanab�lecek k�mseler de bell� sayıda memur. Oradan görevden alınanın da atanab�leceğ� 

bell� sayıda görev var. Esk� başkan da hem maaş durumunu hem müktesebatını korumak hem 

tecrübes�nden yararlanmak �ç�n �şte OECD nezd�nde büyükelç� olacak şekl�nde basında 

haberler çıkıyor. Bu memurluk s�stem�n�n sağlamak �sted�ğ� şey. Dolayısıyla yolcular hancıyı 

handan dışarı atamayacaklar. Ama hancı kötü olur ve yolcu h�zmetten ş�kayet ederse problem 

bunun üzer�ne yoğunlaşmış durumda. Bugüne kadar sürekl� hancıyı korumak �ç�nd�. Yan� yolcu 

gel�p geç�c�, esas olarak hancının statüsünün bel�rlenmes�, mülk�yet�n�n, ev sah�b� olduğunun 

bel�rlenmes�, esas �skelet�n bu olduğunun kabul ed�lmes�ne �l�şk�n b�r bakış vardı. Ş�md� bu 

s�steme �l�şk�n dünyada eleşt�r�ler var. "O da yolcu olsun, bu �şte h�ç b�r�s� hancı olmasın, hancı 

olursa b�z�m yolcu olarak �sted�ğ�m�z standardı alab�lmem�z mümkün değ�l." tartışması var.  

İlkelerden bahsett�k, Anayasa’nın 70. maddes�nden bahsett�k. Hancı olab�lecek b�r güç 

ver�len mesleğ�n de toplumdak� herkese açık olmasını sağlamak lazım. Toplumun sadece b�r 

kes�m�ne açık olursa, o zaman ol�garş�k b�r yapı olur. Sonuç olarak buradak� temel nokta, 

geçm�ş�n tecrübeler�nden de yola çıkarak devlet memurluğunun, kamu personel� olab�lmen�n 

herkese açık olma kanallarını sağlamak �ht�yacı olması. Bunu sağlamak bakımından da 

Anayasa'da kamu h�zmetler�ne herkes�n g�rme hakkı olduğuna da�r 70. madde hükmü var. 

H�zmet�n gerekt�rd�ğ� şartlardan başka şart aranmayacağına da�r b�r hüküm var ve g�derek de 
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get�r�lm�ş unsurlar var. Mesela KPSS g�b�, herkes�n g�receğ� sınavlar g�b�, bell� b�r notla 

değerlend�rmek g�b�. Bu s�stem�n çeş�tl� eleşt�r�len yönler� var; sınavdan yüksek not alıp aşçı 

oluyor ama yemek yapmayı b�lm�yor, yüksek not alıp şoför olarak atanıyor ama araba 

kullanmayı b�lm�yor g�b� eleşt�r�lerle bu s�stem yıpratılmaya çalışıyor ama �sabetl� b�r s�stem. 

Herkese açıklığı sağlamak lazım. Yan� terc�h� azaltmak lazım. Terc�h� azaltmanın olumsuz 

sonuçları olab�l�r ama terc�he bağladığınız zaman da terc�h�n sübjekt�fl�ğ� problemler� var. Bu 

n�ç�n? Mademk� bu b�r statü hukuku, k�msen�n babasının ç�ftl�ğ� değ�l. Her kes�mden gelene, 

her düşünce grubundan, her taraftan, her n�tel�kte �nsanın, �ş� yapacak özell�klere sah�p olmak 

şartı dışında başka b�r şart aranmaksızın gelmes� �ş�n mantığında var. Ancak bu mantık �şlerse 

ve l�yakat esasına göre kurulursa, böyle b�r korunaklı statünün amacı gerçekleşm�ş olur. Yan� 

korunaklı statüye �mt�yazlılar gelmeyecek, herkes geleb�lecek. İşe layık herkes� seçeb�lecek b�r 

s�stem de olursa bu s�stem kend�s�n� besleyecek ve böylel�kle hancı ded�ğ�m�z şey m�llet�n 

kend�s� olacak. Yan� devlet�n yönet�c�ler� yolcu olacak, m�llet�n kend�s� de memurluk 

s�stem�nde somutlaşmış şek�lde hancı olacak. Dolayısıyla h�zmet edenler gelecek, geçecek. O 

noktadak� kar�yer �lkes�, l�yakat �lkes� �le b�rl�kte �şlev�n� yer�ne get�recek.  

S�stem mantığı gereğ�, seç�mde de �sabets�zl�k olab�leceğ�ne -yan� aşçı d�ye seç�len 

k�msen�n yemek yapmayı b�lemeyeceğ�ne- �ht�mal verd�ğ� �ç�n b�r de aday memurluk statüsü 

get�rm�ş. Ondan da bahsett�k. Yan� aday memurluk da memurluk görev�ne kolayca son 

ver�leb�leceğ� b�r dönem� �çer�yor. Eğer sınavı geçm�ş olmasına rağmen gereken n�tel�klere 

sah�p değ�lse veya �ş� yapab�lecek c�dd�yet�, devamlılığı, sürekl�l�ğ� yoksa görev�ne son 

vereb�lmek ve bu korunaklı statüden yararlandırmamak �ç�n get�r�lm�ş b�r şey. Ama bundan 

geçt�kten sonra müth�ş korumaları olan b�r statüye g�r�yor. Bu korunaklı statü neden�yle de 

�nsanlar da memur olmak �st�yor. İşte memurluğun bu korunaklı statüsünü ş�md� anlatacağız. 

Varlık neden�ne, temel g�rd�ler�ne, bakış açısına değ�nd�k. Ş�md� buna değ�nd�kten sonra bu 

temel g�rd�ler� eleşt�reb�lmeye yeterl� malzemey� sunduk d�ye bakıyoruz. Ş�md� poz�t�f 

düzenlemeye bakıyoruz. Burada �k� eleşt�r� söz konusu olab�l�r. Poz�t�f düzenlemede mantığa, 

olayların gerekler�ne aykırı düzenlemeler olab�l�r. Bunu eleşt�r�rs�n�z. Bu eleşt�r� ne demek? 

S�stem� kabul ed�yorum ama bu s�steme uygun olmayan b�r düzenleme var. Bunun düzelt�lmes� 

gerek demek. Esas öneml� eleşt�r� �se, "Bu s�stem�n kurgusu yanlış. Bu s�stem artık �şleyecek 

b�r s�stem değ�l. Dolayısıyla bu s�stem�n alternat�f�n� üretmek gerek�r." d�ye bakmak. 

Dolayısıyla �k� eleşt�r� b�ç�m�n� b�rb�r�yle karıştırmamak lazım. S�stem�n bütün mantığını 

eleşt�rmek gerekl�, sağlamlığını sağlamak �ç�n b�le gerekl�. Sürekl� m�mar� yapısını gözden 

geç�rmes� lazım. İk�nc�s�n� bu m�mar� yapısını çok �sabetl� görüyor olsanız b�le, �ç�n�n 
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düzenlenmes�ndek� �sabet oranının değerlend�r�lmes� lazım. İşte bu �sabet oranına �l�şk�n bazı 

hususlara g�receğ�z. Memurların g�r�ş�nden sonra statüler�nden, sona er�ş�nden bahsedel�m.  

Yan� ele alışımız şöyle; g�r�şten bahsett�k, ş�md� sırada hukuk� hak ve yükümlülükler var 

ve sonra da çıkışa değ�neceğ�z. Böylel�kle statüyü bel�rlem�ş olacağız 

 

MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HAKLARI VE 

YASAKLARI 

Memurluğu g�rd�kten sonra memurların tâb� olduğu haklar ve yasaklar var. Önce 

yükümlülüklerden bahsedel�m de memur olmayı o kadar �stemey�n. B�r ülken�n hayat�yet�n�n 

göstergeler�nden b�r�s� de memur olmak �steyenler�n sayısı olab�l�r. Memur olmak �steyenler 

çoksa ülkede çöküş başlamış demekt�r. Genell�kle çökmekte olan ülkelerde memur sayısı artar. 

Yunan�stan memur sayısı neden�yle b�r türlü kend�s�n� toparlayamıyor. B�r türlü üret�m 

olmuyor, gereğ�nden fazla personel alıyor. Özelleşt�rme memur sayısı neden�yle gündeme 

gel�yor. B�r çok �şte normalde o �ş� görecek �nsanın kat kat fazlası �nsan var.  

 

I. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İlk yükümlülük Anayasa ve kanunlara sadakat ödev�. ¨Memurlar ve d�ğer kamu 

görevl�ler�, Türk�ye Cumhur�yet� Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmakla 

yükümlüdür¨ d�yor. Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddes�nde de var. Esasında bu t�p 

maddeler� okurken d�kkat çekeb�lmek k�m� zaman zor olur. Bunun alternat�f� olab�l�r m�yd�, 

n�ye bunu yazmaya gerek duymuş, d�ye sorab�l�rs�n�z. Sadece memurlar değ�l, sıradan 

vatandaşlar b�le Anayasaya, kanunlara sadakat dışında başka b�r şey yapab�l�rler m�? 

Eleşt�reb�l�rler ama ben buna uymuyorum deme �mkanı yok. Uymadığı zaman uymamanın 

dereceler�ne göre yaptırımlar söz konusu. Burada n�ç�n bunu söylem�ş? Esasen burada patron 

Devlet, Anayasa ve yasalar. Devlet, teşk�lat ded�ğ�m�z şey de yönet�c�ler� değ�lse ne olab�l�r? 

Onu oluşturan hukuk� zem�n. Yan� s�z�n esas �ş veren�n�z Anayasa ve yasalardır. Dolayısıyla 

s�z�n onlara aykırı olmayacak şeyler� yapmanız lazım. Ona aykırı olup olmadığına bakmanız 

lazım. S�ze esas d�rekt�f� veren, görev� yükleyen, yapma yükümlülüğünüzün kapsamını 

bel�rleyen Anayasalar ve yasalar. Bunu bel�rtmek �ç�n get�r�lm�ş b�r hüküm.  

Devlete bağlılığı 7. maddede göster�yor. Bakın yem�n belges� var, Kanunda yem�n 

belges�n� gündeme get�rm�ş. Bunlar tab�� öneml� şeyler ama burada esasında d�kkat edersen�z, 
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yem�n belges� vesa�reye değ�nerek b�r çeş�t hatırlatma yapmak �st�yor. Yoksa �nsanların ahlaken 

çöktüğü durumlarda yem�n ett�ğ� şey� ç�ğnemes� pek muhtemel olab�l�r. İnsanın yem�n etmeye 

Kanunla zorlanmasının sebeb�, uyması gereken hususların b�r kere daha okuyarak b�l�nc�ne 

varmasını sağlamak �ç�n. Onun �ç�n de "altını �mzalar" d�yor. Dolayısıyla bu, esasında yüksek 

ahlak� değerlere sah�p, sözünü ç�ğnemeyecek �nsanların varlığını �sted�ğ�n� de göster�yor. Buna 

Gurv�tch'�n tr�d�mans�yonel değerler şemasında, "yen�l�k get�r�c� hareketler katı" den�l�yor. Yan� 

�nsanları aynı zamanda yükseltmeye çalışıyor. Olması gereken şek�lde davranmaya yönelt�yor. 

“S�z zaten söz ver�rsen�z, bu sözünüze uyacak k�mselers�n�z. Ş�md�ye kadar öyle olmasanız b�le 

bundan sonra öyle olacağınızdan em�n�m." demek. Onlara o n�tel�ğ�, b�l�nc� vereb�lmek �ç�n. O 

yüzden de Kanuna koymuş. Devlete bağlılık da yükümlülüklerden b�r�s�.  

"...herhang� b�r s�yas� part�, k�ş� veya zümren�n yararını veya zararını hedef tutan b�r 

davranışta bulunamazlar; görevler�n� yer�ne get�r�rlerken d�l, ırk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, 

felsef� �nanç, d�n ve mezhep g�b� ayırım yapamazlar; h�çb�r şek�lde s�yas� ve �deoloj�k amaçlı 

beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar." Bu da öneml� b�r �lke. Bu 

�lke değ�şmeden, mantığında enteresan b�r değ�şme oldu. Ben de çok �sabetl� görüyorum. 

Mesela; s�yas� part�ye üye olma yasağı bu kapsamda gündeme get�r�l�yor. Esasında tarafsızlığı 

sağlamak öneml�, tarafsız görünmek değ�l. S�yas� part�ye üye olmamak, tarafsız görünmek �ç�n 

b�r unsur. Ama b�r k�msen�n b�r mensub�yet� varsa, b�r f�k�r grubu �çer�s�ndeyse, dünyaya a�t b�r 

bakış açısı terc�h� varsa, yen� anlayış bunu saklamasını sağlamak değ�l, tam ters�ne legal�ze 

etmek. Yan� s�yas� part�ye üye olsun, �sted�ğ� derneğe, düşünce grubuna üye olsun. N�ye? Çünkü 

bunu gördüğümüz takd�rde, kamu gücünü kullanırken lehe veya aleyhe davranıp 

davranmadığını daha �y� anlamak mümkün olab�l�r. B�r k�mse s�yas� part�ye üyel�ğ�n� ortaya 

koyuyorsa, kamu gücünü kullanırken o s�yas� part�ye üye olanları kayırıp kayırmadığı, o s�yas� 

part� �le rekabet �çer�s�nde olanların aleyh�ne kullanıp kullanmadığı daha rahat denetlen�r. 

Halbuk� tarafsız gözükürse, (tarafsız gözükmek, tarafsız davranmaktan farklı b�r şey) tarafsız 

davranıp davranmadığı anlaşılamaz. Dolayısıyla tam ters�ne tarafsızlığı sağlamak �ç�n 

memurun taraf olmasına fırsat verme yaklaşımı var artık. Taraf olsun k� veya tarafsa onu 

gösters�n k�, tarafsız davranıp davranmadığı anlaşılsın. Bu yüzden de kamu gücünü kullanırken 

kayırma yapıp yapmadığı anlaşılsın. Kıyafet yasakları esk�den böyleyd�. O zamanlar bu hep 

söylen�yordu. Başörtüsü yasağı get�rmek, tarafsızlığı sağlamak �ç�n �y� b�r yöntem m�d�r yoksa 

başını örtmek �steyen örtsün, davranırken buna yönel�k olarak farklı b�r davranış �ç�nde m� değ�l 

m�, daha kolay denetleneb�ls�n. Dolayısıyla buradak� tarafsızlık görünürdek� b�r tarafsızlıktan 

z�yade �çer�kte. Bu nedenle de g�derek memurun kıyafet� esnekleşmeye başladı. Mesela öğret�m 
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üyeler�nde kıyafet mecbur�yet�, saç-sakal kuralı vs. f��len yok. Tarafsız görünmek değ�l 

davranmak büyük b�r merhale, yaklaşım farkı oldu. Bunu da sağlayan, tarafsızlık ve devlete 

bağlılık maddes� aynı kalsa b�le anlayışın tam ters� değ�şmes�. Esk�den anlayış, tamamen şekle 

kalıba sokmayı, h�ç b�r şeye üye olmamasını sağlamayı, spor kulübüne b�le üye olmak �ç�n 

önceden İç�şler� Bakanlığı'ndan �z�n almayı gerekt�r�yordu. Ş�md�, "Ne yaparsan yap ama kamu 

gücünü kend� amaçların �ç�n kullanma, kamu gücünü gerekler�ne göre kullan. Taraf olarak 

kamu gücünü kullanma." anlayışı söz konusu. O yüzden de kamuda dayanışmacı gruplara karşı 

olumsuz b�r bakış söz konusu. Çünkü dayanışmacı b�r grup söz konusu olursa, �nsan kamu 

gücünü gerekt�ğ� şek�lde kullanmaz d�ye bakılıyor. Dolayısıyla görünürlüğü sağlamak değ�l, 

kamu gücünü gerekt�ğ� şek�lde kullanacak b�r b�l�nçte olmak gerek�yor. Tarafsızlık, y�ne aynı 

maddede gündeme gel�yor. 

11. maddede �taat ödev� var. "Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmel�klerde 

bel�rt�len esaslara uymakla ve am�rler tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmekle yükümlü 

ve görevler�n�n �y� ve doğru yürütülmes�nden am�rler�ne karşı sorumludurlar." İtaat ded�ğ�m�z 

şey, h�yerarş�. Mantığı şöyle; devlet memuru da b�r �nsan ama kend� terc�h�n�, �rades�n� kullanan 

b�r �nsan değ�l. Devlet memuru olmak konusunda �rades�n� kullanmış durumda. Sonra �sabets�z 

de olsa, kanuna aykırı olmadıkça bel�rlenm�ş b�r �radeye uyması gerek�yor. Herkes kend�ne göre 

davrandığı takd�rde İdarede tutarlılık söz konusu olmaz. Dolayısıyla �taat yükümlülüğü, "onlar 

yolcu, b�z hancı" d�yerek am�rler� d�nlememek değ�l. Tam ters�ne d�nlemey�, onların d�rekt�fler� 

doğrultusunda yapmayı, d�rekt�fler�nde kanuna aykırılık varsa �kaz etmey�, suç n�tel�ğ� varsa 

uymamayı gerekt�r�yor. Ama bu çerçevede h�yerarş�, kend� �radem�z� değ�l İdare tüzel k�ş�l�ğ� 

adına oluşmuş �radey� yer�ne get�ren olmanızı �st�yor. Yan� "Ben Aydın Gülan’ım ama görev�m 

dolayısıyla bunu yapmak zorundayım." ded�rtmek �st�yor, Kr�stof Kolomb �le Kral Ferd�nand 

arasındak� �l�şk�de olduğu g�b�. "Kral olmasına kralım ama her �sted�ğ�m� de yapamam k�." 

ded�rtmek. Görev�m�n gerekler�n� yapmak zorundayım, beğenm�yorsam ayrılacağım, ama 

bunun �ç�ndeysem yer�nde, �sabetl� bulmasam b�le bu ben�m adıma ve ben�m �rademle değ�l, 

�ç�nde bulunduğum �raden�n b�r kararı olduğu �ç�n bunu yer�ne get�receğ�m. Dolayısıyla bunu 

yer�ne get�rmek de b�r yükümlülük. Korunaklı statünün yükümlülükler� altında. Yan� korunaklı 

statü sadece b�r koruma get�rm�yor, b�r de davranış yükümlülükler� get�r�yor. 

H�zmet� şahsen ve kes�nt�s�z olarak görme ödev�. Bu da öneml� ödevlerden b�r�s�. Esk�den 

çok �lg�nç uygulamalar vardı. Mesela b�r�s� devlet memuru oluyor. B�r maaş alıyor, kend� yer�ne 

başka b�r�s�n� daha düşük maaşa �şe get�r�p götürüyor. Kend�s� aradan kom�syon alıyor. Böyle 

b�r şey, skandal n�tel�ğ�nde. Olmaması gerek�r. Artık 3. dünya ülkeler�nde oluyor. Türk�ye'de 
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artık çok örneğ�ne rastlanmıyor. B�r ara tem�zl�k �şç�ler�nde söz konusuydu. Tem�zl�k �şç�ler� 

toplu sözleşme �le çok yüksek den�len b�r ücret alıyordu. Asgarî ücretle yer�ne başka b�r�s�n� 

tutuyorlardı. Kend�ler� çalışmıyor, o ücret� alıp yer�ne başkasına ver�yordu. Oysa şahsen 

yapmak yükümlülüğü var, özell�kler�n neden�yle sen seç�ld�n, devlet memuru oldun. Yan� 

başkasına devredemezs�n, başkasını kend�n yer�ne �kame edemezs�n. "Ben gece bekç�s�y�m ama 

�ş�m var kayınpeder�m dursun yer�mde. Sonuçta mesele gece b�r�n�n durması değ�l m�? Ha ben 

durmuşum, ha kayınpeder�m. B�r şey farketmez." Bu, olmaz. Şahsen ve kes�nt�s�z olarak 

yapman lazım. Kes�nt�s�zl�k de kronoloj�k b�r kes�nt�s�zl�k değ�l. Kamu h�zmet�n� anlatırken 

bahsett�k. İz�nler dışında devam etmek. Dolayısıyla kes�nt�s�zl�k göreve tam b�r devamı 

gerekt�r�yor. Cumartes�-pazar gelmemes� kes�nt� sayılmıyor. N�ç�n? H�zmet�n gerekt�rd�ğ� 

zaman d�l�m� �ç�nde olmak gerek�yor. Yıllık tat�ller de bu sebeple kes�nt� sayılmıyor. Mazeret 

�zn�, sağlık �zn�, doğum �zn�... Bunlarla kes�nt�s�zl�k etk�lenm�yor. Bunun dışında görev�n 

başında olmak ve kes�nt�s�zl�k b�rb�r�n� tamamlayan hususlar. 

Mal b�ld�r�m�nde bulunma ödev�. Memurların mal b�ld�r�m�nde bulunması lazım. Göreve 

g�rerken, sonu 0 ve 5 �le b�ten yıllarda ve mal varlığında öneml� b�r gel�şme olduğunda mal 

b�ld�r�m�nde bulunması gerek�yor. N�ç�n memurun mal b�ld�r�m�nde bulunması gerek�yor? 

Yolsuzluklara engel olmak �ç�n. Görev� dolayısıyla açıklanamayan b�r kazanç sağlamışsa bunu 

anlayab�lmek �ç�n. Maaş hesabı bell�, m�ras kalmadıkça veya b�r başka şey olmadıkça gel�r�n�n 

artışı bell� olacak. Mal b�ld�r�m� bununla �lg�l�. Bunun �ç�n de h�çb�r gel�şme olmasa b�le 5 

senede b�r mal b�ld�r�m�nde bulunma yükümlülüğü var. Ayrıca mal varlığında öneml� b�r artış 

olduğunda 1 ay �ç�nde b�ld�rmes� gerek�yor. Araba aldığında, ev aldığında.. Aynı zamanda eş�ne 

ve çocuklarına �l�şk�n hususları da b�ld�rmes� gerek�yor. Devlet memurluğu benzer� görevlere 

gelenlerde de bu söz konusu. Beled�ye başkanı, bakan.. vs. memurluk dışında yönet�m 

görevler�ne gelenlerde de. Bu da arkadaşımızın söyled�ğ� g�b� yolsuzlukla mücadele 

kapsamında get�r�lm�ş b�r hüküm. 

Kıyafet mecbur�yet�. Bu da DMK'ya ek 19. maddede get�r�lm�ş durumda. Yazlık, kışlık 

kıyafet g�b� düzenlemeler var. Bu da memurluğun gerekt�rd�ğ� c�dd�yete sah�p olmaya yönel�k 

olarak değerlend�r�l�yor. Kıyafet�ne göre b�r k�msen�n memur olup olmadığını alışkın göz anlar. 

Kıyafet�n bel�rley�c� unsurları vardır. Mesela merkez teşk�lat memuru olup olmadığı b�le 

kıyafet�ne göre anlaşılır. Ankara'dak� bütün devlet memurları, sadece ceket-kravat değ�l, takım 

elb�se-kravat g�yerler. H�zmetl�ler b�le neredeyse öyled�r. Dolayısıyla b�r kıyafet geleneğ� 

vardır. Yazlık kıyafette ceket hang� hallerde g�y�lmez, makam-ı arzda nasıl g�y�l�r, kadınlar 

bakımdan tayyör g�ymek, pantolon g�ymemek vs. g�b� hususlar vardır. Ama bu, neredeyse 



195 

 

oyb�rl�ğ� �le aşılmakta olan b�r yaklaşımdır. Çünkü ded�ğ�m g�b� anlayış artık, görünürdek� 

tarafsızlık, görünürdek� memurluktan z�yade davranışlarda tarafsızlık, davranışlarda 

memurluğun gerekt�rd�ğ� c�dd�yet �ç�nde olmaya dönmüştür. Dolayısıyla şekl� davranış 

kalıpları, öze �l�şk�n b�r dönüşüm geç�rmekted�r. 

Resmî belge, araç ve gereçler� ger� verme ödev�. Devlet memurları, ver�len araç ve 

gereçler�, yetk� ver�len mahal dışına çıkaramazlar. Husus� �şler�nde kullanamazlar. Bu, öneml� 

�lkelerden b�r�s�. Kend�s�ne ver�len resm� araç ve gereçler�, görevler� sona erd�ğ� zaman �ade 

etmek zorundadır. Mühürler olab�l�r, başka araçlar olab�l�r. Mesela b�z�m odalarımızda tarayıcı, 

yazıcı, b�lg�sayarlar var. Bunları h�zmet gerekler� dışında kullanmakla �lg�l� hususlar gündeme 

geleb�l�r. Bunlar, �ş�n ruhu gereğ� get�r�lm�ş yükümlülüklerden b�r�s�d�r. D�kkat edersen�z 

bunlar, yükümlülükler.  

Esk�den bu yükümlülüklerden çok �lg�nç b�r tanes� vardı. O da �kamet mecbur�yet�. Bu 

�kamet mecbur�yet�, 2011'de yürürlükten kaldırıldı. Esk�den memur, görev yaptığı beled�yen�n 

sınırları �ç�nde oturmak zorundaydı. Bunun mantığı da şuydu; acele gelmes� gerekeb�l�r, 

özell�kle doktorları esas alırsak. D�yel�m k�; doktor Çatalca'da çalışıyor ama Kartal'da oturuyor. 

Çatalca Devlet Hastanes�'nde görev saatler� dışında b�r traf�k kazası �le an�den �ht�yaç olsa zaten 

Çatalca'ya gelmes� saatler sürer. Dolayısıyla özell�kle pol�s, tıp görevl�s�, �tfa�ye, AFAD 

görevl�s� g�b� ac�l personellerde önem taşıyor. İcapçı den�len statü, yan� mesa� saat� dışında da 

çağrıldığında gelmes� gereken k�ş�ler. Onlar �ç�n get�r�lm�ş b�r yükümlülüktü. Ama herkes �ç�n 

söz konusuydu. Mesela b�z�m ün�vers�ten�n Gebze'ye kadar serv�s� vardı. Ama Gebze'de 

oturmak yasaktı. Bu artık çel�şk� hal�ne geld�ğ� �ç�n kanun değ�ş�kl�ğ� �le kalktı. Hala bell� 

görevler �ç�n get�r�lm�ş böyle özel düzenlemeler var. Yan� statünün genel�ne �l�şk�n olmaktan 

çıktı; doktorlar, pol�sler �ç�n kend� alt statüler�nde kalan b�r yükümlülük hal�ne geld�.  

Bunlar yükümlülüklerd�, ş�md� yasaklara geld�k. 

 

II. DEVLET MEMURLARININ TABİ OLDUĞU YASAKLAR 

Kural olarak b�r memur �k�nc� görev alamaz. Bu yasağın mantığı şudur; �k� görev� de 

layıkıyla yapamaz d�ye. B�r k�mse d�yel�m k�; hem öğret�m üyes� hem beled�yen�n başkan 

yardımcısı olsa �k�s�n� b�rden uhdes�nde tutarsa �k�s�n� de yarım yamalak yapab�l�r d�ye 

düşünülmüş. Fakat bazılarının �k�nc� görev sayılamayacağına �l�şk�n düzenlemeler var. Mesela 

hem öğret�m üyes� hem dekan olab�l�r. Hem öğret�m üyes� hem rektör olab�l�r. N�ç�n? Bu, �k�nc� 

görev sayılmaz d�ye bakıyor. Aynı görev�n farklı aşamaları d�ye bakıyor. Ama �k�nc� görev 
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yasağı, tam gün �steyen başka b�r �şte bulunmamayı gerekt�r�yor. Böylel�kle �k� görev� b�rden 

üzer�ne almak suret�yle görev�n de körelmes�ne engel olmaya çalışılıyor. 

T�caret ve d�ğer kazanç get�r�c� faal�yetlerde bulunma yasağı, 27. maddede var. "…(Tac�r) 

veya (Esnaf) sayılmalarını gerekt�recek b�r faal�yette bulunamaz." En fazla tartışılan 

noktalardan b�r�s� bu. B�r dönem vardı; �lkokul öğretmen� pazarda l�mon satıyor. Devlet 

yeter�nce maaş verm�yor veya maaş hayat standardını karşılamıyor, ne olacak? Böyle durumlar 

�ç�n gel�şm�ş b�r hukuk� değerlend�rme var. Bunu d�kkat�n�ze sunmak �ster�m. Kanun� olmakla 

meşru olmanın b�rb�r�nden ayrıldığı durumlar var. Kazanç get�r�c� faal�yette bulunmak kanunen 

yasak. Ama bazı haller�n� toplum ve s�stem meşru sayıyor. Meşru saymasını nasıl anlıyoruz? 

Tak�bata g�r�şm�yor. Mesela �lkokul öğretmen�, sınıfındak� öğrenc�ye parayla ders ver�rse bunu 

gayr�meşru sayıyor. Çünkü geçeb�lmek �ç�n ondan ders alma yükümlülüğü g�b� kend� not verme 

gücünü kullanacak. Ama �lkokul öğretmen� pazarda l�mon satınca bunu meşru sayıyor. Çünkü 

bu, görev�n�n devam ett�ğ� zamanlar dışında ek gel�r elde etmek �ç�n kanunen yasak olmasına 

rağmen, görev�n�n gücünü kullanmak anlamına gelmed�ğ� �ç�n kanuna aykırı ama meşru kabul 

ed�l�yor. Gayr�meşru kabul ed�len ne? Görev�n�n gerekler�yle bu �ş� yapması. Mesela bu, tıpta 

çok tartışıldı. Esk�den kl�n�k şefler�, kl�n�ğe yatırılacak hasta �ç�n önce muayenehanes�nde 

muayene olmayı f��len arıyordu veya �nsanlar öyle düşündüğü �ç�n amel�yat olmak �ç�n b�r 

kl�n�ğe yatmadan önce kl�n�k şef�n�n muayenehanes�ne g�d�yor, orada baksa da bakmasa da b�r 

v�z�te ücret� ödüyordu. Sonra kl�n�ğe yatış yapıyordu. Böylel�kle kamu h�zmet�nden 

yararlanab�lmek �ç�n k�ş�n�n özel kazanç get�r�c� faal�yet�nden geçmes� gerek�yordu. Bunu 

yasaklamak �ç�n kanun� tedb�rler oldu, muayenehaneler kapatıldı. Dışarıda mesa� dışı çalışma 

�zn� alab�lenler�n kl�n�k şef� olamaması g�b� kurallar get�r�ld�. Dolayısıyla kanun�l�k ve 

meşruluk arasında b�r fark oldu. Hukuk devletler�nde bu makas açık olmaz ama hukuk hayatı 

canlı olmayan ülkelerde meşru sayılanla kanuna aykırı sayılan b�rb�r�nden g�derek ayrılır. B�r 

şey kanuna aykırıdır ama herkes meşru sayıyordur. O zaman makas açılır ve b�r problem var 

demekt�r. Kanun�l�k ve meşruluk arasında b�r fark var ve bu da zedelenm�ş b�r �lke ama t�caret 

ve d�ğer kazanç get�r�c� faal�yetlerde bulunma yasağı kanunen var ve devam ed�yor. Memurun 

esas �lg�s�n�n, vakt�n�n yoğunluğunu mesleğ�ne vereb�lmes� �ç�n get�r�lm�ş b�r kural. Başka b�r 

�şle uğraşmaması ve mesleğ�n�n gerekler�n� yer�ne get�rmes� �ç�n.  

Bu kapsamda eşler�n�n ve çocuklarının yaptıkları �şlere �l�şk�n de benzer b�ld�rme 

yasakları var. Bu kapsamda �lg�nç b�r yasak da grev yasağı �d�. Grev yasağında da kanuna 

uygunluk ve meşruluk arasında problemler var. İşç�ler 54. madde gereğ� grev hakkına sah�p 

ama memurlar �ç�n bu tartışılıyordu. Çünkü Anayasa madde 128 gereğ� aslî ve sürekl� görevler� 
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devlet memurları yaptığı �ç�n h�zmet�n sürekl�l�ğ� etk�leneceğ� gerekçes�yle grev yasağı söz 

konusu �d�. Yan� grev yasağı, kamu h�zmet�n�n sürekl�l�ğ�n� korumak �ç�n get�r�lm�ş b�r mantıktı. 

Burada da anlayış değ�ş�kl�ğ� oldu. Dend� k�; b�r h�zmette problem varsa, grev yapmasının 

yasaklanması yer�ne grev yapılması daha �y� olur çünkü h�zmettek� aksamayı d�le get�r�r ve 

kalıcı sürekl�l�ğ� sağlar d�ye bakılmaya başlandı. D�yel�m k�; eleman azlığı, malî �mkanların 

azlığı neden�yle yapılamıyor. O zaman esasında grev yapmak h�zmettek� aksamayı d�le get�r�r. 

Dolayısıyla yasaklanmamalı, h�zmet�n sürekl�l�ğ�n� sağlamak �ç�n grev �mkanı tanınmalı d�ye 

b�r anlayışa dönüştü. D�kkat ed�n, yasak aynı. Yasağın kapsamı konusunda anlayış değ�şt�. 

Esk�den grev, devlet memurluğundan çıkartma cezasını gerekt�ren b�r unsur olarak hem 

meşruluk hem kanuna uygunluk bakımından öneml� b�r yasaktı. Ş�md� bu yasak çeş�tl� 

b�ç�mlerde değ�şt�r�l�yor. Çok da �lg�nç b�r bu yasağı delme yöntem� var. Mesela bu yasağı 

delme yöntemler�nden b�r�s� kanuna uygun davranmak. İlg�nç değ�l m�? Mesela, İETT şoförler� 

grev yapma �ht�yacı duydukları takd�rde bu ş�kayetler� d�le get�rmek �ç�n tamamen kanun� 

gereklere uyma grev� yapıyorlar. Ne demek d�yeceks�n�z? 30 km hızla g�d�lmes� gereken yolda 

30'dan yukarı g�tm�yor. Bu sefer herkes ş�kayet ed�yor. Ne yapalım? Kanun 30 km emred�yor. 

İşte hız sınırı 50 km olan yerde bunun üzer�ne çıkmıyor. D�yorlar k�; "Ben grev yapıyorum." 

Nasıl grev yapıyor? Kanuna uyuyor. Böylel�kle ş�kayet�n� d�le get�r�yor. "Mesa� şartları 

düzelt�ls�n, ben de kanuna uymamaya başlayayım artık." d�yor. Böyle gar�p şeyler oluyor. Yan� 

grev yasağı ded�ğ�n�z ve bazı emn�yet supabları get�rmed�ğ�n�z zaman statüdek� ortaya çıkan 

baskıyı h�ssedem�yorsunuz, problem� duyamıyorsunuz, gerekl� tedb�rler� alamıyorsunuz. 

Dolayısıyla bu anlayış, hızla bu kuralı da değ�şt�recek. N�tek�m bu s�stem� aldığımız Fransa'da 

grev, yasak olmaktan çıkmış b�r yöntem.  

Başka b�r yasaktan bahsedel�m. Hed�ye alma, menfaat sağlama yasağı. Bu yasak, kamu 

görev�n� kullanmayı etk�leyecek b�r şey� yapmamak anlamına gel�yor. Bulunduğu poz�syon 

dolayısıyla çıkar sağlamamayı gerekt�r�yor. Bu �ş�n temel kuralı orada. O görevde olmasan sana 

bu hed�ye gel�r m�yd�? Bunu değerlend�rmek lazım. Bu yasağın mantığı, kamu gücünü 

kullanma konumunda olan k�mseler� etk�lememes�. S�ze belk� daha önce de bahsett�m. 

As�stanlığımız sırasında b�r mütalaa durumu oldu. Marlboro Fabr�kası, Tekel'e Tekel 

tekn�syenler�n� Amer�ka'ya götürüp s�gara fabr�kalarını gezd�rme hed�yes� tekl�f etm�ş. Bunun 

da hed�ye alma yasağına aykırı olup olmadığı soruluyor. Sonunda da hukuk fakültes�nden görüş 

�stend�. Baktığımızda b�r hed�ye g�b� ama b�r yandan da o konuda çalışan k�mseler�n tekn�k 

�şley�ş� görmes�n� sağlamak �ç�n. B�r yandan f�rmanın onu vermes� etk�lemeye yönel�k b�r şey. 

B�r yandan da h�zmete katkıda bulunab�lecek b�r şey. Bulduğumuz çözüm şöyleyd�;  hed�ye 
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alma yasağı kapsamına g�rmemes� �ç�n k�mler�n g�deceğ�ne, davet eden ş�rket�n değ�l Tekel'�n 

karar vermes� lazım. Ve g�denler�n de karar mevk��nde olmayan tekn�k �nsanlar olması lazım. 

Yan� onların hed�ye alması, kararı etk�lemez. Karar ver�c�ler g�tmeyecek, Tekel Genel Müdürü 

g�tmeyecek. Ama s�gara fabr�kası konusunda çalışan mühend�sler, tekn�syenler g�deb�l�r. Onu 

da ş�rket değ�l İdare seçt�ğ�nde hed�ye alma yasağına g�rmez d�ye o zaman düşünülüp yazılmıştı. 

Dolayısıyla hed�ye alma yasağının amacına bakıldığı zaman bazı �mkanların etk�lemeyecek 

şek�lde kullanılmasının meşruluğu yaklaşımı olab�l�r.  

S�yas� part�lere g�rme yasağı. Bu, DMK'da var fakat ün�vers�te öğret�m üyeler� �ç�n �st�sna 

var. Buradak� temel yaklaşım da şu; s�yaset esasında toplumdak� sorunlara çare üretmeye 

yönel�k b�r alan, kavga etme gerekçes� değ�l çözüm üretme mekan�zması. Çözüm üretme 

mekan�zmasında toplumun eğ�t�ml� kısmı memurların bulunmaması da b�r �nsan sermayes� 

eks�kl�ğ�. İnsan sermayes�n�n oralarda da bulunması lazım. Bu faal�yetler�n kal�tel� olması, 

kal�tel� �nsanlarla b�rl�kte yapılması �le �lg�l�. Dolayısıyla zaten eğ�t�m şartına bağlı olarak 

g�r�len memurluk, zaten kamunun sorunlarıyla uğraşarak yükselmeyle sonuçlanmış b�r kar�yer 

n�ç�n s�yaset�n oluşumuna f�k�r üret�m�ne dah�l olmasın yaklaşımı oldu. Orada da b�r ayrım 

yapıldı ve ün�vers�te öğret�m üyeler� katılsın ama d�ğer memurlar �ç�n bu yasak devam ets�n 

şekl�nde oldu. Ben �nanıyorum k� bu da aşılacak. Memurların da s�yas� part�lere g�rmes� �k� 

gerekçeyle artık mümkün olacak. B�r; tarafsızlığı sağlamak �ç�n taraf olmasına �mkan vermes� 

lazım. Daha doğrusu tarafını gösterme �mkanı vermes� lazım, yetk�s�n� nasıl kullandığını 

anlamak �ç�n. İk�; gerçekten de s�yaset�n çözüm üretme mekan�zmalarında bu �şle uğraşan 

k�mseler�n de f�k�rler�n�n katılması lazım. Herkes bulunduğu konum dolayısıyla her konuda 

f�k�r üretemez. B�r esnafın s�yasete g�reb�ld�ğ� g�b� o sorunlarla uğraşan b�r memur da s�yasete 

g�rs�n. Görev�n� aksatmamak şartıyla, mesa� saatler� dışında katkıda bulunsun. Bu, aynı 

zamanda kal�te ve sev�ye get�reb�lecek b�r şey olduğu �ç�n de hararetle yapılması gereken b�r 

değ�ş�kl�k. Tek korkulan nokta �nsanların çok pol�t�ze olması ve meslekler�nde de s�yas� çek�şme 

ve tartışmaya g�rmes�. Zaten o korkulan şey, s�yas� part�lere g�rse de g�rmese de oluyor. 

Dolayısıyla bu �ş� normalleşt�rmeye yönel�k b�r yaklaşım gel�şecek.  

G�zl� b�lg�ler� açıklama yasağı. DMK'da 31. maddede düzenlenm�ş. Görev� dolayısıyla 

sah�p olduğu g�zl� b�lg�ler� memur açıklamayacak. Zaten g�zl� olmayan b�lg�ler, B�lg� Ed�nme 

Hakkı Kanunu kapsamında ortaya çıkacak. Bu da hukukumuzdak� b�r tartışmayı gündeme 

get�r�yor. "Devlet sırrı" problem� gündeme gel�yor. Ney�n g�zl� b�lg� olduğuna �l�şk�n b�r 

mevzuat düzenlemes� olmadığı �ç�n b�lg�ler�n g�zl� n�tel�kte olup olmadığının nasıl bel�rleneceğ� 

tartışılıyor. Geçenlerde Mak�ne K�mya Endüstr�s� genel müdürü s�lah planlarını sattığı 
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gerekçes�yle tutuklandı. Mesela ş�md� o dava devam ederken muhtemelen bu tartışma da 

yaşanacak. O, büyük b�r �ht�malle bunun b�r g�zl� b�lg� olmadığını �dd�a edecekt�r ve s�lah 

planlarının g�zl� b�lg� olup olmadığı tartışılacaktır. Zaten bütün ans�kloped�lerde f�lan olan b�r 

şeyse, g�zl�l�k n�tel�ğ� yoksa suç gerçekleşm�ş olmayacak ama g�zl�l�k özell�ğ� varsa suç 

oluşacak. Bu nedenle de Devlet Sırları Kanunu d�ye b�r kanuna �ht�yaç olduğu söylen�yor.  

Basına b�lg� ve demeç verme yasağı. Bu da tartışılan noktalardan b�r�s�. Yetk�l� olan 

memurlar dışında basına b�lg� ve demeç vermek yasaktır. Bunun da b�r özell�ğ� var, İdare adına 

b�lg� ve demeç vermek. Mesela öğret�m üyeler�, b�r İdare Hukuku sorusu sorulsa ve cevap verse 

�z�n almaya gerek yok. Çünkü b�l�msel, şahs� görüşünü açıklıyor. Ama d�yel�m k�; hukuk 

fakültes�n�n 5 seneye çıkartılması konusunda ün�vers�ten�n ne düşündüğüne �l�şk�n basına b�r 

açıklama yapsa, ün�vers�ten�n böyle b�r �rades� olup olmadığını söylemeye yetk�l� değ�l. Bu 

konudak� karar merc�ler�nden b�r�s� değ�l. Dolayısıyla basına b�lg� ve demeç verme ve 

ün�vers�ten�n adını kullanarak b�lg� verme bakımından probleml� b�r şey. B�r �nsanın kurum 

adına b�r şey söylerken kurumunun yetk�l�ler�nden �z�n almasını, kurum �çer�s�nde olmasına 

rağmen kurumun b�r faal�yet�yle �lg�l� olmasına rağmen kend� şahs� görüşünü d�le get�r�yor �se, 

yan� kurum adına değ�l kend� f�kr�n� söylüyor �se o zaman bu yasağın kapsamına g�rmed�ğ� 

yargı kararları �le ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla yargı kararlarının temel mantığı, basına 

b�r memurun h�ç b�lg� ve demeç verememes� değ�l, kurumu adına b�r şey söyleyememes�. Kend� 

adına konuşab�l�r. 

Memurların dernek kurma ve derneklere üye olması yasaklanab�l�r. Esk�den �zne tâb� �d�. 

Ş�md� dernek kurma hürr�yet� kapsamında buna �mkan var. Buna �l�şk�n yasaklar get�r�leb�l�yor. 

Burada yasaklar get�rmes�n�n mantığı da elbette, görev�n� etk�leyecek n�tel�kte olmasına yönel�k 

değerlend�rmeler olab�l�r.  

Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı. Ayrıldığı tar�hten öncek� son 2 yıl �ç�nde 

çalıştığı kuruma karşı ayrıldığı tar�hten �t�baren 3 yıl süre �le �ş yapamaz. Bu kanun� b�r yasak. 

Neden�, esk� görev� dolayısıyla manev� baskı yapmasına engel olmak. Yan� n�ye 2 yıl önces� 

dem�ş? Son �k� yıldır görev yaptığı yerde dostluklar kurmuştur, dolayısıyla karar verme 

durumunda olan k�mseler üzer�nde manev� b�r baskısı olur. Emekl� b�r ağabey� ablasıdır. Daha 

önce onun �y�l�kler�n� görmüştür. Onun tak�p ett�ğ� b�r �şte, kurumun gelenekler�ne ve karar 

usulüne göre değ�l hatır �ç�n �ş yapab�l�r. Hatır rüşvetten daha etk�l� b�r şeyd�r. H�ç rüşvet 

almayan dürüst b�r �nsan b�le k�m� zaman hatır kıramaz. Bunun �ç�n de görev�n gerekler�n� 

yer�ne get�remez. Buna engel olab�lmek �ç�n böyle b�r şey konulmuş.  
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III. DEVLET MEMURLARININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR 

Ş�md� memurların haklarına g�rel�m. Bütün bunların maddesel temel� var. Bunlardan 

statünün �lkeler�n� bel�rlemek �ç�n bahsed�yoruz. Statü ded�ğ�m�z şey de kanun maddes� değ�l, 

�lkeler. Mesela kamu h�zmet�n�n �lkeler�nden bahsederken sürekl�l�k, eş�tl�k, değ�şkenl�kten 

neden bahsett�k? B�r sürü kanun değ�ş�yor ama bu �lkeler çerçeves�nde değ�ş�yor. B�r sürü yargı 

kararı ver�l�yor y�ne bu �lkeler çerçeves�nde. Yan� �lkeler İdare Hukukunda kanunlardan daha 

etk�l�. Kanunlara b�le yön ver�yor. Kanunları yorumlamada esas alınıyor. Yargı kararlarına 

gerekçe oluşturuyor. O yüzden bunlar soyut, h�ç b�r �şe yaramaz �lkeler g�b� gözükmes�n. Esas 

etk�l� olan bunlar. Kanunlar değ�ş�yor, bunlar kolay değ�şm�yor. Bunların anlam ve 

kapsamındak� değ�şmeler kanunları değ�şt�r�yor. Yan� grev yasağı, b�r kanunla get�r�l�yor ama 

grev yasağının sağlamak �sted�ğ� �lkeye bakıldığı zaman yasağın tam ters�ne grev serbest�s� 

geleb�l�yor.  

Haklara gel�nce, bu haklardan en öneml�s� güvenl�k hakkı. 18. madde d�yor k�; 

"Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son ver�lmez, aylık ve 

başka hakları el�nden alınamaz." Çok öneml� �lkelerden b�r�s�. Hancı-yolcu meseles� buradan 

�t�baren başlıyor. Devlet memuruna bu güvence n�ye ver�l�yor? Anayasa ve yasalara uygun 

olarak, devlete bağlılık �ç�nde, �ş�n gerekler�ne uygun olarak görev�n� yapsın d�ye. Yoksa 

tembell�k yapsın, ayrımcılık yapsın, korumasına dayanarak �sted�ğ� zaman gelmes�n d�ye değ�l. 

Dolayısıyla amaca uygun olarak get�r�lm�ş b�r koruma var. Bu korumanın ş�md� tartışılan amaç 

dışında da kullanılıyor olmasına engel olmak problem� söz konusu. Devlet memurunu b�r 

görevden alsanız b�le maaşına ve mal� haklarına dokunamazsınız. H�zmet hakkı var, başka b�r 

göreve atayacaksınız, açıkta bırakamazsınız. Ama f��len oluşmuş ter�mler var mesela k�m� kamu 

görevl�ler� "kızaktayım" d�yor. Yan� şu an ona akt�f b�r görev ver�lmed�ğ�n� �fade ed�yor.  

Memurluk tem�natı. Memur, mal� tem�nata sah�p. Hakları el�nden alınamaz. Bu mal� hak 

o kadar öneml� k�; memurun borcundan ötürü b�le bütün maaşı haczed�lemez. İcra- İflas 

Hukuku'nda göreceks�n�z; ancak maaşının b�r bölümü haczed�leb�l�r. N�ç�n? Mesleğ�n� 

yapab�lme koruması get�rmek �ç�n. 

H�zmet hakkı. Bu, bence öneml� haklardan b�r�s� ama �nsanlar bunu çok önemsem�yor. 

Hatta bazen memnun da oluyor, kızağa g�tmeye. B�r memurun h�zmet vermes� gerek�yor, 

h�zmetten alıkonulamaz. Mesela ün�vers�telerde görülüyor; anab�l�m dalı başkanı �le öğret�m 

üyeler� arasında çek�şme oluyor. Anab�l�m dalı başkanı, o öğret�m üyes�ne h�çb�r ders 

verd�rm�yor. Esasında tam ters� olması gerek�r değ�l m�? Kötülük olsun d�ye, yoğun ders 
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vermes� beklen�r. Ama tam aks�ne h�çb�r şey yapmamak yorucu b�r şey. H�zmet hakkından 

mahrum olduğu �ç�n buna karşı dava açarsa kazanıyor. K�m�s� olması gerekt�ğ� şek�lde "Ben de 

öğret�m üyes�y�m, d�ğer öğret�m üyeler�ne altışar saat ders ver�lm�ş bana ver�lmem�ş. Halbuk� 

ben daha kıdeml�y�m. Bana da ders ver�lmes� gerek�r. H�zmet hakkım var." d�yeb�l�r. K�m�s� de 

d�yeb�l�r k�; "Ne güzel, h�ç ders yükü yok. Kağıt okuma yükü yok. İster gel, �ster gelme. 

Anab�l�m dalı başkanı �le bozuşmak bu kadar �y�yse ben de bozuşayım, gelmeyey�m." 

Sonuç olarak b�r memur körelt�lemez. Hukuk� korumadan yararlanıyor. Kend�s�ne 

uzmanlığına uygun görev ver�lmes� lazım. Mühend�sse mühend�sl�k, hukukçuysa hukukçuluk 

�ş� ver�lmes� lazım. O yüzden bu h�zmet hakkı kapsamında düşünenler bazı dönemlerde 

sıkıntılar çekt�ler. Mesela b�r �kt�sat doçent� Su Ürünler� Fakültes�'n�n Sapanca'dak� balık üretme 

ç�ftl�ğ�ne atandı. B�r d�ğer� Iğdır'a, b�r� de Gökçeada'ya gönder�ld�. Dava açanların heps� ger� 

döndü. Çünkü h�zmet hakkı aynı zamanda bulunduğu statünün gerekt�rd�ğ� b�r h�zmet�n 

ver�lmes� lazım. Yan� b�r �kt�sat doçent�ne, "Madem h�zmet �st�yorsun, g�t balık yet�şt�r." 

demen�n h�zmet hakkına aykırı olduğu yargı kararlarıyla ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla 

patron sayılan o andak� yönet�c�ye karşı müth�ş b�r koruması var. Yönet�c� çıldırsa, el�nden 

gelen bütün �mkanları kullanmak kararında olsa b�le yapamaz hale get�rmek lazım. Hukuk 

devlet� olmak böyle b�r şey. Yönet�c�n�n şahs� nefret ve sevg�s�ne bağlı olmayan b�r statü 

oluşturmak. Delemeyeceğ� b�r zırh oluşturmak ve böylel�kle h�zmettek� devamlılığı sağlamak. 

Müracaat, ş�kayet, dava hakkı var. Memur kend�s�ne yapılanlara ses çıkartmaz d�ye b�r 

şey yok. Sıralı ş�kayet den�len b�r usul var. Ş�kayet ett�ğ�n� aşarak b�r üstüne g�der. En tepeye 

g�demez. Yan� rektörü ş�kayet etmek �ç�n doğrudan cumhurbaşkanına yazamaz. Anab�l�m dalı 

başkanını ş�kayet etmek �ç�n doğrudan başbakana yazamaz. Bölüm başkanına veya rektöre 

ş�kayet şekl�nde g�decek. Dolayısıyla müracaat edeb�l�r, kend�s�ne �l�şk�n taleplerde bulunab�l�r. 

İstekler�n� d�le get�reb�l�r, �hlal ed�len haklarının hukuk� olarak peş�nde koşab�l�r, buna �l�şk�n 

dava açab�l�r.  

 

14.04.2016 

KAMU PERSONELİ DEVAMI 

Kamu personel�ne devam ed�yoruz. Statüler� anlatıyoruz, bunları anlatırken b�r kaç 

değerlend�rmede bulunduk. Her statünün kend� �ç�nde alt statüler� ve çeş�tl� mevzuat 

düzenlemeler� var. B�z statünün genel �lkeler� üzer�nde duruyoruz, genel �lkeler kapsamında en 

öneml� olanı memurlardır. Memurlara �l�şk�n de memurluğa g�r�ş şartlarına, memurluk 
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sırasındak� ödev ve yasaklara, memurluk sonrasına �l�şk�n b�r takım �lkeler mevcut. Yasa 

koyucu b�le bu �lkeler� tamamen göz ardı ederek düzenleme yapamaz. Eğer yasa koyucu bu 

�lken�n geçerl� olmamasını �st�yorsa, �lkey� düzenlem�yor ters�n� düzenl�yor. Dolayısıyla �lkeler 

o kadar hükümferman k� ters�n� yapab�lmek �ç�n kanunda açıkça düzenleme olması 

gerekmekted�r. Örneğ�n öğret�m üyeler�n�n s�yas� part�lere g�reb�lmes� açıkça düzenlen�yor. 

Y�ne hâk�m savcılar seç�m �ç�n ayrıldıklarında tekrar dönemezler, subaylar aynı şek�lde. Bunlar 

açıkça düzenlen�yor. Açıkça düzenlenmese genel �lke kapsamında ger� döneb�lmeler� kabul 

ed�lmel�yd�. Yan� ana �lkelere �l�şk�n �st�snaları kanun koyucu bel�rtmek zorundadır.  

Memurlara �l�şk�n haklardan memurluk tem�natını, h�zmet hakkını anlattık. Memurlar 

özlük �şler�ne �l�şk�n dava açab�l�rken h�zmete �l�şk�n b�r karara yönel�k dava açamaz. Memurlar 

açısından send�ka hakkı da var. Send�ka hakkı anayasal değ�ş�kl�kle söz konusu oldu. DMK’da 

da �lg�l� değ�ş�kl�k yapıldı. Send�ka hakkı çalışanların çalışma şartları �ç�n müzakerelerde 

bulunacak b�r tüzel k�ş�. Send�kanın en öneml� noktalarından b�r�s� olan ücret pazarlığı kısmı 

memurlar açısından yok. O yüzden kamudak� �şç�lerle memurlar arasındak� ücret farklı bazen 

b�r kaç m�sl�ne çıkab�l�yor. Memurlar �ç�n send�kal pazarlık ve toplu �ş sözleşmes� 

olmadığından, maaşları derece kademeler�ne göre, öğren�m durumları, yabancı d�l b�lg�s�, görev 

yapılan yer�n n�tel�ğ�ne göre g�b� çeş�tl� maaş b�leşenler�ne göre maaş alıyorlar. Dolayısıyla az 

ya da çok çalışmaya göre maaş değ�şm�yor. Bu b�leşenler�n h�ç b�r� send�kal pazarlık sebeb� �le 

olmuyor, bunların heps�ne �l�şk�n düzenlemeler var. Örneğ�n çocuk yardımına ve kaç çocukta 

ne kadar ver�l�r, ün�vers�te çalışanına ne kadar ödeme yapılır, k�ra yardımı ne kadar olur, yabancı 

d�l tazm�natı ne kadardır g�b� soruların cevapları mevzuatta var. Dolayısıyla b�r maaş ve mal� 

haklar, memurlar açısından send�kal güvence altında değ�l. Ancak çalışma koşulları ve hakların 

toplu korunması açısından send�kal b�r hak söz konusudur. Zamanla değ�şeb�lecek olsa da şu 

an k� yaklaşım, memurların send�kal n�tel�ğ� toplu �ş sözleşmes� yapmayı sağlayacak n�tel�kte 

değ�l. B�r d�ğer hak �z�n hakkıdır. Buna �l�şk�n öneml� gel�şmeler oluyor. İz�n hakkının çeş�tl� 

b�ç�mler� var. Örneğ�n yıllık �z�n hakkı 10 yıla kadar 20 gün, 10 yıldan fazla olanlar �ç�n 30 

gündür.  Sağlık �zn� var. Bunda da radyoakt�f ışıklara maruz kalan ya da çeş�tl� zor mesleklerde 

çalışan d�ğer tekn�syenlere ek �z�n hakkı vereb�lmek �ç�n get�r�lm�ş hükümler söz konusudur. 

Burada örneğ�n h�ç radyasyonlu odaya g�rmeyen radyoloj� tekn�syen� de ek �zne hak kazanacak 

mı sorusu var, buna �l�şk�n kararlar söz konusudur. K�m�s� kadroya göre hak ver�l�r, yan� her 

radyolog buna hak kazanır d�yor. K�m�s� yaptığı �şe göre olmalıdır d�yor. Maden �şç�ler� �ç�n de 

benzer tartışma var. Madenc�lere 2 maaş asgar� ücret verme söz konusu ama sadece madene 

g�renler m� yoksa yer üstünde çalışanlar da mı alacak? Genel yaklaşım kadroya göre �d�, yan� 
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madende f��len çalışmayan ama maden �şç�s� statüsünde olan alacak, f��len madene g�rse de 

statü olarak maden �şç�s� olmayana ver�lmeyecek. Buna karşı gelen mahkeme kararları var, �şe 

göre olmalıdır d�yor kararlar. Bunların emekl�l�ğe �l�şk�n, ,�zne �l�şk�n, maaşa �l�şk�n avantajları 

var, bunu gerekt�ren de yaptıkları �ş�n n�tel�ğ� gereğ�d�r. Mazeret �zn� de var. Kanun� mazeret 

�z�nler� var, kadının doğumdan önce ve sonra 8'er hafta doğum �zn� var, babanın 10 gün doğum 

�zn� var, kadının emz�rmes� �ç�n süt �zn� var g�b�. Örneğ�n süt �zn� kanunda günde 1,5 saat olarak 

gözüküyor, ama bu �z�n her gün 1,5 saat değ�l de o saatler� b�rleşt�r�p b�r gün tamamen �z�nl� 

sayılması mümkün mü tartışması var. K�m�s�ne göre bunun mantığı çocuğu emz�rmek o yüzden 

b�r günde b�rleşt�r�lemez. K�m�s�ne göre �se bunun sadece adı emz�rme �zn�, k�ş� �sted�ğ� g�b� 

kullanır. Bu t�p şeyler de mahkeme kararlarına konu oluyor. Hastalık ve refakat �z�nler� var. 

Buna �l�şk�n tüm dünyada haklar gel�ş�yor. Bakmakla yükümlü olunan k�mseye �l�şk�n hak da 

var. Örneğ�n verem kanser g�b� hastalıklarda 12 ay g�b� b�r �z�n söz konusudur. B�r de aylıksız 

�z�n meseles� söz konusudur. B�r mazeret göstermeks�z�n 10 yıl h�zmet süres�n� dolduranın 1 yıl 

�z�n kullanmasına �z�n ver�l�yor. Burada b�r gerekçe olmadan, maaş vermeden ve kadrosunu 

koruyarak �z�n alması mümkündür. “Sabat�kıl” denen b�r durum var, f��len bazı ün�vers�teler ve 

anab�l�m dalları uyguluyor. Bu Musev�ler�n cumartes� h�ç b�r şey yapmamasından çıkan b�r 

ter�md�r. 7 yıl �ş yapan öğret�m üyes� 1 yıl boyunca serbest oluyor, �sted�ğ�n� yapıyor. K�mse ne 

yapıyorsun d�ye sormuyor, kend�n� yen�lemes� �ç�n b�r süre olduğu söylen�yor. Zamanla bu da 

mevzuata g�recekt�r. 

İz�n hakkının esk�den h�zmet�n sürekl�l�ğ�ne zarar vereceğ� kabul ed�l�yordu. Ama ş�md� 

bu anlayış değ�ş�yor, �z�n hakkı kullanan k�ş�ler�n daha ver�ml� çalışacağı kabul ed�lmeye 

başlandı. Saat sayısı değ�l ver�m esas alınan Avrupa’da çalışma saatler� g�tt�kçe azaltılıyor. 

Ancak bu �z�nler arttıkça da bu �z�nler� kullanab�lecek k�ş�ler�n �st�hdam ed�lmemes� de söz 

konusu olab�l�yor. Örneğ�n kadınlar doğum �zn� kullanacağı �ç�n zamanla erkekler�n terc�h 

ed�lmes� söz konusu oluyor. Son haklardan b�r�s� maaş hakkıdır. Memurun aylığı peş�n olarak 

öden�yor. Mal� bakımdan b�r değ�ş�kl�k yapılmış, aybaşı her ayın 15� olarak düzenlenm�şt�r. 

Memurlukta alen�yet ve denkl�k olması gerekt�ğ� söylen�yor ancak bazı memur�yetler�n 

d�ğerler�nden fazla laması söz konusudur. Bunun da aylığı aynı oluyor ama yönet�m kurulu 

üyel�ğ� g�b� bazı durumlar dolayısıyla huzur hakları alması söz konusu oluyor. B�r beled�ye da�r 

başkanı görevden alınmış, aynı zaman yönet�m kurulu üyes� olduğu beled�ye ş�rketler�nden 

aldığı huzur haklarından da mahrum bırakılmıştır. Bunun dava konusu olup olmayacağı 

gündeme geld�. Yolluk ve d�ğer sosyal haklar da var. Ölüm ve doğumda b�r takım mal� haklar 

da var, sadece �z�nle kalmıyor. Örneğ�n cenaze masrafları �ç�n b�r bedel öden�yor.  
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Kanunda üç ana başlık var: yükümlülükler, yasaklar ve haklar.  

Yükümlülükler ve yasaklar b�rb�r�ne yaklaşan ter�mler ancak b�rb�r�nden farklılardır. 

B�r�s� tab� olunan hukuk� unsurlar �ken d�ğer� yapmaması gerekenler� göster�yor. Haklar da 

bunlar karşısında elde ed�lecek mal� ve hukuk� avantajlar. Memurluk statüsünü bel�rleyen bu 

üçüne �l�şk�n gel�şmelerd�r. Bunlara �l�şk�n gel�şmeler çoğunlukla bu başlıklarda olmuyor, 

başlığın altındak� anlayışta değ�şme oluyor. Yükümlülük bakımından kıyafet yükümlülüğü 

devam ed�yor ama anlamı ve kapsamı değ�ş�yor. Send�ka hakkı esk�den yasakken send�ka 

�mkânı get�r�l�yor. Doğum �zn� sadece kadına ver�l�yorken artık erkeğe de ver�lmeye başlanıyor. 

Dolayısıyla bu alan hareket�n� kend� �ç�nde alt gel�şmelerle sağlıyor. Memurluk düzenlemes�n� 

anlamak �ç�n bu soyut ver�lerden yola çıkmak gerek�yor. 

Memurların d�s�pl�n hukuku rej�m�, güvenceye bağlı olarak get�r�lm�ş b�r rej�m. B�r de 

memurun ceza kovuşturmasına �l�şk�n düzenlemeler söz konusu, burada b�r �z�n s�stem� 

get�r�lm�şt�r. Bu �k�s�, memurun güvences�n� sağlayan ana unsurlar. Memurun yargılanmasına 

�z�n olmadan yargılanamaması söz konusudur. Buna �l�şk�n tartışmalar var. 

D�s�pl�n hukuku bağımsız deneb�lecek b�r hukuk dalıdır. Öğrenc�lere �l�şk�n var, 

memurlara �l�şk�n var. Ceza kovuşturmasından farkı onun suç sayılan f��ller� yaptırıma bağlar, 

d�s�pl�n �se kurum �ç� düzen� bozan suç olmayan f��ller� ele alır. Ancak yaptırıma �l�şk�n b�r dal 

olduğu �ç�n, suçta ve cezada kanun�l�k �lkes� g�b� b�rçok ceza hukuku �lkes�ne tab�d�r. İdaren�n 

uygulayacağı yaptırımların rej�m�n� düzenl�yor. Dolayısıyla d�s�pl�n cezasını verecek olan 

makam yargı yer� değ�ld�r. Neden� bunun b�r kurum �ç�n değerlend�rme olmasıdır. Ama yargı 

ver�len d�s�pl�n cezasının usule ve hukuka uygun ver�l�p ver�lmed�ğ�n� denetleme noktasında 

gündeme gel�yor. Dolayısıyla sonuçta ortaya yargı tarafından denetlenecek b�r �dar� �şlem 

ortaya çıkıyor. D�s�pl�ne �l�şk�n hükümler kanunla bel�rlenm�ş durumdadır. Ancak b�r yandan 

da f��ller�n benzerler� şekl�nde b�r ter�m kullanılıyor. Bu da ceza hukukundan farklı boyutudur. 

Buna �l�şk�n anayasal güvence get�r�lm�şt�r. Anayasa 129'a göre memurlar ve d�ğer kamu 

görevl�ler� �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarında çalışanlara, savunma hakkı 

tanınmadan d�s�pl�n cezası ver�lemez. Bu cümle �le d�s�pl�n s�stem�n�n varlığına b�r atıf yaparak 

bu s�stem�n varlığını kabul ed�yor. Bu adeta yarı yargısal b�r usul g�b�, k�ş�n�n cezasını almadan 

ceza ver�lemez. Bunun �ç�n de yargılama benzer� b�r süreç �şletmek gerek�r, bunun �ç�n de 

savunma aşamasını anayasal güvence altına alıyor. Ayrıca d�s�pl�n kararlarının yargı denet�m� 

dışında bırakılamayacağı da anayasaya yazılmıştır. Esk�den kınama ve uyarmaya �l�şk�n 
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yargılama yasağı var, 2010'da �se değ�ş�kl�k yapıldı ve yen� yaklaşım ufak b�r ceza da olsa 

denet�m dışında bırakılamayacağı d�ye get�r�l�yor.  

Memur�yet�n b�r de mal� sorumluluk kısmı var. Memurumun f��ller�nden zarar görenler 

bu zararlarını nasıl tazm�n ett�recekler? Meden� hukuktak� adam çalıştıranın sorumluluğuna 

benz�yor. Ama burada farklı düzenlemeler var. Get�r�len düzenlemeler mağduru korumak �ç�n 

get�r�lm�şt�r.  B�r�s� çok yüksek tazm�natı gerekt�recek b�r zarar verd�ğ�nde bunun k�ş� tarafından 

karşılanması mümkün olamayacağı �ç�n k�ş� tazm�natı �dareden alır, �dare de memura rücu eder, 

s�stem bunu öngörüyor. Memurlar ve d�ğer kamu görevl�ler�n�n yetk�ler�n� kullanırken 

�şled�kler� kusurlardan kaynaklanan tazm�nat davaları ancak �dare aleyh�ne açılab�l�r. Burada 

memuru da koruma söz konusu, �ş yaparken sürekl� tazm�nat davasına maruz kalıp �ş yapamaz 

hale get�rmey� engell�yor. Zarar gören k�ş�ye dava açamaz, �dareye dava açar. Benzer b�r 

koruma ceza kovuşturması durumunda da söz konusu, memur hakkında ceza davası açılması 

�ç�n cumhur�yet savcılığı kurumundan �z�n alması gerekmekted�r. Yan� ceza yargılaması 

prosedüründe memurlar �ç�n ayrı b�r usul var, ayrı b�r mevzuat var.  

Bu d�s�pl�n prosedürler�, yargılama sonunda ver�len �dar� �şlem�n �dar� �şlem n�tel�ğ�n� 

değ�şt�rmese de, bu �şlemler �daren�n tek taraflı olarak doğrudan yapab�ld�ğ� �şlemler olmadığı 

�ç�n ayrılmaktadır. Mesela uyarma cezasını gerekt�ren hususlar yazılmıştır. Ver�len em�r ve 

görevler�n tam ve zamanında yapılamaması, özürsüz ve �z�ns�z olarak geç gel�p erken ayrılmak, 

göreve karşı kayıtsızlık göstermek, devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta 

bulunmak, kılık kıyafete aykırı davranmak g�b� f��ller� kapsamaktadır. B�r ağır ceza kınama, en 

ağırı memur�yetten çıkarmaktır. İdeoloj�k ve s�yas� amaçlı kurumlarda huzur bozmak, 

yasaklanmış her türlü yayını s�yas� ve �deoloj� amaçlı b�ld�r� dağıtmak, s�yas� part�ye g�rmek, 

özürüz olarak b�r yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, savaş olağanüstü hal ve genel afetlere 

�l�şk�n ver�len görevler� yapmamak, yetk� almadan g�zl� b�lg�ler� açıklamak, memurluk sıfatı �le 

bağdaşmayacak derece yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak g�b� f��llerd�r. Bunlarla korunmak 

�stenen de kurum �ç� düzen�n korunmasıdır. Burada kurulan s�stem ceza hukukuna benz�yor. 

Çeş�tl� cezalar var ve bu cezaları gerekt�ren f��ller var. tüm prosedür ceza hukuku �lkeler� 

çerçeves�nde değerlend�r�lmel�. Örneğ�n suç ve cezada kanun�l�k �lkes� kabul ed�l�yor. Örneğ�n 

yükseköğret�m personel d�s�pl�n yönetmel�ğ� bu �lkeye aykırı olacağı �ç�n �ptal ed�ld�. F��l 

kanunla d�s�pl�n� gerekt�r�r b�r f��l olarak bel�rt�lmel�d�r. Ama d�s�pl�n hukuku açısından b�r 

farklılık var, daha esnek b�r durum var. Ceza hukukunda yorum yasağı var ancak d�s�pl�n 

hukukunda hürr�yet� bağlama olmadığı �ç�n ve kurum �ç�n d�s�pl�n� bozacak f��ller� saymak 

mümkün olmayacağından devlet memurluğu vakarına yakışmayan f��ller g�b� esnek ter�mler 
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kullanılab�l�yor. Y�ne ceza hukukunda prosedür sonucunda çel�şmel� yargılamada ver�len b�r 

yargı kararı var. D�s�pl�n hukukunda da çel�şme var ama yargısal karar yok. Buna yarı yargısal 

süreç den�yor. Sürec� �zleyen �dare ama adeta b�r yargı merc� g�b� sürec� �şlet�yor. Dolayısıyla 

usul bakımından �dar� �şlemler�n usulünden ayrılan kend�ne özgü b�r usulü var. Yargı merc� 

d�s�pl�n cezası ver�ld�kten sonra devreye g�r�yor.  

D�s�pl�n cezalarına �l�şk�n çeş�tl� düzenlemeler var. K�ş� şantaj altında bırakılmasın d�ye 

zamanaşımı get�r�lm�ş, k�ş� baskı altında kalmasın d�ye bell� süreler geçt�kten sonra d�s�pl�n 

soruşturması başlatılamaz. Buradak� mantık anayasaya ve devlete sadakatle görev yapmak 

durumunda olan memurun yetk�ler�n�n, sürekl� b�r d�s�pl�n baskısı altında kullanılmasının 

engellenmes�d�r. Şöyle �lg�nç usullerde var, cezanın alt ve üst sınırı bel�rt�len suçlarda üst sınırı 

kullanmanın gerekçes�n�n yazılması gerek�r. Hatta s�c�l� �y�yse, daha önce d�s�pl�n cezası 

almamış k�ş�ye b�r alt cezanın ver�lmes� söz konusu. Yan� alt cezalar ver�lmes� am�r hüküm, üst 

ceza ver�ld�ğ�nde gerekçelend�r�lmes� gerek�yor. 

Kanunda uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe �lerlemes�n�n durdurulması ve devlet 

memurluğundan çıkartma cezaları öngörülmüştür. Kademe �lerlemes�n�n durdurulması üst 

görevlere çıkacak derecelere çıkmayı engell�yor. Üç sene kademe �lerlemes� durdurulmuşsa 3 

sene aynı kademede duracaktır. Aylıktan kesme aylığın b�r kısmının oran olarak kes�lmes�, b�l 

mal� yaptırım. Kınama ve uyarma �se adı üstünde olan cezalardır. Bunlar sözlü olmaz, yazıyla 

yapılıyorlar. Bu kınama ve uyarma cezaları görevlere atanmada, süre uzatmada d�kkate alınan 

hususlardır. Ayrıca başka b�r f��l �şlen�rse tekerrürden ötürü de daha üst ceza almasına sebeb�yet 

veren hususlardır. Aylıktan kes�lme sadece bell� b�r m�ktar para kes�lmes� �le kalmıyor, k�ş�y� 

d�s�pl�n cezası almış kamu görevl�ler� arasına sokuyor. İdare de her f��lden ötürü �sted�ğ� cezayı 

veremez, f��ller� bell� cezalara tanımlanmıştır. Örneğ�n s�yas� f��lden kaynaklanan cezalar 

memur�yetten çıkartmayı gerek�yor. Yan� f��l�n cezayı gerekt�r�p gerekt�rmes� b�r 

değerlend�rme, hang� cezayı gerekt�receğ� ayrı b�r değerlend�rmed�r. Cezalar sayıldığı �ç�n 

bunlar dışında b�r ceza türü �hdas ed�lmes� zor. Öğret�m üyeler� �ç�n öğret�m üyel�ğ�nden 

çıkarma düzenlenm�şt� yönetmel�kte, Danıştay bunu �ptal ett�. Dolayısıyla tüm devlet 

memurları �ç�n sayılan 5 ceza dışında b�r ceza yok. Devlet memuru benzerler� �ç�n get�r�len 

cezalar da mutlaka kanunlarında bel�rlen�yor.  

Burada b�r başka sorun d�s�pl�n cezası �le ceza hukuku anlamında b�r ceza b�rl�kte 

ver�leb�l�r m� sorunu var. Örneğ�n hırsızlık yapan memura hem d�s�pl�n cezası hem hap�s cezası 

ver�leb�l�r m�? burada �k� ceza farklı hukuk düzenler�n� koruduğu �ç�n tek b�r f��l�n �k� farklı 



207 

 

cezayla cezalandırılması mümkün. Pek�, 2 d�s�pl�n cezası b�r arada olur mu? Bunu �se olumsuz 

cevaplamak gerek�yor. B�r f��le �k� ceza olmazın anlamı aynı düzlemde �k� ceza olmaz, farklı 

düzenler korunuyorsa ceza ver�lmes� mümkün. Örneğ�n b�r doktor devlet hastanes�nde hastanın 

ölümüne sebeb�yet verd�ğ� �ç�n hem ceza hukuku soruşturmasında ceza alab�l�r, hem bağlı 

olduğu tab�pler odasından b�r ceza alab�l�r, hem de devlet hastanes� personel� olduğu �ç�n ayrı 

b�r soruşturmaya tab� olab�l�r. Burada 3 durumda da farklı düzenler korunduğu �ç�n mümkün 

olduğu söylen�yor. B�r de geçm�şe etk� yasağı var, d�s�pl�n hukukunda da geçm�şe etk�l� olarak 

ceza ver�lemez. Bu tekerrür �ç�n öneml�d�r. Örneğ�n k�ş� 1 yıl önce b�r f��l �şled� ve ceza aldı. 

Fakat o f��l� �şled�kten 3 ay sonra aynı n�tel�kte b�r f��l �şled�n�z, �lk �şlenen f��le henüz ceza 

ver�lmed�ğ� �ç�n burada tekerrür olmaz. Ne zaman k� �lk f��l cezalandırılır ve �k�nc� f��l�n 

soruşturması o zaman yapılır, bu durumda tekerrür hükümler� �şlet�leb�l�r. Yan� tekerrür �ç�n f��l 

değ�l cezanın ortada olması gerek�yor.  

Farklı yargılamalarda farklı kararlar ver�lmes� durumunda ne olacak? K�ş� hırsızlıktan 

mahkûm ed�ld�, d�s�pl�n cezası da ver�ld�. Ancak daha sonra Yargıtay kararı bozdu ve k�ş� beraat 

ett�. D�s�pl�n cezası ne olacak? Burada yaklaşım şu: eğer beraat kararı, k�ş�n�n f��l� �şlemed�ğ� 

dolayısıyla beraat ett�yse d�s�pl�n yargılamasının yen�den yapılması gerek�r. Ama del�l 

yeters�zl�ğ�nden dolayı beraat �se d�s�pl�n hukukunu etk�lemez, buradak� amaç düzen� korumak 

olduğu �ç�n d�s�pl�n cezası ver�leb�l�r. Örneğ�n �capçı doktor, doğum sancısı çeken kadının 

çağrısına gelm�yor, s�nemada olduğu �ç�n f�lm b�t�nce gel�yor, ana ve çocuk ölüyor. Bunun 

üzer�ne doktor hakkında ceza davası açılıyor ve ceza davasında doktor zamanında da gelse 

anomal� neden�yle ölüm gerçekleşecekt�. Dolayısıyla doktor beraat ed�yor. Ama d�s�pl�n hukuku 

bakımından geç kalma vakası söz konusu, dolayısıyla ceza hukukundan beraat etmes� bunu 

değ�şt�rm�yor. Pek�, hükmün ertelenmes�nde ne olacak? Burada aslında f��l gerçekleşm�ş ama 

hüküm ertelen�yor. Burada ceza hukukçuları tekrar �şlenmed�ğ� sürece �şlenmem�ş sayıldığını 

söylüyor ve d�s�pl�ne de esas teşk�l edemez d�yor. Z�ra hükmün ertelenmes�n�n mantığı s�c�le 

�şlememes�d�r. İdare hukukçuları �se f��l sab�t olduğu �ç�n ceza ver�leb�l�r d�yor. Kararların 

ayrıca gerekçel� olması gerek�yor, bu gerekçel�l�k de yargı kararında olduğu g�b� b�r gerekçes� 

olması gerek�r. Bu gerekçe f��l �le k�ş�n�n ve f��l �le cezanın bağlantısını kurmalıdır.  

 

20.04.2016 
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Devlet Memurlarına İl�şk�n D�s�pl�n Sürec� 

Öncek� derslerde memurlara �l�şk�n haklardan bahsed�ld�; yasaklar ve yükümlülükler 

anlatıldı. Tab�� k� memurların bu yükümlülükler� karşılığında sağlanan b�r takım avantajlar var. 

Memur güvenl�ğ� ded�ğ�m�z b�r �lke kapsamında memurlar ve d�ğer kamu görevl�ler�, özel 

hukuka tab�� olarak çalışanlardan daha farklı güvencelere sah�pt�rler. �şte bundan dolayı devlet 

memurları �ç�n öngörülmüş olan d�s�pl�n sürec� d�ğer çalışanlardan farklı b�r şek�lde 

düzenlenm�şt�r. Yalnız bel�rtmek gerek�r k� bütün kamu görevl�ler� �ç�n geçerl� b�r d�s�pl�n 

sürec�nden bahsetmeyeceğ�z. Bu bahsedeceğ�m�z süreç sadece Devlet Memurları Kanunu’nda 

öngörülmüş olan süreçt�r. D�ğer personele �l�şk�n kanunlarda bu personel�n d�s�pl�n hükümler� 

ayrı şek�lde düzenleneb�l�r. Örneğ�n emn�yet mensupları ayrı b�r personel kanununa tab�d�r, 

dolayısıyla emn�yet mensuplarına �l�şk�n ayrı b�r d�s�pl�n düzenlemes� var. Aynı şek�lde 

hak�mler ve savcıların tab� olduğu d�s�pl�n hükümler� farklı olab�l�r. Burada bahsedeceğ�m�z 

d�s�pl�n kuralları �se sadece devlet memurları kanununda öngörülmüş olan d�s�pl�n kuralları. 

Dolayısıyla genel kanun n�tel�ğ� olduğu �ç�n Devlet Memurları Kanunu’nun kuralları devlet 

memuru statüsüne sah�p olan herkes bakımından geçerl� olan kurallar olmakla beraber çeş�tl� 

personel kanunlarında o kanunlara tab�� personele �l�şk�n özel d�s�pl�n kuralları ve hükümler� 

olab�l�r. D�s�pl�n ded�ğ�m�z şey ned�r ? B�r kurumda düzen� sağlamaktır. Eğer b�r kurumda 

düzen olmazsa önceden konulmuş kurallara r�ayet ed�lmezse, elbette k� o �dare tarafından 

yürütülecek olan kamusal faal�yetler�n başarılı b�r şek�lde �fa ed�lmes� mümkün olmaz. Yan� 

memurlar �sted�kler� saatte �şe g�d�p gelseler, �sted�kler�n� g�yseler, �sted�kler� g�b� davransalar 

bu en azından b�r vatandaş olarak, bu h�zmetten yararlananlar olarak s�z� rahatsız etmez m� ? 

Dolayısıyla kamu h�zmetler�n�n ve d�ğer �dar� faal�yetler�n hukuka uygun b�r şek�lde yer�ne 

get�r�leb�lmes� �ç�n devlet memurlarının kend�ler� �ç�n öngörülmüş olan kurallara uygun 

davranmaları gerek�r. İk�nc�s� o kurumun kend� �ç düzen� bakımından da d�s�pl�n kurallarına 

uyması lazımdır. sadece kamu h�zmet�nden yararlananlar bakımından değ�l aynı zamanda o 

�daren�n kend� �ç düzen� bakımından da d�s�pl�n kurallarına memurların veya d�ğer kamu 

görevl�ler�n�n uyma yükümlülüğü vardır. Burada mesela b�z arkadaşlarımızla gel�p gayet 

düzgün b�r şek�lde ders�m�z� anlatıp g�d�yoruz s�ze yönel�k sorumluluklarımızı yer�ne 

get�r�yorsak s�z�nle �lg�l� boyutunda d�s�pl�n kurallarına uymuş oluyoruz. Aynı zamanda kurum 

�ç�nde b�r takım �şler�m�z oluyor. Sınav dönemler�nde arkadaşlarımıza sınav gözetmenl�k görev� 

ver�l�yor. Bunu arkadaşlarımız aksatırlarsa çoğunlukla s�ze yansımıyor, İdare b�r şek�lde onu 

düzenl�yor; ancak kurumun çalışma düzen�n�n bozulma r�sk� oluyor. veya kürsü �ç�ndek� b�r 

takım faal�yetlere arkadaşlar katılmaz, �steks�z davranırlarsa bu h�zmetten yararlananlara 
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yansıyan b�r boyutu olmamakla beraber çoğunlukla kürsü �ç�ndek� düzen�n bozulmasına yol 

açab�l�r. o nedenle d�s�pl�n kurallarının �dare bakımından �k� boyutu olduğu söyleneb�l�r. 

b�r�nc�s� h�zmetten yararlananların h�zmet� kal�tel� ve hukuka uygun b�r şek�lde alab�lmeler� 

bakımından d�s�pl�n kuralları öneml�; �k�nc�s� de kurumun kend� �ç düzen� bakımından bu 

d�s�pl�n kuralları ve düzen�n�n olması zorunlu. Tab�� d�s�pl�n aynı zamanda �dare hukukunun 

ceza hukukuna en çok yaklaşan boyutu. Çünkü b�r k�ş�y� esasen cezalandırıyorsunuz. D�s�pl�n 

yaptırımları ded�ğ�m�z şey -d�s�pl�n cezaları tab�r� kullanılıyor- ceza hukuku anlamında 

öğrend�ğ�m�z cezalardan farklı; n�tel�kler�, amaçları, sonuçları �t�bar�yle b�rb�r�nden farklı. 

Ancak n�hayet�nde b�r k�ş�ye b�r ceza b�r yaptırım uyguluyorsunuz bu nedenle de d�s�pl�n 

hukukunda ceza hukukuna �l�şk�n b�r takım temel �lkeler�n de geçerl� olacağı kabul ed�l�yor 

veya bazı �lkeler�n benzer şek�lde �dar� yaptırımlar alanında da uygulanması gerekt�ğ� 

söylen�yor. Hang� �lkeler� b�l�yorsunuz ceza hukukunda cezalandırmaya �l�şk�n 

 

I. Suçta ve cezada kanun�l�k �lkes� 

Mesela bu �lke acaba d�s�pl�n yaptırımları bakımından geçerl� b�r �lke m�d�r, olmazsa 

olmaz b�r �lke m�d�r? Bütün d�s�pl�n suçları kanunla mı düzenlenmel�d�r ? öğrenc�ler�n d�s�pl�n 

soruşturmaları neye göre yapılıyor ? 

D�s�pl�n yönetmel�ğ� d�ye b�r yönetmel�k var. Dolayısıyla demek k� s�z�n hang� d�s�pl�n 

kurallarına tab� olduğunuz kanunla düzenlenm�yor. Demek k� d�s�pl�n hukukunda ve �dar� 

yaptırımlar alanında Kanun�l�k �lkes� ceza hukukundak� kadar mutlak ve kes�n b�r �lke değ�l, 

yan� �st�snaları olab�len b�r �lke. Ancak Danıştay’ın son zamanlarda verm�ş olduğu kararlarında 

özell�kle d�s�pl�n cezalarının mutlaka kanunla düzenlenmes� yönünde b�r yaklaşımı var. 

Hatırlarsanız �dar� yaptırımlardan bahsed�l�rken bahsed�len, öğret�m üyeler�ne ver�len b�r ceza 

vardı; “yönet�m görev�nden uzaklaştırma” d�ye b�r ceza, kanunda böyle b�r ceza olmadığı �ç�n, 

böyle b�r ceza ver�lemeyeceğ�n�, ancak kanunun bu cezayı düzenlemes� gerekt�ğ�n� söyled� 

Danıştay. Kanun�l�k �lkes� geçerl�; ama ceza hukukundak� kadar mutlak ve kes�n olarak geçerl� 

b�r �lke değ�l. Yer� geld�ğ�nde düzenley�c� �şlemlerle de d�s�pl�n hükümler�n�n düzenlend�ğ�n� 

görüyoruz. bunun çok sayıda örneğ� de hala mevzuatımızda mevcut. Başka hang� �lkeler mevcut 

? 

II. Cezanın şahs�l�ğ� �lkes�. 

Bu �lke d�s�pl�n yaptırımları bakımından da b�reb�r geçerl� olan b�r �lke. H�ç k�mse b�r 
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başkasının f��l�nden dolayı sorumlu tutulamaz. Onun adına veya onun f��l�nden dolayı 

cezalandırılamaz. Bu �lke aynen geçerl�. Yan� d�s�pl�n cezaları ve suçları bakımından da şahs�l�k 

�lkes� geçerl�. Başka ? 

Suçun düzenlenmes� bakımından bel�rl�l�k �lkes� 

Bu suçların ve cezaların kanunlarda açık b�r şek�lde düzenlenmes�. Yan� kıyas yoluyla 

cezalandırma olmaz. Ama d�s�pl�n hukukunda bazı düzenlememelere baktığımız zaman “ve 

benzer� şek�llerde” d�ye “ve benzer� davranışlar” d�ye d�s�pl�n yaptırımlarını ve f��ller� 

bel�rlemek konusunda �dareye adeta b�r takd�r yetk�s� ver�ld�ğ�n� görüyoruz. Bu takd�r yetk�s� 

veren düzenlemeler bel�rl�l�k �lkes� çerçeves�nde eleşt�r�l�yor. Den�l�yor k� herkes b�r d�s�pl�n 

suçu �şled�ğ�nde hang� d�s�pl�n cezasıyla karşılaşacağını önceden b�l�yor olması lazım. Suçlarda 

ve cezalarda olduğu g�b�. Dolayısıyla bu eleşt�r�l�yor ancak buna rağmen benzer düzenlemeler 

mevzuatımızda halen var. Ben de yanlış olduğu kanaat�ndey�m. Ancak bunun tek haklı olan 

yanı şu: bazı d�s�pl�n� bozan f��ller çok spes�f�k olab�l�r, önceden öngörülmes� mümkün 

olmayab�l�r. Ama o f��l�n cezasız bırakılması kamu düzen� bakımından sorunlu olab�l�r 

problemlere yol açab�l�r. Dolayısıyla da eğer hukuka aykırı davranış olarak bel�rlenm�ş olan 

davranışlara benzer, aynı n�tel�kte b�r f��l varsa bunun da aynı n�tel�ktek� b�r yaptırımla 

cezalandırılab�leceğ� b�ç�m�ndek� b�r yaklaşım �le bu ortaya konuyor. Kıyas yasağı d�s�pl�n 

hukuku bakımından da eleşt�r�len b�r şey. Olmaması gereken b�r şey; ancak mevzuatımızda 

buna benzer düzenlemeler var. Başka 

 

III. Masum�yet kar�nes� 

Suçluluğu �spat ed�lene kadar k�msen�n suçlu olduğu konusunda b�r sonuca ulaşılamaz. 

H�ç k�mse mahkeme tarafından suçlanmadıkça suçlu kabul ed�lemez. Sanık olur ama mahkum 

ed�lmez. Masum�yet kar�nes� geçerl�d�r. D�s�pl�n hukuku bakımından da d�s�pl�n cezası 

ver�lmed�kçe h�ç k�mse bakımından hukuk� sonuç doğurmaz onun hukuk� statüsünü etk�lemez 

sadece görevden uzaklaştırma tedb�r� var, bu tedb�r başka b�r şey; ceza hukukunda da tedb�rler 

var k�ş� mahkum olmadan gözaltına alınab�l�yor bel� kanunda öngörülen sürelerle göz altında 

tutulab�l�yor buna benzer b�r şek�lde görevden uzaklaştırma tedb�r� b�r tedb�r olarak d�s�pl�n 

yaptırımları bakımından geçerl� ama bu masum�yet kar�nes�n� �hlal eden b�r durum değ�l.  
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IV. Geçm�şe yürüme yasağı 

B�r suç veya ceza �hdas ed�ld�ğ� tar�hten daha öncek� b�r tar�he teşm�l ed�lemez. Geçm�şe 

dönük olarak uygulanmaz. d�s�pl�n hukuku bakımından da böyle b�r durum söz konusu. Zaten 

�dare hukukundan hatırlarsanız �dar� �şlemler�n ger�ye yürüyemeyeceğ�nden bahsetm�şt�k. B�r 

f��l �şlend�ğ� tar�hte d�s�pl�n suçu teşk�l etm�yor �se yen� çıkan kanun veya yönetmel�k veya her 

ne �le düzenlen�yorsa bu d�s�pl�n suç ve cezası geçm�şe yönel�k olarak uygulanmaz. 

 

V. Şüpheden sanık yararlanır 

Şöyle �zah edel�m şüpheden sanık yararlanır �lkes� b�r ceza yargılaması �le �dare 

hukukunda karar verme yolunda �spat farklılığını ortaya koyuyor. Çünkü b�r�nde b�r mahkeme 

kararı söz konusu. Yan� ceza hukukunda ancak mahkeme kararı b�r k�ş�y� mahkum edeb�l�r 

hakkında b�r ceza� müeyy�de uygulanab�l�r. Halbuk� D�s�pl�nde �dar� b�r �şlemle �dar� b�r kararla 

yaptırım uygulanır. Dolayısıyla da her �k� merc��n�n yan� adl� yargı ve �dar� merc��n�n uygulamış 

olduğu �spat kr�terler� farklı. Ceza hukukunda şüpheden sanık yararlanır �lkes� olduğu �ç�n az 

önce bahsed�ld�ğ� g�b� ceza hukukuna �l�şk�n cezaların n�tel�kler�, sonuçları çok çok daha ağır, 

öneml� olduğu �ç�n o konuda mahkemen�n kes�n b�r kanaate ulaşması lazım yan� h�çb�r şüpheye 

mahal olmayacak şek�lde bu suçu �şled�ğ� hususunda kes�n b�r kanaate ulaşması lazım. Halbuk� 

�dare hukuku bakımından böyle b�r kes�nl�k her zaman aramayab�l�yoruz. B�r�nde h�çb�r 

tereddüde yer bırakılmaması gerekl�;  b�r k�ş�n�n hürr�yet�n� sınırlandıracaksınız, o k�ş�n�n 

bundan sonrak� hayatında etk�l� olacak sabıkasına �şlenecek b�r suç kaydı düşeceks�n�z. Bu 

nedenle sonuçları �t�bar�yle çok öneml� olduğu �ç�n k�ş�n�n hayatı bakımından h�çb�r şek�lde 

şüpheye yer bırakmayacak şek�lde o k�ş� hakkında mutlak b�r kanaate ulaşmanız gerekl�. B�r 

örnekle �zah edel�m; b�r devlet memuru mal beyanında bulunuyor, mal varlığında c�dd� b�r artış 

olduğu ortaya çıkıyor ondan sonra bu memurun bell� k�ş�lerle sık sık görüştüğü anlaşılıyor bu 

k�ş�n�n de o kurumda �şlev� olan b�r� olduğu anlaşılıyor bu ne �zlen�m oluşturuyor s�zde ? Bu 

k�ş�lerle mal� b�r takım çıkar �l�şk�s� olab�leceğ� kanaat� oluşturuyor değ�l m�? Henüz ortada 

�spatlanmış b�r suç yok. B�r takım kar�nelerden yola çıkıyorsunuz ve gerçekten de memurun 

davranışları �t�bar�yle de böyle b�r problem olab�leceğ�n� varsayıyorsunuz. Bu ver�ler o k�ş�ye 

d�s�pl�n cezası uygulamak �ç�n yeterl� görüleb�l�r. ama k�ş�n�n rüşvet suçu �şled�ğ�ne da�r karar 

vermek, onu bu şek�lde suçlamak bakımından yeterl� del�l olmaz. Onun o k�ş�lerle görüşmüş 

olması mal varlığının artmış olması mutlaka o k�ş�den rüşvet aldığı anlamına gelmez. Bunun 

kes�n b�r şek�lde h�çb�r şüpheye yer bırakmayacak şek�lde yargılanması gerek�r. örnek olarak, 
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çocuk tac�zler� çok gündemde olan b�r mesele, b�r öğretmen�n b�r çocuğu tac�z ett�ğ�ne da�r b�r 

�dd�a var. Çocuklar ş�kayet etm�şler. Üç tane çocuğun veya yakınlarının beyanı var bunun 

dışında da h�çb�r başka ver� yok el�m�zde. Ş�md� üç tane tanık beyanı belk� ceza hukuku 

bakımından o k�ş�y� cezalandırmak �ç�n yeterl� sayılmayab�l�r, şüphe var den�l�r, �dd�alar 

olab�l�r, bu �dd�alar ağır �dd�alar hap�s cezası ver�lmes�n� gerekt�r�r. Karşı taraf şah�tle �spat 

ed�yor d�ğer taraftan öğretmen de kend� arkadaşlarını veya üç tane başka öğrenc�y� şah�t olarak 

göster�yor ya da d�yor k� “ben şu derslerden düşük not verd�ğ�m �ç�n böyle �ft�ralar atıyorlar b�r 

takım o da kend� del�ller�n� ortaya koyuyor burada ne vardır şüphe vardır ancak o öğretmen�n 

o okulda öğretmenl�k yapması doğru değ�ld�r bu düzen bakımından. Öğrenc�ler, vel�ler, 

okuldak� d�ğer öğretmenler bakımından doğru b�r şey değ�ld�r. O ş�kayet b�le b�r öğretmene 

d�s�pl�n cezası ver�lmes� �ç�n yeterl� kabul ed�leb�l�r. Şüpheden sanık yararlanır �lkes�n� d�s�pl�n 

hukuku bakımından böyle algılamak lazım. Yan� d�s�pl�n cezası vermek bakımından yeterl� 

kabul ett�ğ�m�z �spat sürec� aynı memura aynı f��lden dolayı ceza hukuku bakımından ceza 

vermek bakımından yeterl� olmayab�l�r.  

Eş�tl�k �lkes� burada da geçerl�d�r. O çok b�l�nen b�r �lke olduğu �ç�n detaya g�rmeyel�m.  

 

VI. Non b�s �n �dem 

Aynı f��lden dolayı k�ş�ye �k� ceza ver�leb�l�yor mu ceza hukukunda ? B�r f��l �şlend�ğ�nde 

o f��lden dolayı �k� tane ceza veremezs�n�z. Pek� b�r d�s�pl�n suçu neden�yle �k� defa ceza 

ver�leb�l�r m� ? Örneğ�n; b�r doktor hastasına kötü davrandı veya hastasından ekstra para aldı, 

veya kend� muayenehanes�ne yönlend�rd� devlet hastanes�nden randevu almak zor olduğu �ç�n, 

Bu doktor �ç�n mesela hem sağlık bakanlığı devlet hastanes�nde çalıştığı ve devlet memuru 

olduğu �ç�n hem de tab�pler b�rl�ğ� d�s�pl�n cezası vereb�l�r. Çünkü meslek et�k kurallarına aykırı 

davranmış oluyor. Tüm tab�pler aynı zamanda tab�pler odası üyes�d�r. Aynı f��lden dolayı �k� 

kurum da ceza vereb�l�r m�? Ceza hukuku bakımından b�r k�mse b�r f��lden ötürü �k� defa 

cezalandırılamaz. Adam öldüren b�r k�ş�ye b�r kere ceza ver�l�r. Burada tıbb� deontoloj� tüzüğü 

d�ye b�r tüzük var hek�mler�n davranış kurallarını düzenleyen b�r tüzük. Dolayısıyla tüzüğü �hlal 

ett�ğ� gerekçes�yle hem sağlık bakanlığı hem tab�pler odası �k� ayrı yaptırım uygulayab�l�r m� ? 

B�r f��lden dolayı �k� defa cezalandırılmama yasağı �dare hukuku, d�s�pl�n hukuku bakımından 

mutlak olarak uygulanan b�r �lke değ�ld�r. Bu daha çok -�dar� yaptırımları anlatırken y�ne 

üzer�nde durmuştuk- para cezaları bakımından gündeme gelen b�r şey. Aynı f��lden dolayı �k� 

tane farklı kurum �k� tane �dar� para cezası uygulayab�l�r m� meseles�. Onun da daha önce 
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anlatıldığı �ç�n üzer�nde durmuyoruz. 

 

VII. Savunma Hakkı 

D�s�pl�n hukukuna �l�şk�n b�r takım temel �lkeler�m�z var. Mesela savunma hakkı. 

Savunma alınmadıkça devlet memuruna kes�nl�kle b�r d�s�pl�n cezası uygulanamaz. Savunma 

hakkı olmazsa olmaz b�r hak. Memurun daha önceden savunmasının alınmış olması, hakkında 

d�s�pl�n soruşturması başlatılmadan önce görüşüne başvurulmuş olması veya yazılı b�r 

beyanının olması da d�s�pl�n sürec�nde yen�den savunmasının alınmamasını haklı kılan b�r 

durum değ�l. Yan� soruşturma başlatıldıktan sonra tekrar mutlaka savunmasının alınması 

gerek�r. Neden? Çünkü �lk defa henüz hakkında soruşturma açılmadan önce görüşüne 

başvurduğunuz zaman b�r suçlamayla karşı karşıya değ�l sadece b�ld�kler�n� anlatıyordur 

herhang� b�r d�s�pl�n cezası alma r�sk� bulunmamaktadır. Halbuk� hakkında b�r d�s�pl�n cezası 

soruşturması açıldığında o hakkı kapsamında artık kend�s�n�n konuya �l�şk�n değerlend�rmeler� 

farklı b�r şek�lde yapab�lmes� mümkün olab�l�r. Bu nedenle mutlaka savunması alınması 

gerek�yor. “Savunma almaya gerek yok, kamera kayıtları var, her şey ortada, daha ne savunması 

alacağım” d�yemezs�n�z. Mutlaka yüzde yüz em�n olsanız, başka ortamlarda �krarda bulunmuş 

olsa y�ne de savunmasının alınması gerek�r. Mesela öğrenc�lere kamera kayıtlarını esas alarak 

ver�len bazı d�s�pl�n cezalarını savunma alınmaksızın tes�s ed�lm�ş olduğu �ç�n usule aykırı 

bularak �ptal ett� Danıştay. Kamera kayıtları olsa b�le k�ş� o kayıtların hukuka aykırı olduğunu 

�ler� süreb�l�r, kayıtlardak� görüntüler�n kend�ne a�t olmadığını �ler� süreb�l�r ya da kayıtların 

d�yel�m k� artık günümüzde mümkün olduğu g�b� herkes�n başvurduğu yöntemle "montaj, 

montaj !"  d�yeb�l�r. dolayısıyla bunların heps�n� �ler� süreb�lmes� �ç�n savunma hakkını �ler� 

süreb�lmes� �ç�n savunma hakkını kullanab�lmes� gerek�yor. Bunun da ötes�nde savunma hakkı 

sadece f��l�n gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�n� değ�l cezalandırmaya �l�şk�n b�r takım haklarını 

kullanması bakımından da gerekl� olduğundan savunma hakkı ver�lmeden b�r devlet memuruna 

ceza ver�lemez. Savunma �ç�n mutlaka �lg�l�ye en az 7 günlük süre tanınması lazım. dolayısıyla 

da tebl�gat çıkarıldığında b�r memura d�s�pl�n soruşturmasına �l�şk�n olarak en az 7 günlük 

savunma süres� tanınacak şek�lde o hakkın sağlanması gerek�yor. D�s�pl�n cezaları 

yargı denet�m� dışında da bırakılamaz. Yargı denet�m�ne de tab��d�rler. Daha önce uyarma ve 

kınama cezaları yargı denet�m�n�n dışındaydı; Anayasada yapılan değ�ş�kl�kle bütün bu cezalar 

da yargı denet�m�ne tab�� kılındı. N’�ç�n yargı denet�m� dışındaydı? daha önems�z oldukları 

düşünülüyordu. Memurun özlük haklarını veya memurluk statüsünde c�dd� b�r kısıtlılık 
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get�rmed�ğ� varsayılıyordu. Böyle b�r varsayımdan hareketle yapılmıştı. N�hayet�nde bu hukuk 

devlet� �lkes�ne bağlı. S�z yapmamış olduğunuz b�r �şten dolayı b�r uyarı cezası da olsa almak 

�stemeyeb�l�rs�n�z.ayrıca aynı cezanın tekerrürü hal�nde b�r üst cezanın uygulanması �ht�mal� 

olduğu �ç�n bu cezanın arttırıcı b�r boyutu da olab�l�rd�. dolayısıyla bulunması hukuk devlet� 

�lkes�ne uygun değ�ld� anayasa değ�ş�kl�ğ� zaten bunu ortadan kaldırdı dolayısıyla bugün 

d�s�pl�n cezalarının heps�ne karşı �dar� yargı yer�nde dava açma �mkanınız var. 

 

VIII. Ölçülülük İlkes� 

D�s�pl�n hukuku bakımından öneml� olan b�r d�ğer �lkem�z de -esasen daha önce y�ne �dar� 

yaptırımlar, kolluk bahs�n� �şlerken üzer�nde durduk- ölçülülük �lkes�. d�s�pl�n yaptırımları 

d�ğer yaptırımlarda olduğu g�b� kamu görevl�s�ne ölçülülük �lkes� esas alınarak uygulanması 

gerek�r. Zaten buna �l�şk�n mevzuatta da düzenleme yapılmış mevzuatımızda d�s�pl�n suçları ve 

cezaları bel�rlen�rken bu �lke gözet�lerek düzenleme yapılmış. Tab�� k� temel hak ve 

özgürlüklere aykırı olacak d�s�pl�n cezaları söz konusu olamaz. İnsanlık onuru 

�le bağdaşmayan, temel hak ve özgürlüklere aykırı, �hlal ed�c� boyutta b�r takım d�s�pl�n cezaları 

olması söz konusu olmaz. Mesela öğret�m üyeler� bakımından akadem�k özgürlük 

var; hasbelkader b�r suç �şled�, b�r yıl boyunca akadem�k yayın yapamaz g�b� b�r yasak olamaz, 

çünkü böyle b�r yasağın ne memur üzer�nde caydırıcı b�r etk�s� olur; ne de 

cezalandırma bakımından b�r anlamı olur. O nedenle ver�lecek olan cezanın mutlaka temel hak 

ve özgürlüklere temel hak ve özgürlükler�n sınırlandırılması rej�m�ne uygun olması gerek�r. 

İnsanlık onuruna hays�yet�ne aykırı cezalandırılmalarının olmaması gerek�r.  Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemes�n�n bu konuda kararları var.  

Bu ölçülülük �lkes� Devlet memurları Kanunu’na nasıl yansıyor? Kanuna baktığımızda 

kanunun 125. maddes� d�s�pl�n cezasının türler�n� düzenlem�ş. Mesela; b�rkaç örnek vermek 

�st�yorum sadece nasıl b�r ölçülülük �lkes�n� ortaya koyduğunu görmek bakımından. Uyarma 

cezası gerekt�ren f��ller ned�r? "Özürsüz ve �z�ns�z olarak göreve geç gelme, erken ayrılma, 

görev mahall�n� terk etmek, kurumca bel�rlenen tasarruf tedb�rler�ne r�ayet etmemek, usulsüz 

müracaat ve ş�kayette bulunmak, devlet memurlarına yakışmayan tutum ve davranışta 

bulunmak…" d�kkat edersen�z daha bas�t sayab�leceğ�m�z n�tel�ktek� d�s�pl�n �hlaller� bunlar. 

B�r alt cezaya bakalım kınama cezasına; "Görev sırasında am�r�ne hal ve hareket�yle saygısız 

davranmak, h�zmet dışında devlet memurunun �t�barı ve güven duygusunu sarsacak n�tel�kte 

davranışlarda bulunmak, �ş arkadaşlarına ma�yet�ndek� personele kötü muamelede bulunmak, 
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görev mahall�nde genel ahlak ve edep dışı davranışta bulunmak ve bu tür yazı yazmak, �şaret, 

res�m vb. benzer� şek�ller vermek, ver�len em�rlere �t�raz etmek…".   Aylıktan kesme cezası 

gerekt�ren f�ller: "Özürsüz olarak b�r veya �k� gün göreve gelmemek". Geç gelmek uyarı cezası 

gerekt�ren b�r şeyd�; b�r veya �k� gün gelmemek aylıktan kesme cezası gerekt�ren b�r f��l. 

"Devlete a�t resm� araç ve gereçler vb. özel menfaat sağlamak �ç�n kullanmak, görev sırasında 

am�r�ne sözle saygısızlık etmek…". Kademe �lerlemes�n�n durdurulması cezasını gerekt�ren 

f�ller : "Özürsüz ve kes�nt�s�z 3 veya 9 gün gelmemek göreve sarhoş gelmek, görev yer�nde �çk� 

�çmek, am�r�ne ve ma�yet�ne karşı küçük düşürücü aşağılayıcı f��l ve hareketlerde bulunmak 

(daha önces�nde söz �le saygısızlık vardı b�r ağırı �se bu)  gerçeğe aykırı rapor ve belge 

düzenlemek, t�caret yapmak, görev�n�n yer�ne get�r�lmes�nde  örgüt ve c�ns�yet vs. ayrımı 

gözetmek, bel�rlenen sürelerde mal b�ld�r�m�nde bulunmamak... " Son ceza �se memur�yetten 

çıkarma cezası gerekt�ren f��ller: " b�r yılda aralıklı olarak özürsüz olarak toplamda 20 gün 

�şe gelmemek, (�z�ns�z devamlı 10 gün �şe gelmeyen memur �st�fa etm�ş sayılır, buradak� f��l 

aralıklı olarak gelmemek f��l�) savaş ve olağanüstü hal ve genel afetlere �l�şk�n konularda am�r�n 

verd�ğ� görev ve em�rler� yapmamak,(normalde yapmamak durumunda daha haf�f cezalar var 

burada savaş durumu olağanüstü hal var),s�yas� part�ye g�rmek, yetk� almadan g�zl� belgeler� 

açıklamak…” g�b� b�r takım f��ller �se memur�yetten çıkarma cezası gerekt�ren f��ller olarak 

düzenlenm�ş. Kanun koyucu, ölçülülük �lkes�ne uygun olarak, haf�f �hlallere, haf�f d�s�pl�n 

suçlarına daha haf�f cezalar; ağırlaştıkça cezası da artan b�r d�s�pl�n ceza s�stem�n� öngörmüş.  

B�r memur hakkında d�s�pl�n soruşturmasının başlatılması ve bunun sonuçlandırılması 

�ç�n kanunda bell� zaman aşımı süreler� öngörülmüş, kanunda öngörülen bell� süreler �çer�s�nde 

bu d�s�pl�n cezalarının soruşturularak sonlandırılması gerek�r. Bazı suçlar bakımından daha kısa 

bazıları bakımından daha uzun b�r soruşturma süres� öngörülmüş. F��l duyulduktan 

öğren�ld�kten sonra memur�yetten çıkarma cezası �ç�n 6 ay �çer�s�nde, d�ğerler�  �ç�n 1 ay 

�çer�s�nde soruşturmaya başlanması gerek�yor. Memurun şu suçu �şled�ğ�n� öğrend�n�z, eğer bu 

suçun cezası memur�yetten çıkarma cezası gerekt�ren b�r f��l �se en geç 6 ay �çer�s�nde 

soruşturmaya başlanması gerek�r. Soruşturmaya başlanmazsa soruşturma zaman aşımına 

uğramış olur. D�ğer cezalarda �se 1 ay �çer�s�nde başlamak gerek�yor. her halükarda d�s�pl�n 

f��l�n�n �şlend�ğ� tar�hten �t�baren 2 yıl �çer�s�nde cezanın ver�lmes� gerek�yor memura. 2 yıllık 

süre de cezalandırma zaman aşımıdır. Bunlar da d�s�pl�n suçlarına �l�şk�n zaman aşımı kuralları. 

Bu süreler geçt�kten sonra soruşturma süres� geçt�kten sonra soruşturma yapılamaz; 

cezalandırma süres� geçm�şse de devlet memuruna soruşturma açılmış olsa b�le artık ceza 

ver�lmes� mümkün olmaz. Dolayısıyla da bell� süreler �çer�s�nde d�s�pl�n sürec� tamamlanmak 
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zorundadır.  

Ceza hukukundan farklı olarak d�s�pl�n hukukunda soruşturma açılması ceza vermek 

bakımından zaman aşımını kesen b�r unsur olarak kabul ed�lmem�şt�r. Çünkü, d�s�pl�n cezası 

gerekt�ren f��l ve haller�n �şlend�ğ� tar�hten �t�baren n�hayet 2 yıl �çer�s�nde d�s�pl�n cezası 

ver�lmed�ğ� takd�rde ceza verme yetk�s� zaman aşımına uğramaktadır.  

127. Madde'de "bu kanunun 125. maddes�nde sayılan f��l ve haller� �şleyenler hakkında 

bu f��l ve hal�n �şlend�ğ�n�n öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren uyarma ve kınama cezaları ver�l�r." 

den�lmekted�r. Ancak b�r sonrak� fıkrada cezalandırma yetk�s�n�n n�hayet 2 yıl �çer�s�nde sona 

ereceğ� öngörülmekted�r. Bu nedenle üst sınır olarak 2 yıl bel�rlenm�şt�r. Örneğ�n, s�z 6 ay sonra 

öğrend�n�z, o öğrenmeden sonrak� 6 ay �çer�s�nde memura soruşturma açılab�l�r veya b�r yıl 

sonra öğrend�n�z, sonrak� 6 ay �çer�s�nde soruşturma açab�l�rs�n�z, ancak 2 yıldan sonra ben�m 

kanaat�m artık zaman aşımına uğradığından soruşturma açılamayacağı yönünded�r. 

Bu konuyla bağlantılı olarak b�r soruyu gündeme get�rmek �ster�m. Örnekte, z�mmet suçu 

�şlem�ş b�r memur hakkında d�s�pl�n soruşturması ve aynı zamanda ceza kovuşturması başlatılır. 

Bu �k� süreç b�rb�r�nden kural olarak farklı �şler, çünkü kanun bunu böyle düzenlem�şt�r. B�r�n�n 

açılmış olması d�ğer�n�n açılmasını etk�lemez. Pek�, burada ceza mahkemes�n�n ceza davasında 

vereceğ� karar, d�s�pl�n kararını etk�ler m� ? 

Burada ver�len beraat kararının mah�yet� öneml�d�r, f��l�n gerçekleşmed�ğ� yönündek� b�r 

madd� tesp�t� �çermes� gerek�r. Eğer böyle b�r tesp�t �çer�yorsa d�s�pl�n soruşturmasını etk�ler; 

ancak sadece beraat etm�ş olması d�s�pl�n soruşturması sürec�n� etk�lemez çünkü �k� sürec�n 

amaçları ve �şlevler� farklıdır.  

 

IX. D�s�pl�n cezalarına karşı başvurulab�lecek yollar. 

D�s�pl�n cezalarına karşı �t�raz mümkündür. D�s�pl�n soruşturması sürec�n�n �şley�ş� şu 

şek�lde cereyan eder: memur hakkında b�r ş�kayet üzer�ne veya b�r denet�m veya �lg�l� am�r� 

tarafından doğrudan d�s�pl�n soruşturması başlatılab�l�r. Bu d�s�pl�n soruşturması başlatılırken 

d�s�pl�n am�r� b�zzat kend�s� veya onun görevlend�receğ� b�r soruşturmacı veya soruşturma 

heyet� tarafından soruşturma yürütüleb�l�r. N�hayet�nde elde ed�len soruşturma raporu 

hazırlandıktan sonra bu soruşturma raporu net�ces�nde yetk�l� olan d�s�pl�n am�r� veya d�s�pl�n 

kurulu hang�s� �se �lg�l� mevzuatta düzenlenm�ş olan karar vermeye yetk�l� olan d�s�pl�n am�r� 

veya kurulu memur hakkında d�s�pl�n cezası vermeye veya vermemeye karar vereb�l�r. Bu 
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ver�len karara �lg�l� k�ş� tarafından 7 gün �çer�s�nde �dar� yollardan �t�raz ed�leb�l�r. Uyarma, 

kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşın d�s�pl�n kuruluna; kademe �lerlemes� 

durdurulmasına karşın yüksek d�s�pl�n kuruluna �t�raz ed�leb�l�r. Her kurumda D�s�pl�n kurulu 

ve yüksek d�s�pl�n kurulunun k�m olduğu kend� mevzuatlarında düzenlenm�şt�r. 

Dolayısıyla D�s�pl�n kurulu veya yüksek d�s�pl�n kuruluna 7 gün �çer�s�nde �t�raz etme �mkanı 

vardır. İt�raz üzer�ne �ncelemey� yapan kurul; cezayı kaldırab�l�r, daha haf�f b�r ceza 

uygulanmasına karar vereb�l�r veya aynen daha önce ver�lm�ş olan cezayı onaylayab�l�r. 

D�s�pl�n cezalarına karşı �steyenler yargı yoluna g�deb�l�rler. Dava açarak bu kararın �ptal�n� 

�steyeb�l�rler.  

 

X. Görevden uzaklaştırma tedb�r� 

D�s�pl�n sürec�nde k�m� zaman memurun d�s�pl�n soruşturmasının n�tel�ğ� �t�bar�yle 

görev�n�n başında kalması sakıncalı olab�l�r. Mesela memurun z�mmet�ne para geç�rd�ğ�ne 

�l�şk�n b�r �dd�ayla soruşturma açıldığı ve memurun da saymanlık görev�nde bulunduğu b�r 

durumda soruşturmanın selamet� bakımından b�r şüphe olab�l�r. Bu şüphen�n ortadan 

kaldırılab�lmes� �ç�n memura görevden uzaklaştırma ded�ğ�m�z tedb�r uygulanarak memur 

görevden uzaklaştırılır ve soruşturma yürütülür ve tamamlanır. Dolayısıyla görevden 

uzaklaştırma d�s�pl�n sürec�n�n sağlıklı b�r şek�lde objekt�f olarak memurun etk�s�n�n olmadığı 

b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes�n� sağlar. D�ğer taraftan k�m� zaman görevden uzaklaştırma tedb�r� 

o kurumunu düzen� veya o h�zmetten yararlananların daha doğru b�r şek�lde h�zmetten 

yararlanmaları bakımından da gerekl� olab�l�r.  Öğrenc�s�ne tac�zde bulunan  b�r öğretmen 

hakkında başlatılan soruşturma örneğ�nde olduğu g�b� esasen görev�n�n başında bulunması 

soruşturmayı doğrudan etk�lemeyeb�l�r. Ancak şu şek�lde etk�leyeb�l�r, öğrenc�lere baskı 

yapab�l�r, kend� leh�ne beyanda bulunmaları �ç�n, ancak d�ğer tarafta kamu düzen� bakımından 

sıkıntılar oluşur. Vel�ler ve d�ğer öğrenc�ler end�şe duyacaklardır. Dolayısıyla hak�m�n kararı 

netleş�nceye kadar; soruşturma sonuçlanıncaya kadar görev�nden uzaklaştırılmasında o 

kurumun düzen� bakımından b�r gerekl�l�k vardır. Sadece soruşturmanın selamet� bakımından 

değ�l, soruşturmanın tarafsızlık ve güven �çer�s�nde gerçekleşt�r�lmes� bakımından değ�l; k�m� 

zaman o kurumda �nf�al olmaması, h�zmetten yararlananların eş�t ve ad�l b�r şek�lde 

yararlanab�lmeler� bakımından da görevden uzaklaştırma b�r tedb�r olab�l�r. Beled�ye 

başkanlarının görevler�nden uzaklaştırılması örneğ�nde olduğu g�b� -gerç� onlar farklı b�r 

kanuna tab�� olarak görevden uzaklaştırılırlar-  neden uzaklaştırılırlar ? B�r beled�ye başkanı 
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hakkında Cumhurbaşkanına saygısızlık yaptığı gerekçes�yle hakkında d�s�pl�n veya ceza 

soruşturması başlatıldığında görevden uzaklaştırma tedb�r� alınması gerek�r m� ? Gerekmez, 

çünkü görev�n�n başında bulunması �şled�ğ� suç bakımından herhang� b�r önem taşımaz. Ancak 

aynı beled�ye başkanı hakkında rüşvet aldığı �haleye fesat karıştırdığı vs. g�b� konulardan 

soruşturma açıldıysa görev�n�n başında bulunması soruşturmanın selamet� açısından c�dd� b�r 

problemd�r. Devlet memurları bakımından da böyle durumlar söz konusu olab�l�r. Ancak bazen 

suçun n�tel�ğ� bakımından b�r �nf�al meydana get�r�r. H�zmetten yararlananlar veya etk�lenenler 

bakımından o k�ş�n�n en azından soruşturma sonuçlanana kadar görev�n�n başında olmamasında 

fayda olab�l�r. Bu g�b� durumlarda da görevden uzaklaştırma tedb�r�ne başvurulab�l�r. Görevden 

uzaklaştırma tedb�r�ne k�mler karar vereb�l�r ? Atamaya yetk�l� am�rler; �lçelerde kaymakam, 

�llerde val�ler görevden uzaklaştırma kararı vermek konusunda yetk�l�d�rler. Keyf� olarak b�r 

am�r b�r memuru görevden uzaklaştırırsa bu şek�lde keyf� davranan am�r�n hem hukuk� hem 

ceza� hem de mal� sorumluluğu vardır. Görevden uzaklaştırılan memurun memur�yet statüsü 

sona ermez. Maaşının üçte �k�s� kend�s�ne ödenmeye devam eder. D�ğer sosyal haklardan, özlük 

haklarından aynen yararlanmaya da devam eder. Sadece memur�yet statüsünde b�r kısıntı 

meydana gel�r. İşe g�tmez, çalışma yükümlülüğü ortadan kalkar. Maaşı b�r süre eks�k olarak 

öden�r ancak bu eks�k ödenen maaş daha sonra eğer hakkında memur�yetten çıkarma cezası 

dışında b�r ceza uygulanırsa ya da ceza almaz da görev�ne �ade ed�l�rse  eks�k ödenen kısımların 

tamamı memura �ade ed�l�r. Bu kes�nt�ler�n �ade zorunluluğu kanunla düzenlenm�şt�r. Görevden 

uzaklaştırma tedb�r� bell� b�r süreyle sınırlandırılmıştır. En fazla 3 ay �çer�s�nde görevden 

uzaklaştırma tedb�r� uygulanab�l�r. 3 ay �çer�s�nde de d�s�pl�n soruşturmasının tamamlanmış 

olacağı varsayılır. Dolayısıyla memurun özlük haklarından c�dd� b�r kısıntı oluşturduğundan bu 

tedb�r 3 aydan fazla süreyle uygulanamaz. 

 

XI. Memurların ve D�ğer Kamu Görevl�ler�n�n Yargılanması 

Prosedürü 

Memurların suç �şled�kler� zaman yargılanmalarına �l�şk�n prosedür farklı şek�lde 

düzenlenm�şt�r. 4483 sayılı memurların ve d�ğer kamu görevl�ler�n�n yargılanması hakkında 

kanunla bel�rlenen prosedüre uygun olarak devlet memurları yargılanırlar. Kend�ler�ne özgü b�r 

yargılama sürec�yle yargılanmalarının mantığı, memurun sürekl� dava tehd�d� altında olması ve 

sürekl� hakkında dava açılacağı düşünces�yle kamu görev�n� gereğ� g�b� yer�ne get�remez ve 

çek�ngen davranır. Bu nedenle b�r takım kamusal faal�yetler�n aksaması g�b� b�r durum söz 
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konusu olab�l�r. Bu nedenle memurların yargılanması bell� kurallara tab�� tutulmuştur. 

Kamuoyunda zaman zaman memur dokunulmazlığının m�lletvek�l� dokunulmazlığı g�b� 

olduğuna �l�şk�n ş�kayetler gündeme gelmekted�r. Burada memurlar b�r suç �şled�kler� zaman 

doğrudan yargılanamamaktadırlar. Bell� b�r prosedüre göre yargılanab�l�rler. Memurların 

doğrudan yargılanamayacağını söylesek de buradak� doğrudan yargılanamamanın kapsamı 

görevler� �le �lg�l� olarak �şled�kler� suçlar bakımından geçerl�d�r. Memurun dışarıda �şlem�ş 

olduğu, görev�yle �lg�l� olmayan suçlar bakımından bu süreç geçerl� olmayacaktır. Görevler� �le 

�lg�l� suçlarda ancak mezkur prosedüre göre yargılanmaları gerekmekted�r. Kanunun 

kapsamında bazı hususlar �st�sna tutulmuştur. Bu �st�sna tutulan kanunlara, kanun t�pler�ne göre 

görev�yle �lg�l� olsa b�le bu suçlar �şlend�ğ� takd�rde hemen memur hakkında soruşturma 

başlatılması gerekmekted�r. Örnek vermek gerek�rse, ağır cezayı gerekt�ren suç üstü haller�nde 

prosedür bakımından herhang� b�r soruşturma kısıtlamasına tab�� olmadan doğrudan soruşturma 

açılması gerek�r. Bunun g�b� �st�snalar dışında TCK'da bel�rl� suçları �şleyenler bakımından 

doğrudan soruşturma açılır ancak bunların dışında görev�yle �lg�l� �şlem�ş olduğu suçlarda 

memur hakkında doğrudan soruşturma açılamaz. B�r memur görev�yle �lg�l� b�r suç �şled�ğ�nde, 

örneğ�n hakkında hakaret ett�ğ� �dd�ası �le savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunda, savcılık, 

bu �dd�alar �le �lg�l� ac�l durumda kaybolma r�sk� bulunan del�ller� toplamak dışında herhang� 

b�r �şlem yapmaz. Savcı, dosyayı hazırlayarak memurun yargılanmasına �z�n vermeye yetk�l� 

olan merc��ye gönder�r. Memurun yargılanması hakkında �z�n vermeye yetk�l� olan merc��ler 

kanunda detaylı olarak tanımlanmıştır. Örneğ�n, �lçelerde kaymakamlar, �lde Val�, 

Cumhurbaşkanlığında çalışan memurlar hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter�, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter� hakkında Cumhurbaşkanın kend�s� g�b�, kanunda bel�rt�lm�ş 

olan makamların �z�n vermes� durumunda ancak devlet memuru hakkında soruşturma açılab�l�r 

veya yürütüleb�l�r. 

Soruşturmaya �z�n vermeye yetk�l� makam da b�zzat kend�s� veya görevlend�receğ� k�ş�ler 

tarafından b�r ön �nceleme yaptırır. Ön �nceleme, 4483 sayılı kanunda ve her kurumun kend� 

mevzuatında bel�rlenen k�ş�lerce b�r heyet tarafından ve heyete başkan seç�lerek veya bazı 

durumlarda tek b�r k�ş� tarafından yapılab�l�r. Bu şek�lde bel�rlenen ön �nceleme heyet�n�n veya 

görevl�s�n�n yaptığı çalışma net�ces�nde, memur hakkında b�r ceza davası açılması gerekt�ğ� 

veya gerekmed�ğ� (lüzum-u muhakeme veya men-� muhakeme) yönünde b�r görüş b�ld�r�l�r. 

Ama bu b�r ön �nceleme görüşü olup n�hayet�nde yetk�l� merc�� bu raporu esas alarak veya 

kend�s� doğrudan ön �nceleme yapmışsa k�ş� hakkında yargılamaya �z�n vereb�l�r veya 

vermeyeb�l�r. Bu şek�lde �z�n ver�ld�ğ� durumda  savcılık yargısal sürec� �şlet�r, �z�n ver�lmemes� 
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durumunda �se Cumhur�yet Başsavcılığı veya ş�kayet sah�b� bu karara �t�raz edeb�l�rler. �z�n 

ver�lmes� durumunda �se hakkında yargılama �zn� ver�len memur bu karara �t�raz edeb�lme 

hakkına sah�pt�r. Burada �se soruşturma konusu olan f��l� �şleyen memurun statüsüne göre 

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemes�ne �t�raz ed�lerek bu �t�raz net�ces�nde karara bağlanır. 

Burada b�r ş�kayet ve �hbarın net�ces�nde ön �ncelemeye konu olab�lmes� �ç�n mutlaka �hbarın 

bazı kr�terlere özell�klere uygun olması o lazımdır. Ş�kayet�n c�dd� olması, ş�kayetc�n�n adı 

soyadı �let�ş�m b�lg�ler�n�n yer alması soyut b�r takım �fadeler �çermemes� lazımdır.  Örneğ�n 

başvuru sah�b� �sm�n� bel�rtmeden, del�le dayanmadan, somut b�r k�ş� �sm� ver�lmeden, soyut 

�dd�alar �le kurumun yetk�l� am�r�ne "memurlarınız rüşvet alıyor" şekl�nde b�r mektup 

gönderd�ğ�nde bu nev� �hbarlar �şleme konulmaz. Ancak şu örnektek�  d�lekçe; "Beled�yen�zde 

çalışan Ahmet Parasever �s�ml� personel şu gün şu tar�hte şu ş�rkette toplantılar yapmıştır. 

Banka hesabına şu kadar para aktarılmıştır. Bunun net�ces�nde beled�yen�zce daha önce 

redded�len ruhsat taleb� kabul ed�lm�şt�r ve ruhsatı düzenlenm�şt�r."  benzer� b�r ş�kayet�n 

d�kkate alınması ve ön �nceleme konusu yapılması gerekmekted�r. Bu kr�terlere uymayan 

ş�kayetler�n ön �ncelemeye alınmamasının neden� memurun huzursuz ve güvens�z b�r ortamda 

çalışmasının önüne geç�lmes� adına memurun �snat ve �ft�ralara karşı korunması hakkının 

kullanılab�lmes�n� sağlamak amacından ötürüdür. Aks� halde, sadece memuru tac�z etmeye, 

rahatsız etmeye yönel�k onlarca d�lekçen�n yazılmasına ve memur tarafından mesleğ�n 

yapılmasını �mkansız hale gelmes�ne �mkan tanınmış olur. Dolayısıyla yapılan ş�kayetler�n ön 

�ncelemeye alınab�lmes� �ç�n bu n�tel�klere uygun olması gerekmekted�r. Soruşturma �zn� 

ver�ld�kten sonra memur hakkında soruşturma yürütülerek savcılığa �nt�kal ett�r�l�r. Soruşturma 

�zn� ver�l�rse, savcılık hazırlık soruşturmasını başlatarak memur hakkında dava açılmasına veya 

açılmamasına karar verecekt�r. Bundan sonrak� kısım �dar� aşamayı geçerek yargı aşamasını 

�lg�lend�ren b�r durumdur.  

Görev yer�nde vekaleten bulunan memurlar as�l�n tab�� olduğu kurallara göre 

yargılanırlar. Örneğ�n, as�l�n yargılanmasına yetk� veren k�ş�n�n val� olduğu durumda vek�l 

olarak atanan k�ş� esasen �lçede görevl� b�r memur olduğu halde normalde kend�s� 

hakkında  �z�n vermeye yetk�l� k�ş� kaymakam olsa b�le vekaleten �lde göreve atanan b�r memur 

olduğu �ç�n onun hakkında yargılamaya �z�n verecek olan k�ş� as�l olan k�ş�n�n yargılanmasına 

�z�n verecek veya vermeyecek olan makamdır. B�r d�ğer örnek durumda, b�r �lçen�n m�ll� eğ�t�m 

müdürü �le �l m�ll� eğ�t�m müdürü b�rl�kte sahte d�ploma düzenlem�şlerd�r. Böyle b�r durumda 

�l ve �lçe m�ll� eğ�t�m müdürler� hakkında soruşturma �zn�ne k�m �z�n verecekt�r?  Burada, eğer 

aralarında ast-üst �l�şk�s� varsa ast, üstün tab�� olduğu prosedüre göre yargılama �zn� ver�l�r. 
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Memur olmayan b�r k�ş� de memur olan b�r k�ş� b�rl�kte rüşvet suçunu �şlem�şse memur olanın 

tab�� olduğu kurallara göre yargılanır. Rüşvet suçu �şleyen memurun tab�� olduğu yargılama 

prosedürü nasıl �şleyecekse memur olmayan s�v�l k�ş� de o prosedüre tab�� olarak 

yargılanacaktır. Ancak bu durum s�v�l olan hakkında doğrudan dava açılamayacağı anlamına 

gelmemekted�r.  Ancak b�rl�kte suç �şled�kler� �ç�n örneğ�n memur Yargıtay’da doğrudan 

yargılanacak b�r memur �se, s�v�l olan k�ş� bu sebepten ötürü s�v�l b�r Asl�ye Hukuk 

Mahkemes�nde de değ�l suçu b�rl�kte �şled�ğ� memurla b�rl�kte doğrudan Yargıtay’da 

yargılanacaktır. Yargılama prosedürü bakımından kanun böyle b�r b�rl�ktel�k aramaktadır.  

Vekaleten atamalarda �k� tür vekaleten atama vardır. B�r�nc�s� memurun geç�c� olarak 

görev� başında olmadığında vekaleten atanan memurdur, hastalık veya başka b�r sebeple �k� gün 

�z�n almış memurun o günkü günlük �şler�n� tak�p etmes� açısından vekaleten atanmış, 

görevlend�r�lm�ş olması neden�yle rut�n �şler� yapması ve çok fazla detaya g�rmeyerek öneml� 

kararlar bakımından as�l� beklemes� gerek�r. B�r de vekaleten atama denen 3 yıl- 5 yıl g�b� uzun 

dönem vekaleten o görev� sürdürenler vardır. Örneğ�n Merkez Bankası Başkanlığı b�r dönem 2 

yıl boyunca vekaleten yönet�lm�şt�. Yargılanmasına �z�n verecek merc��n�n yaklaşımı vekaleten 

atamanın n�tel�ğ�ne göre olmalıdır.  

 

XII. Yargı Kararlarının İncelenmes�:  

“Davacı hakkında cezaev�ne yasak eşya sokmak ve rüşvet almak suçundan açılan dava 

sonucunda yapılan ceza yargılamasında davacının eylem� sab�t görülerek 18 yıl hap�s cezası �le 

cezalandırıldı. Kararın temy�z ed�lmes� üzer�ne Yargıtay 10. derece Ceza Da�res� tarafından ---

- sayılı kararında f��l�n �şlend�ğ�ne �l�şk�n yeterl� del�l�n her türlü şüpheden uzak somut ve kes�n 

kanıt bulunmadığı ve beraat�ne karar ver�lmes� gerekt�ğ� gerekçes�yle kararın ---- yen�den 

yapılan yargılama sonucunda Afyonkarah�sar 1. Ağır Ceza Mahkemes�'n�n sayılı kararı �le 

suçun sanık tarafından �şlend�ğ� suçu sab�t olmaması neden�yle beraat�ne karar ver�lm�şt�r."  

Del�l yeters�zl�ğ�nden gelen b�r beraat kararıdır. Davacı hakkında cezaev�ne yasak eşya 

sokmak ve rüşvet almak suçundan yapılan ceza yargılamasında beraat etm�ş �se de ceza 

mahkemes�nde del�ller�n takd�r� ve suçun n�tel�ğ� yönünde yapılan değerlend�rmede uyulacak 

�lke ve kurallar d�s�pl�n hukuku açısından uygulanacak kurallardan farklı olup aynı suç �le �lg�l� 

olarak ver�len beraat kararının d�s�pl�n soruşturmasına engel oluşturmayacağı açıktır. Daha 

öncek� bölümlerde değ�n�ld�ğ� g�b�, del�ller�n değerlend�r�lmes�, del�ller�n n�tel�ğ� ve d�s�pl�n 

soruşturmasına etk�s� farklı b�r yaklaşımla ele alınmaktadır. H�çb�r şüphe olmadan beraat kararı 
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ver�lmes� ancak d�s�pl�n soruşturmasını sonlandırab�l�r. Başka b�r örnek ver�rsek, b�r olay 

mahall�ne geld�ğ�n�zde, mezkur mahalde b�r pol�s, el�nde bıçak olan b�r adam ve b�r ölü adamın 

bulunduğu müşahede ed�ld�ğ�nde suçun bıçaklı adam tarafından �şlend�ğ� kanaat�ne varılab�l�r 

ancak bu kanaat kes�n değ�ld�r. Kes�n kanıya varab�lmek �ç�n ölüm saat� tesp�t ed�lmes�, cesed�n 

sıcak mı olduğu, kaç gün önce öldüğü vs. tüm bunların araştırılması gerek�r. Ölünün cesed� 

üzer�nde b�r başka k�ş�n�n saç teller�ne rastlandığı, adamın bıçağı yardım amacıyla o anda yaralı 

olan maktülün cesed�nden çıkardığı anlaşılab�l�r, tüm bu senaryolar çoğaltılab�l�r. Dolayısıyla 

suçun �şlend�ğ� hususunda h�çb�r şüphe bırakılmaması gerekmekted�r. Z�ra ağırlaştırılmış 

müebbet hapse kadar ağır cezalar ver�leb�l�r. Halbuk� d�s�pl�n hukuku bakımından böyle b�r şey 

söz konusu değ�ld�r. Örneğ�n öğrenc� sınav esnasında el�nde veya sırası üzer�nde soruların 

cevabı bulunan b�r kağıtla yakalandığında, cevap kağıdına yazıp yazmadığı, masada mı 

unuttuğu,  çantasına koymak üzere m� çıkarttığı, başka b�r öğrenc�n�n m� bıraktığı g�b� bütün 

bu �ht�maller� değerlend�rme dışında tutarak d�s�pl�n �şlem� yapılmaktadır. Ya da sınav 

esnasında b�r öğrenc� telefonunu açarak b�r şeylere baktığı durumda yakalandığında o anda 

telefonuna el koyarak �let�ş�m özgürlüğünü sınırlandırma veya telefonun �çer�ğ�ne bakma 

hakkımız olmadığından kopya çekt�ğ� hususunda kar�ne kabul ederek d�s�pl�n cezası vermek 

bakımından yeterl� olab�l�r. Ancak o k�ş� o telefonuyla hakaret �çer�kl� b�r mesaj attı 

den�leb�lmes� �ç�n mutlaka o mesajın o telefondan gönder�ld�ğ�n�n �spat ed�lmes� lazımdır. Tüm 

tekn�k �mkanların ve del�ller�n vasıtasıyla bu durum �spat ed�l�r. O nedenle ceza hukuku 

yargılama prosedürü �le d�s�pl�n hukukundak� yargılama prosedürünün amaçları, �şlevler� farklı 

olduğundan, sadece beraat etm�ş olması (del�l yeters�zl�ğ�nden) d�s�pl�n cezası ver�lmes�ne 

engel değ�ld�r. 

“Bu durumda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu neden�yle almış olduğu mahkum�yet 

hükmü henüz kes�nleşmeyen davalının bu aşamada 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. 

maddes� "kaçakçılık suçlarından mahkum olmak" şartı taşımadığından söz ed�lemeyeceğ�,”  

Memur�yete g�r�şte bell� suçlardan mahkum olmamak koşulu vardır. Burada mahkum 

olmama mutlaka hakkındak� hükmün kes�nleşm�ş olmasını gerekt�r�yor. Burada memur 

hakkında ver�len mahkum�yet kararı henüz kes�nleşmed�ğ�nden bu memur�yete g�r�ş� 

bakımından engel değ�ld�r.  

Ceza Mahkemes�n�n etk�ler�n�n ortadan kaldırılmasının öğretmen olarak atanmaya etk�s�: 

Af veya başka b�r yol �le ceza davasının sonuçları ortadan kalkarsa bu k�ş� memur olarak 

atanab�l�r m� ya da memur�yete etk�s� ne olur ? 
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“Bakılan olayda Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemes�n�n 25.12.2013 tar�h - sayılı kararı �le 

davacı hakkında �lg�l� tar�h ve sayılı karara bakımından mahkum�yet hükmünün ver�len cezanın 

uygulanan güvenl�k tedb�r� ve bütün kanun kanun net�celer� �le b�rl�kte kaldırılmasına, ayrıca 

adl� s�c�l ve arş�v kaydının s�l�nmes�ne karar ver�ld�ğ�, bu kararın da kes�nleşt�ğ� görülmekted�r. 

Bu durumda Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemes�n�n  tar�h - sayılı kararı �le davacının 

atanmasının �ptal�ne da�r davaya konu �şleme gerekçe oluşturan hakkında kurulan mahkum�yet 

hükmünün, ver�len cezanın uygulanan güvenl�k tedb�rler�n�n bütün kanun� net�celer�yle b�rl�kte 

kaldırılmasına ayrıca adl� s�c�l ve sabıka arş�v kaydının s�l�nmes�ne karar ver�ld�ğ� hususu 

d�kkate alındığında mahkemece davacı hakkında oluşturulan yen� hukuk� durum göz önüne 

alınarak, öğretmen olarak atanma n�tel�ğ� taşıyıp taşımadığı değerlend�r�lmes�ne karar ver�lmes� 

gerekmekte olup bu sebeple �dare mahkemes� kararında hukuk� �sabet görülmem�şt�r." Yan� 

ceza yargılaması net�ces�nde mahkum�yet kararı, güvenl�k tedb�rler� ortadan kalkmış �se artık 

bunun �dare hukuku bakımından da bağlayıcı olacağı �fade ed�lmekted�r. Bu noktada, �dare bu 

kararı d�kkate almak zorundadır. Çünkü net�cede yargı kararıyla ortaya çıkmış olan b�r durum 

söz konusu olup memur�yet statüsünü etk�lemekted�r. Memur�yet�n koşullarının sonradan kaybı 

da memur�yet�n sona erme sebepler�nden b�r�d�r. Memur�yete g�r�ş koşullarından b�r� bell� 

suçlardan mahkum olmamayı gerekt�rd�ğ�nden memur olduktan sonra da o suç �şlen�rse 

memur�yet statüsü sona ermekted�r. Bu suçun �şlend�ğ�ne da�r �lk derece mahkemes� kararıyla 

memur�yet statüsü sona erd�r�ld�kten sonra üst mahkemede karar bozulursa memurun (d�ğer 

memur�yet koşullarını taşıması şartıyla) yen�den �şe alınması gerekmekted�r.  

Hükmün açıklanmasının ertelenmes�n�n �dare hukuku bakımından etk�s�: 

Ceza hukukunda hükmün açıklanmasının ertelenmes�ne da�r b�r müessese bulunmaktadır. 

K�ş� �le �lg�l� yapılan yargılama net�ces�nde b�r hüküm kurularak ceza ver�lmekte, ancak bazı 

durumlarda bu cezanın açıklanmasının ertelenmes�ne karar ver�lmekted�r. Bu kararın �dare 

hukuku bakımından etk�s� var mıdır? “Bu açıklamalar ışığında somut olayı 

değerlend�rd�ğ�m�zde davacı hakkında ver�len hükmün açıklanmasının ger� bırakılmasına 

�l�şk�n kararın kes�nleşm�ş b�r mahkeme kararı olarak değerlend�r�lemeyeceğ� açık olup 

davacının mevcut s�lah taşıma ruhsatının alınan karar neden�yle �ptal�ne �l�şk�n �şlemde hukuka 

uyarlık bulunmadığından �dare mahkemes� kararı davacının s�lah taşıma ruhsatının �ptal�ne 

�l�şk�n �şleme yönel�k kısmının sonucu �t�bar�yle yer�nded�r. Öte yandan Ağır Ceza 

Mahkemes�n�n kararı davacıya hukuk� b�r sonuç doğurab�lmes� ancak denet�m süres� �çer�s�nde 

b�r suç �şlenmes� hal�nde mümkündür. Dolayısıyla mahkemen�n bel�rled�ğ� 5 yıllık deneme 

sürec�n�n davacının sanık sıfatının devam ett�ğ�nden kabulü gerekeceğ�nden adı geçen�n 
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durumu yukarıda aktarılan yönetmel�ğ�n 16.m 4. fıkrası kapsamında yargılaması devam eden 

k�ş� olarak değerlend�r�lerek yen� ruhsata �l�şk�n taleb�n�n yargı kararı kes�nleş�nceye kadar 

d�ğer b�r tab�rle denet�ml� serbestl�k süres� sonuna kadar durdurulmasına �l�şk�n davalı 

�şlem�nde hukuka aykırılık bulunmadığına..." Yan� mahkeme burada hükmün açıklanmasına 

�l�şk�n kararın ertelenmes�ne �l�şk�n kararı kes�n olmayan b�r karar olarak değerlend�rmekted�r. 

Dolayısıyla memur�yet�n doğrudan statüsünü etk�lememes� lazımdır, ancak sanık statüsü devam 

etmekte olup bu statüye bağlanan hukuk� sonuçlar ancak etk�l� olab�lmekted�r. Mahkeme 

tarafından bu f��l �şlend�ğ� kabul ed�lm�ş ve şahsa ceza ver�lm�ş olmakla beraber ceza 

hukukunun kend�ne özgü gerekçeler� neden�yle ceza hukukunun cezalandırma adalet� sebeb�yle 

ortaya konulmuş müesseseler� sebeb�yle cezanın muaccel olarak uygulanmadığı, 5 yıllık b�r 

denet�m süres� ver�ld�ğ�, aynı f��l� tekrar �şlemezse bu cezanın tüm sonuçlarını ortadan 

kaldıracağını görülmekted�r. Ancak f��l�n �şlend�ğ� ve k�ş�n�n mahkum olduğu hususunda b�r 

tereddüt bulunmadığından bu kararın �dare hukuku bakımından mutlak b�r şek�lde d�kkate 

alınması gerek�r m� ? 

Mevcut kararda yer alan azlık oyunda: "davacının satın aldığı s�lahı, s�lah taşıma ruhsatı 

ver�lmes� �stem�yle yaptığı başvurunun redd�ne �l�şk�n dava konusu Karabük Ağır Ceza 

Mahkemes�'n�n sayılı kararı davacıya hukuk� sonuç doğurab�lmes� �ç�n ancak denet�m süres� 

�çer�s�nde b�r suç �şlenmes� hal�nde mümkün olduğundan bu süre �ç�nde yargılanmasının devam 

ett�ğ� kapsamında değerlend�r�lmes�ne de olanak bulunmamaktadır. Bu durumda davacının 

başvurusu değerlend�rmeye alınarak eğer şartları taşıyorsa s�lah taşıma ruhsatı düzenlenmes� 

gerekt�ğ�, aks� durumda �se davacının başka şartları yönüyle de s�lah taşıma ruhsatı almasına 

engel b�r durum var �se bu nedenler yönüyle  red ed�lmes� sonucuna varılmaktadır. Açıklanan 

nedenlerle �dar� davacının yen� ruhsat taleb�n�n yargı kararı kes�nleş�nceye kadar d�ğer �fadeyle 

denet�ml� serbestl�k süres� sonu durdurulmak suret�yle redded�lmes�ne �l�şk�n hukuk� �şlemde 

hukuka uyarlılığın bulunmadığı"  �fade ed�lmekted�r.  

D�s�pl�n hukuku bakımından burada tartışılması gereken husus esasen f��l�n �şlend�ğ� 

konusunda b�r tereddüdün olmaması ancak sadece ceza hukuku bakımından mahkeme hükmün 

açıklanmasını erteleyerek onun ceza hukuku sonuçları konusunda farklı b�r yaklaşım ortaya 

koymaktadır. Burada, h�çb�r şek�lde s�lah taşıma ruhsatı �le �lg�l� de olsa, d�s�pl�n hukuku 

bakımından hükmün açıklanmasının ger�ye bırakılmasının b�r etk�s�n�n olmaması 

gerekmekted�r. Çünkü bu k�ş�n�n bu suçu �şled�ğ� konusunda yargı kararı �le ortaya çıkmış b�r 

durum söz konusudur. Bunu mahkeme ceza adalet� bakımından hükmün açıklamasını 

ertelemeye karar verm�ş olab�l�r çünkü o kararın etk�ler� ve sonuçları farklı olab�l�r, �lk defa suç 
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�şlem�şt�r, olumlu b�r kanaat oluşmuştur sanık hakkında… Dolayısıyla mahkeme bu k�ş� 

hakkında hükmün açıklanması erteleme kararı alab�l�r ancak bu, bu k�ş� hakkında mutlaka 

d�s�pl�n cezası ver�lmeyeceğ� anlamına gelmemel�d�r. Çünkü f��l�n �şlend�ğ� konusunda 

mahkemen�n de n�hayet�nde tey�t ett�ğ� b�r durum söz konusudur. Burada b�r d�s�pl�n yaptırımı 

olmasa da, �dare hukukunun muhatap olduğu konu b�r ruhsat taleb� olsa da, ruhsatın da 

ver�lmemes� gerekmekted�r. K�ş� hakkında ver�len del�l yeters�zl�ğ� sebeb�yle beraat kararı b�le 

d�s�pl�n cezası vermeye engel teşk�l etmed�ğ� halde, f��l�n �şlend�ğ� konusunda mahkemen�n 

kes�n kanaate vardığı ve hüküm verd�ğ� b�r durumda d�s�pl�n cezası uygulanmaması çel�şk�l� 

olacaktır. Dolayısıyla hükmün açıklanmasının ger�ye bırakılması kararının d�s�pl�n hukukunu 

etk�lem�yor olması gerek�r. Ancak burada mahkeme muhtemelen bu durumu b�r d�s�pl�n cezası 

yaklaşımı �le değ�l de, b�r hakkın kullanılması, s�lah taşıma ruhsatı hakkının kullanılması 

bakımından yorumlamıştır. Gerçeğ�, s�lah taşıma ruhsatı hakkı konusunda da, ver�len bu karar 

tartışmalıdır. D�ğer yandan, n�hayet�nde kanun koyucu bell� k�ş�lere s�lah taşıma ruhsatı 

ver�lmemes�n� öngörüyorsa o f��l� �şlem�ş b�r k�ş�n�n artık o ruhsatı almaması gerek�r. Hükmün 

açıklanmasının ger� bırakılması sebeb� ruhsat almasını haklı kılmaz. 

 

21.04.2016 

 

 

KAMU PERSONELİ DEVAMI… 

 

D�s�pl�n kurum  düzen�n�n sağlanması �ç�n gündeme gelen b�r yaklaşım �d�. Ceza 

sorumluluğu �se memurun görev�n� yaparken, haklı haksız �thamlarla karşı karşıya kalıp sürekl� 

mahkeme önüne çıkmasını korumak ve ancak c�dd� emareler� bulunan hallerde yargılanmasını 

�zne bağlamak suret�yle sağlamaya yönel�k b�r yaklaşımın görünümüdür. Bu aynı zamanda 

göreve �l�şk�n b�r sorumluluk �dd�ası olduğu �ç�n, �daren�n kend� �ç�nde yapacağı bu süreçte, b�r 

tür savcının toplayacağı del�ller g�b�  h�zmete �l�şk�n aksaklıktak� ver�ler� daha �y� toplayacağı 

düşünülmüş. Dolayısıyla b�r yandan memurları haksız �thamlara karşı korumak, b�r yandan da 

memurların yargılanmasını etk�l� hale get�rmek öngörülmüş b�r usuldür. Çeş�tl� mevzuatı var, 

2547 sayılı kanunda ün�vers�te personel� �ç�n başka b�r usulü var, memurlar �ç�n 4483 sayılı 

kanun var. Dolayısıyla mevzuat başka b�r şey, bu alan �l�şk�n yaklaşım başka b�r şeyd�r. N�tek�m 

bu alana �l�şk�n eleşt�r�ler d�kkate alınarak, bazı suçlar �ç�n de savcının doğrudan 
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kovuşturmasına �mkan veren düzenlemeler vardır.  

 

Son konumuz, personel�n statüden çıkmasına �l�şk�n konudur. Ölüm, kamu personel� 

statüsünden çıkmayı sağlamaktadır. Ancak ölüme bağlana sonuçlar vardır ve bunlara bağlanan 

sonuçları değerlend�rmek öneml�d�r. Görev başında, görev sırasında, görev� dolayısıyla, 

görev�n�n bell� b�r senes�nde ölüp ölmemes�ne göre farklı hukuk� sonuçlar söz konusudur. 

emekl� aylığı, toplu ödeme, görev sırasındak� ölümde bağlana maaş �le, normal ölümle bağlanan 

maaş arasında da fark söz konusudur. Dolayısıyla ölüm b�r doğal sona er�ş hal� ancak kend� 

�ç�nde alt kategor�ler� de vardır. Fahr� ajanın ölümü hal�nde, görev dolayısıyla yan� �dareye a�t 

b�r �ş� yaparken ortaya çıkan zararlardan ötürü, �daren�n sorumluluğu yoluna g�d�leb�lmekted�r. 

(M�ll� boksörün ölümü hal�nde olduğu g�b�). Keza mükellefler örneğ�n asker� h�zmette 

bulunanlar �ç�n de �dare �le bağlantı söz konusu olduğu �ç�n, bu bağlantı kapsamında hukuk� 

rej�m� bel�rlenmekted�r. 

 

Fahr� ajanlar bakımından ele alınırsa, görev�n b�tmes� �le statüsü sona erecekt�r. Örneğ�n 

M�ll� takıma seç�ld�kten sonra, ülkeye dönems� �le b�rl�kte �dare �le bağlantısı kes�lecek, yan� 

�dare �le bağlantısı f��l� �ş neden�yle olduğu �ç�n, o �ş b�t�nce kamu personel statüsünden 

ayrılmaktadır. İdare �le bağlantının tesp�t ed�lmes� hal�nde de maaş bağlanması söz konusu 

olmaktadır. Hatta maaş bağlanması konusunda mevzuat yoksa da müstak�l kanun çıkarıldığı 

görülmekted�r. Örneğ�n Şeh�t Adem Yavuz'un annes�ne maaş bağlanması hakkında kanun �le 

gazete olan Adem Yavuz'un halkı b�lg�lend�rmek amacıyla Kıbrıs'a g�tt�ğ� düşünülerek kanunla 

annes�ne maaş bağlanmıştır. Gazetec�lere �l�şk� mevzuatta da memurlara �l�şk�n mevzuatta da 

�dare �le bağlantısını kuran b�r hüküm olmamasına rağmen, hakkan�yet arayışı onun şeh�t 

olmasını, TC vatandaşı olduğu �ç�n es�r alındığında olduğu kanaat� oluştuğu �ç�n kanun 

çıkarılmıştır. Dolayısıyla yönlend�r�c� f�k�r, �dare �le olan bağlantının b�r zem�ne oturtulmasıdır. 

(Kamu hukukunda bu şek�lde, gerekt�ğ�nde kanun b�r araç olarak kullanılmaktadır. Var olan 

zem�n üzer�ne g�tm�yor, zem�n�n üzer�n� hukuk� muamelelerle zeng�nleşt�r�yor.) 

 

Sözleşmel� personel bakımından da sözleşeme süres�n�n b�tmes�, statüyü sona erd�ren b�r 

hal olarak göster�lemez. İdare hukukundak� sözleşmel� personel, sözleşmes� sona 

erd�r�lmed�kçe, süres� uzar. İdaren�n sona ermeye yönel�k b�r �şlem yapması gerek�r. 

Sözleşmen�n sona ermes�, �daren�n �ht�yacının da sona erd�ğ� anlamına gelmez. Süren�n b�tmes�, 
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statünün tekrardan gözden geç�r�lmes� hal�d�r. 50d kadrosunda bulunan öğret�m elemanının 

doktora eğ�t�m�n� b�t�rmes�yle statüsünün de sona ermeyeceğ�ne �l�şk�n yargı kararları da bu 

mantıktan hareket etmekted�r.  

Ancak geç�c� b�r �ş �ç�n b�r kurum bakımından �şe alınan personel, �ş�n b�tmes�yle �ht�yaç 

da kalmayacağından, b�r sona erme hal� olmaktadır. 

 

Memurluk statüsünün sona erme haller�ne gel�nd�ğ�nde, �lk olarak �st�fa (Çek�lme) 

çıkmaktadır. İst�fa esasında kabule bağlı b�r durum değ�l. İst�fa ed�ld�ğ� zaman, yükümlülükler 

kapsamında üzer�n�zde kamuya a�t olan şeyler�n ger� ver�lmes� gerek�r. Ayrıca dev�r ve tesl�m 

yükümlülüğü var �se görev� bırakmayı sınırlandırmaktadır. Olağanüstü b�r durum var �se yer�ne 

gelecek memur göreve başlamadan bırakırsa devlet memurluğuna g�r�ş bakımından yasak 

gündeme gelmekted�r. Dolayısıyla �st�fa etmek kabule bağlı değ�l fakat, �st�fa ed�l�r ed�lmez her 

görev bırakılamaz, bazı görevlerde yen� k�ş� atanana dek beklenmek durumundadır. Mevzuatta 

k�ş� de korunarak, beklemek b�r ayı geçemez şekl�nde hükme bağlanmıştır. Yan� görev�n 

gerekler�n� yer�ne get�rmek �ç�n düzenlemeler yapılarak b�r hukuk� statü oluşturulmuş 

olmaktadır. Bazı durumlarda �se mecbur� h�zmet yükümlülüğü get�r�lmekted�r.  

 

 

İk�nc� ders 

 

Çek�lm�ş sayılma, çek�lme açık b�r �rade �ken çek�lm�ş sayılma �se bell� b�r tutuma 

bağlanan hukuk� sonuçtur. Müstaf� sayılmak esk� d�ldek� kullanımıdır. K�m� haller 

gerçekleşt�ğ�nde esasında �st�fa �rades� olmasa b�le �st�fa etm�ş sayılmasıdır. Mesela 10 gün üst 

üste göreve devam etmeyen �st�fa etm�ş sayılır. Ancak bu sürede zorunlu haller varsa göz önüne 

alınmaz, hastalık, göz altına alınma vs. g�b�. Y�ne b�r göreve atananlar yol �zn� ve meh�l dışında 

süres�nde göreve başlamazlarsa da �st�fa etm�ş sayılırlar. Mesela askere g�den memurun 

döndükten sonra 15 gün d�nlenme hakkı olduğu kabul ed�l�yor, bu 15 günlük süreden sonra 10 

günlük devamsızlığı yaparsa �st�fa etm�ş sayılır. Bu haller DMK 98. maddede sayılmıştır. 

 

B�r d�ğer sona erme hal� de devlet memurluğundan çıkartmadır. Statüye son veren b�r 

d�s�pl�n ve ağır olduğundan d�s�pl�n hukuku bakımından özel koşullara bağlanmış durumdadır. 
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D�s�pl�n kurulunca karar ver�lmes� gerek�r. K�ş�n�n yaptıklarından ötürü görevle bağlantısını 

sona erd�ren b�r durumdur. Şartları bunun �ç�n kanunla bel�rlenm�şt�r. DMK 125. madde. Am�r�n 

taleb� üzer�ne yüksek d�s�pl�n kurulu kararı �le ver�lmekted�r.  

 

Olumsuz s�c�l neden�yle görevden çıkartma cezası da söz konusudur. İk� defa üst üste 

olumsuz s�c�l alıp daha sonra başka b�r s�c�l am�r� emr�ne atanıp burada da olumsuz s�c�l alması 

hal� yan� 3 kere olumsuz s�c�l almaya yönel�kt�r. Ancak bu düzenleme yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

Meslekten çıkartma adınca ayrı b�r durum vardır. Devlet memurluğundan çıkartmadan 

farklıdır. B�r meslekte yapamayacağına kabul etmek ancak devlet memurluğunda devam 

etmes�n� mümkün kılmaktır. Mesela mülk� am�rlere �l�şk�n düzenlemelerde, kaymakamlık 

başarısı göster�lmed�ğ� takd�rde kaymakamlıktan çıkarılır ancak yazı �şler� müdürü, genel �dare 

personel� g�b� başka görevler de yapab�l�yor.  

 

Koşullarda eks�kl�k �se, başta taşıması gereken koşulları sonradan y�t�rd�ğ� takd�rde 

örneğ�n okuma yazma b�lmed�ğ� sonradan anlaşılırsa memurun veya sonradan mahkum 

olursa  (süre bakımından veya suçun n�tel�ğ� bakımından) başta olmaması gereken b�r şart 

ortaya çıktığı �ç�n görev�ne son ver�l�r. Bu sonucun mantığı, d�s�pl�nden farklı olarak görev� 

�ç�ndek� yaptığı �şler neden�yle değ�l, memurluk dönem� �ç�nde gerçekleşen olayların başta olsa 

�d� memurluğa engel olacak n�tel�kle tesp�tlerle sonuçlanmasıdır. Dolayısıyla başta taşınması 

gereken şartların tüm statü boyunca taşıması gerekt�ğ� kabul ed�lmekted�r.  

 

Bağdaşmazlık, bazı görevler�n memurlukla bağdaşmayacağı kabul ed�lmekted�r. Örneğ�n 

m�lletvek�ll�ğ� �le bağdaşmaz. B�rb�r� �le bağdaşmayan �k� tam zamanlı �ş karşılaştığında, k�ş� 

terc�h ederek ancak b�r�s�n� sürdüreb�l�r.  

 

Emekl�l�k, öneml� sona er�ş haller�nden b�r�s�d�r. İk� farklı görünümü vardır. İlk� zorunlu 

emekl�l�k. D�ğer� de emekl� olab�lmen�n asgar� şartıdır. Örneğ�n devlet ün�vers�tes�nde 67 

yaşına gel�nd�ğ�nde �stenmezse dah� zorunlu olarak emekl� olunur. 72 yaşına kadar da vakıf 

ün�vers�teler�nde çalışılab�l�r. Temel mantık, �radey� gençleşt�rmekt�r. Kadroları boşaltıp yen� 
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�nsanları kadrolara almaktır. İk�nc� emekl�l�k türü �se yorulan ve artık çalışma hayatını b�t�rmek 

�steyenler �ç�n emekl�l�kt�r. Bu da �k�ye ayrılmış durumdadır. Hem süre olarak bell� b�r süre 

çalışmış olup hem de bell� b�r süre çalışmış olacaktır. G�r�ş dönem�ne göre farklı emekl�l�k 

yaşları olab�lmekte, kadı-erkeğe göre farklı olab�lmekte, çalışmanın güçlüğüne göre emekl�l�k 

yaşı bel�rlenmekted�r. Üçüncü emekl�l�k türü �se kurumun �ht�yaçlar neden�yle emekl�ye 

sevketmes�d�r. Bu konuda anayasa mahkemes� tüm kurumun 60 yaşındak�ler� emekl�ye 

sevketmes�ne �l�şk�n kanunu �ptal etm�şt�r. İdareler�n bu konuda arayışları söz konudur. 

Hukuk  devlet� �lkes� gereğ� k�ş�ler�n h�zmet hakkına ağırlık vererek �dareler�n �steğ� üzer�ne 

�radeler� dışında emekl�ye sevkedeb�lme haller� sınırlandırılmış, azaltılmış ve hukuka aykırı 

kılınmış durumdadır. Ancak böyle b�r �ht�yacın olması, bu yönde düzenlemeler� get�rme 

potans�yel�n� �çermekted�r. Dolayısıyla emekl�l�k üç türlü olab�l�r, zorunlu nedenlerle, k�ş�n�n 

�steğ� �le, �daren�n �steğ� �le. 

 

Emekl�l�ğe sağlanan haklar da söz konusudur. Yaşlılık aylığı, malullük aylığı, yaşlılık 

toptan ödemes� var. Tat�l hakkı dışında d�ğer memurlara tanınan haklardan yararlanmaktadırlar. 

Emekl�ler�n �k�nc� görevde çalışmasına mevzuat �mkan tanımaktadır. Fakat genç nüfusunda 

daha çok olduğu ülkelerde buna çeş�tl� yasaklar get�r�lmekted�r. Z�ra çalışan nüfustan kes�len 

pr�mler, emekl� nüfusun mal� haklarını ödemek �ç�n kullanıldığından, toplum yaşlandıkça 

emekl� olduktan sonra çalışmak mümkündür. Emekl� olan öğret�m üyes�n�n vakıf 

ün�vers�tes�nde emekl� maaşını almaya devam etmes� de çalışmaya teşv�k �ç�n get�r�lm�şt�r. 

Böylel�kle nüfus daha uzun süre �le çalıştırılarak, sosyal s�gorta emekl�l�k s�stem� ayakta 

tutulmaya çalışılmaktadır. Türk�ye'de de bell� b�r oranda yaşlandığının gösterges� olarak 

emekl�ler�ne çalışmayı teşv�k eden, en azından kösteklemeyen düzenlemeler yapmaktadır. 

Nüfus gençleşt�ğ� takd�rde emekl�ler�n çalışması yasaklanacaktır. Nüfus yaşlanırsa emekl�ye de 

çalış d�yeb�lecekt�r. Dolayısıyla bu hukuk� kalıplar, sosyal ver�lere göre de oynayab�lmekted�r.  

 

İdar� Usul 

İdar� �şlem ded�ğ�m�z �daren�n �rade açıklaması, b�r sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

�şlem�n sebeb� var �d�, yapılmasını gerekt�ren şey, yan� önces�nden gelen b�r unsurdur. Yek�, 

yapacak olan makam, konusu düzenled�ğ� kısım, yöneld�ğ� amaç ve uygulanacak b�r usul var. 

Her �şlemde beş unsur var ancak bu �şlemler�n der�nl�ğ� aynı n�tel�kte değ�l. Bazı �şlemler sadece 

kağıt üzer�nded�r. B�r �şlem�n der�nl�ğ� ne olursa olsun b�r usulü teor�k olarak düşünüleb�l�r. 
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Örneğ�n kamulaştırma, başlaması ve b�t�ş� �le b�rçok unsuru var ve kamulaştırma bunun heps�ne 

ver�len �s�md�r. İşlem�n tes�s ed�leb�lmes� �ç�n b�r sürec� var, prosedürü var. İşlem �sterse 

sonucunu b�r anda doğursun (ceza hukukundak� net�ces� harekete b�t�ş�k suç g�b�) �sterse 

kamulaştırma g�b� gen�ş b�r �şlem olsun sonuçta b�r usule tab�d�r. Bu usul �dare hukukunun 

gündem�d�r. İdaren�n �şlem yapma usulüdür, yargılama usulü değ�l. Bu durum �lk olarak tıp 

alanında gündeme gelm�şt�r. Hastaneye gelen her �nsana uygulanacak �şlem sırası bel�rl� ve 

bunlar �zlenecekt�r. Bu �dar� �şlemlere de get�rt�lmeye çalışılmaktadır. 

 

04.05.2016 

 

  

  



231 

 

İDARENİN SORUMLULUĞU 

 

İdare hukukunda �daren�n teşk�latını, mallarını, personel�n� anlattık, �daren�n �şlem ve 

eylemler�nden dolayı zarara uğranması durumunda �daren�n sorumlu olup olmayacağını 

gündeme get�receğ�z. Günlük yaşantımız �çer�s�nde �daren�n faal�yetler�yle karşı karşıya 

kalıyoruz veya duyuyoruz. Bu faal�yetler kapsamında b�reyler k�m� zaman zarara uğruyor. 

Haberlerde görüyoruz, anne �le çocuk yolda yürüyor, çocuk İSKİ’n�n açtığı fossept�k çukuruna 

düşüyor, burada �daren�n sorumluluğu ned�r? S��rt’�n b�r �lçes�nde terör�stler�n mayın bırakması 

sonucu çocuk ölüyor, �dare bundan dolayı sorumlu olab�l�r m�? Zaman zaman toplumsal olaylar 

meydana gel�yor, çeş�tl� göster�ler oluyor, �nsanlar ölüyor, zararlar meydana gel�yor. Bundan 

dolayı �dare sorumlu olab�l�r m�? Günlük hayatta b�r sürü örnek karşımıza çıkab�l�r. Hastaneye 

tedav� �ç�n yatıyorsunuz, yanlış �ğne net�ces�nde sol kol felç oluyor. İdaren�n sorumluluğu 

gündeme geleb�l�r m�? Hang� hukuk� esaslara �lkelere dayandıracağız. 

 

I. Devlet�n Sorumluluğu ve İdaren�n Sorumluluğu 

 

 Devlet�n sorumluluğu, �daren�n sorumluluğu �k� farklı kavramdan bahsetmek �st�yoruz. 

Devlet ded�ğ�m�z şey �dare hukuku bakımından ney� tems�l ed�yordu? Merkezden yönet�m� 

tems�l ed�yordu. İdar� teşk�latı anlatırken devlet tüzel k�ş�l�ğ�nden öyle bahsetm�şt�k.  

 B�r de devlet ded�ğ�m�z 3 erk� �ç�nde barındıran b�r organ var. Yasama, yürütme ve 

yargıyı �ç�ne alan b�r organ var. Anayasa hukukuna göre devlet ded�ğ�m�z şey bunları �çeren b�r 

yapıyı �fade ed�yor. Yasama organının yapmış olduğu �şlemlerden dolayı �daren�n sorumluluğu 

söz konusu olab�l�r m�? ya da yargısal faal�yetlerden dolayı �dare sorumlu tutulab�l�r m�? Daha 

doğrusu devlet�n sorumluluğu gündeme geleb�l�r m�? Bunu örneklerle açıklayalım: 

Yakın tar�hte ver�lm�ş b�r Danıştay kararı var. B�r kanun çıkarıldı, BDDK yen�den 

yapılandırıldı. Bu kanununa göre BDDK üyeler�n�n tamamının görev süreler� başkan har�ç sona 

erd�r�ld� ve BDDK ya yen�den üyeler atandı. Bu kanunun Anayasa’ya aykırı olduğu �dd�asıyla 

AYM’ye başvuruldu ve AYM bu kanunu Anayasaya aykırılık sebeb�yle �ptal ett�.  

 Acaba hukuka aykırı, daha doğrusu Anayasaya aykırı olan bu kanun sebeb�yle 

görev�nden alınmış olan BDDK üyeler� devlet�n sorumluluğuna g�deb�l�rler m�?  N�hayet�nde 

görevden alınmış oluyorlar, zarara uğramış oluyorlar bell� mal� �mkân ve olanaklardan mahrum 
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kalmış oluyorlar. Sorumluluk söz konusu olab�l�r m�? B�z�m hukukumuzda yasama 

faal�yet�nden ötürü devlet�n sorumsuz olduğu kabul ed�l�r. Yan� yasama organı takd�r yetk�s� 

�çer�s�nde yasama faal�yet� yürütüyor.  

Yasama organı faal�yetler�n� yasama yetk�s� erk� �çer�s�nde yer�ne get�r�r. Herhang� b�r 

sorumluluğu söz konusu değ�ld�r. Ama bu son karar çerçeves�nde Danıştay, BDDK üyeler�n�n 

görevler�n�n sona erd�r�lmes� hakkında, kanun Anayasaya aykırı olduğu sab�t olduğundan buna 

dayanılarak k�ş�ler�n görevden alınmasının zararının �dare tarafından tazm�n� gerek�r, şekl�nde 

karar verd�. Hâlbuk� burada �daren�n sorumluluğunu gerekt�recek b�r husus yoktur. Çünkü �dare 

esasen kanunu uygulamış olmaktadır. AYM kararları geçm�şe dönük olarak uygulanamıyor. 

İdaren�n sorumluluğu söz konusu olab�l�r m� olamaz mı tartışılmalıdır; Bu �st�sna� b�r örnek 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada İdare sorumludur, hukuka aykırı kanun net�ces�nde 

görevden alındıkları �ç�n uğramış oldukları zararın �darece karşılanması gerek�r d�ye karar 

ver�lm�şt�r. Ancak genel olarak, devlet�n yasama faal�yetler�nden ötürü sorumsuz olacağını 

kabul ed�yoruz. 

Yargı faal�yetler� bakımından da devlet�n sorumsuzluğu kabul ed�lmekted�r. B�r 

mahkemen�n verm�ş olduğu karar sebeb�yle herhang� tazm�nat taleb�nde bulunamazsınız. 

İst�snaları var mıdır? Dolaylı olarak devlet�n yargısal faal�yetler�nden ötürü sorumluluğunu 

öngören durumlar? Var. Hukuka aykırı gözaltı ve tutuklamalara �l�şk�n tazm�nat ödenmes�ne 

�l�şk�n kanun var. (Son dönem davalar...) Tak�p ett�ysen�z görmüşsünüzdür. Bu davalarda beraat 

eden veya Yargıtay aşamasında bozulan k�m� k�ş�ler dava açtı ve hukuka aykırı gözaltı ve 

tutuklamalardan dolayı tazm�natlar ödend�. Bu tür ödenen tazm�natların temel�nde özel b�r yasal 

düzenleme var. Buna �st�naden bu tazm�natlar öden�yor. AİHM’e g�tt�ğ�n�zde �ç hukukumuzda 

mahkemen�n verm�ş olduğu kararın ad�l yargılanma hakkının �hlal etm�ş olması ya da mahkeme 

kararının hukuka aykırı olması hatta ve hatta o kararın dayanmış olduğu yasa kuralının �nsan 

haklarını �hlal ed�c� mah�yette olması neden�yle AİHM temel hak özgürlükler�n �hlal�ne karar 

vererek tazm�nata hükmedeb�l�yor.  B�z her ne kadar yargı faal�yetler�nden dolayı �dare 

sorumluluğu kabul ed�lm�yor desek de dolaylı olarak bu şek�lde b�r sorumluluk gündeme 

geleb�l�yor. AİHM kararları veya AYM' ye �l�şk�n kararlarda bunu göreb�lmektey�z. AYM’ye 

göre, yargılama süres� uzun olmuşsa ve b�rey bundan dolayı mağdur olmuşsa, yargılama 

süres�n�n uzaması sebeb�yle b�rey�n uğramış olduğu zarar ad�l yargılanma hakkının �hmal�d�r 

ve tazm�nat gerekeb�l�r.  

Bunun dışında HMUK’ta da yargı kararlarından dolayı hâk�mler�n sorumluluğuna �l�şk�n 
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düzenlemeler var. Kasten kötü n�yetl� olarak karar vermeler� durumunda hâk�mler�n buna �l�şk�n 

sorumlulukları var. Onun dışında mahkemeler�n verm�ş olduğu kararlardan dolayı 

sorumluluğun olmayacağı kabul ed�l�yor. Uygulamada c�dd� problemler söz konusudur. Y�ne 

b�r örnekle �zah edel�m. B�r şahıs �dareden b�r ruhsat alıyor. Üçüncü b�r k�ş� bu ruhsatın �ptal� 

�stem�yle dava acıyor ve ruhsat hakkında mahkeme yürütmey� durdurma kararı ver�yor. Bu 

karar net�ces�nde ruhsat sah�b� �şyer�n� kapatmak zorunda kalıyor, (yürütmeye durdurma kararı) 

tasf�ye ed�yor. Yürütmey� durdurma kararından sonra mahkeme �ptal kararı ver�yor. Karar 

temy�z ed�l�yor. Danıştay temy�z aşamasında, �lk derece mahkemes�n�n kararı yanlış, aslında 

ruhsat hukuka uygun şekl�nde karar ver�yor. Bu durumda �daren�n sorumluluğuna g�deb�l�r 

m�y�z? İdare,  mahkeme kararını uyguladığı gerekçes�yle; sadece ben sana zaten ruhsat 

verm�şt�m k� mahkeme de hukuka uygunluğu ruhsatın ortaya çıktı. Ancak bunu �ptal eden de �lk 

derece mahkemes�d�r, ayrıca 30 gün �ç�nde yargı kararı uygulanmak zorundadır. Dolayısıyla 

yargı kararlarının uygulanması bakımından �şyer� kapatılmıştır, d�yeb�l�r.  

İdaren�n sorumluluğu gündeme gelemez. Pek�, yargı yer�n�n sorumluluğu gündeme 

geleb�l�r m�? Onun �ç�n de herhang� b�r sorumluluk gündeme gelmez. Çünkü mahkeme 

kararlarında, hâk�mler bağımsız v�cdanı kanaatler�ne göre karar vereb�l�yorlar. İşte bunun g�b� 

durumlarda v�cdanen kabul ed�lmes� mümkün olmayan zararlar meydana geleb�l�yor. Mesela 

yukarıda örnek verd�ğ�m�z olaydak� k�ş� �flas etm�ş olab�l�r. İdare sorumsuzdur dersek bu zararı 

k�m tazm�n edecek? Sorumludur dersek sorumluluğu dayandırab�leceğ�m�z hukuk� dayanak 

yok! Çünkü �daren�n burada kusuru yok. Ruhsatı verm�ş daha sonra �ş yer�n� kapatmayı da 

mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğu �ç�n yapmıştır. Dolayısıyla �daren�n 

sorumluluğunu dayandırab�leceğ�m�z hukuk� zem�n yok. Bu zem�n olmadığı �ç�n ne yapmak 

gerek�r? Bu g�b� spes�f�k olaylar sebeb�yle esasen yargı faal�yetler�nden dolayı �daren�n sorumlu 

olup olmayacağı meseles� c�dd� b�r şek�lde tartışmalıyız. Gündeme get�r�lmes� gereken b�r 

meseled�r. O k�ş� böyle b�r durumda AİHM’e g�derse muhtemelen mülk�yet hakkının �hlal 

ed�ld�ğ� gerekçes�yle devlet� tazm�nata mahkûm edecekt�r. Ama öneml� olan �ç hukukta bunun 

yollarını açab�lmekt�r. Yer� geld�ğ�nde mahkeme kararlarının bu şek�lde hukuka aykırı kararlar 

net�ces�nde b�reyler�n uğramış oldukları zararlara �l�şk�n tazm�ne �mkân tanıyacak hukuk� 

yolları açık bırakmak gerek�r. Aks� halde b�reyler bakımından telaf�s� mümkün olmayan 

zararların olması �ht�mal� var.  

Tekrarlayacak olursak bahsett�ğ�m�z yasal düzenleme dışında yargı kararlarından dolayı 

devlet�n sorumsuz olacağı kabul ed�l�yor. B�r de yargı faal�yetler�ne yardımcı faal�yetler 

ded�ğ�m�z faal�yetler var. Mesela �cra da�reler�n�n yürütmüş olduğu faal�yetler var. Esasen 
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yargısal faal�yet yürütmüyorlar ama yargının verm�ş olduğu kararları �nfaz eden k�ş�ler ve 

savcılıkların verm�ş olduğu kararlar uygulanıyor. Örneğ�n, b�r k�ş� gözaltına alınıyor, sağlık 

raporu almak üzere kolu damgalanarak hastaneye sevk ed�l�yor. N�ç�n damgalanıyor? Sevk 

ed�len k�ş� o k�ş� m�, tesp�t� bakımından herhang� b�r değ�ş�kl�k olmasın d�ye koluna damga 

vuruluyor. Buna �l�şk�n genelgen�n �ptal� �stem�yle acılan b�r davada ve b�rey�n uğramış olduğu 

zararın tazm�n� özell�kle manev� zararın tazm�n� �stem�yle acılan davada Adalet Bakanlığı 

aleyh�ne acılan davada Danıştay evet burada zarar vardır, k�ş�n�n hastaneye sevk� sırasında 

k�ş�n�n koluna damga vurulması �nsan haklarının �hlal� anlamına gel�r, şekl�nde karar ver�ld�. 

Burada yargısal faal�yet yok, mahkemen�n uyuşmazlığı çözmeye yönel�k henüz b�r kararı da 

yok. Başlamamış b�r yargı sürec�ne �l�şk�n ama yargı faal�yet� �çer�s�nde yan� yargı organı 

�çer�s�nde meydana gelen b�r faal�yet durumu söz konusudur. Dolayısıyla bundan dolayı 

�daren�n sorumluluğu gündeme geleb�l�r.  

N�tek�m yargısal faal�yetler ya da yargısal kararlar neden�yle �daren�n sorumsuzluğunu 

kabul etsek b�le yargı organı �çer�s�nde uyuşmazlığı çözmeye �l�şk�n olmayan kararlar neden�yle 

b�reyler zarara uğruyor �seler o zararın da tazm�n� gerekt�ğ�ne �l�şk�n örnekler bulunmaktadır.  

Bu arada yasama organının sorumsuzluğundan bahsett�k. Ancak yasama organının 

kend�s� de b�zat�h� �dar� b�r b�r�m olarak teşk�l olmaktadır. Çünkü mecl�s�n de kend�ne özgü b�r 

�dar� yapısı var, memurları var, mal alıyor mal satıyor.  Dolayısıyla Yasama organının �dar� �şlev� 

olduğundan bahsetm�şt�k. İşte yasama organının �dare �şlev�ne g�ren �şlem ve eylemler�nden 

dolayı da b�reyler zarara uğrayab�l�r. Mesela mecl�s bahçes�nde acık unutulan b�r çukura b�r 

vatandasın arabası düşüp arabası zarar görürse bundan dolayı yasama organı sorumludur. 

Bundan dolayı Yasama organının sorumsuzluğu, yasama faal�yetler�nden doğan 

sorumsuzluktur. Çıkarmış olduğu kanunlardan dolayı olan sorumsuzluktur. Yasama faal�yet� 

kapsamında almış olduğu kararlardan dolayı sorumsuzluktur. Yoksa yasama organının b�r �dare 

olarak verm�ş olduğu zararlardan elbette k� sorumluluk gündeme gel�r.  

 

 İdaren�n Sorumluluğu 

 

İdaren�n sorumluluğu hang� durumlarda söz konusu olab�l�r. Buna �l�şk�n hang� esaslara 

dayandırab�l�r�z. B�r kere buna �l�şk�n açıklamalara geçmeden önce �daren�n sorumluluğu �le 

kamu görevl�ler�n�n sorumluluğu arasındak� farka �şaret ederek başlamak lazım.  
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II. Kamu görevl�ler�n�n malı sorumluluğu 

 Kamu görevl�ler�n�n d�s�pl�n sorumluluğundan bahsed�lm�şt�r. Kamu görevl�ler�n�n ceza� 

sorumlulukları vardır. B�r de mal� sorumlulukları var. Mal� sorumluluk derken ne kasted�yoruz? 

Kamu görevl�s� görev�n� yer�ne get�r�rken h�zmetten yararlanalar veya üçüncü k�ş�lere zarar 

verme �ht�mal� var. Kamu görevl�ler�n�n görevler�yle �lg�l� olarak �dareye veya üçüncü k�ş�lere 

zarar verme �ht�maller� var. İdare tarafından kamu görevl�s�n�n görev�n� yer�me get�rmes� �ç�n 

ona z�mmetlem�ş olan b�r kamu malına zarar vermemes� veya onu kurallara uygun kullanması, 

koruması yükümlülüğü vardır. Bunu yer�ne get�rmed�ğ� zaman �dare zarara uğrarsa kamu 

görevl�s� sorumlu olur ve bu sorumluluk �daren�n genel esaslara göre aleyh�ne açacağı b�r dava 

net�ces�nde ortaya çıkan zararın �stem�yle sonuçlanır. Ancak İdare kamu görevl�s�n�n maaşından 

doğrudan kes�nt� yapmak suret�yle bu zararı tazm�n edemez. Tahs�l edemez.  

B�r de bu h�zmetten yararlananlara ver�len zararlardan dolayı kamu görevl�ler�n 

sorumluluğu meseles� var. Nasıl oluyor?  D�yel�m k� sınav kâğıtlarınızı değerlend�r�rken �k� 

arkadaş bana güldü aslında sınıfı geçt�kler� halde gıcıklık olsun d�ye 15 ver�p bırakab�l�r�m. 

Böyle b�r şey yaptığım zaman 3. K�ş�ye zarar verm�ş olurum. 3. K�ş�ler kamu görevl�ler�n�n 

kasıt kusur �hmaller� net�ces�nde zarara uğrayab�l�rler. Bu zarardan dolayı kamu görevl�ler�n 

sorumluluğu gündeme geleb�l�r. Buna da kamu görevl�ler�n�n mal� sorumluluğu d�yeb�l�r�z. 

Devlet memurları kanunu m.12 ay 129 m: kamu görevl�ler� görevler� esnasında verm�ş oldukları 

zararlardan dolayı doğrudan kamu görevl�s� aleyh�ne değ�l, �dareye dava açılır. B�r doktor 

hastasını tedav� ederken Yanlış tedav� yaparsa doktor aleyh�ne değ�l doktorun �ç�nde çalışmış 

olduğu kamu tüzel k�ş�s�ne dava açıp zararın tazm�n�n� �steyeb�l�rs�n�z. Daha sonra genel 

hükümlere göre doktora, �lg�l� kamu görevl�s�ne rücu edeb�l�rs�n�z. Bu durumun �daren�n 

sorumluluğuyla ne alakası var, d�yeb�l�rs�n�z. Şu alakası var. Kamu görevl�ler�n�n 

sorumluluğunu b�z 2 baslık altında �ncel�yoruz. 

Görev kusuru ded�ğ�m�z kamu görevl�ler�n�n faal�yetler�nden doğan zararları vardır. B�r 

de şahs� kusur ded�ğ�m�z görev� �le �lg�l� olmayan görev�n� aşan sorumluluğu var. Bunlar kamu 

görevl�s�n�n haksız f��l n�tel�ğ�ndek� davranışlarıdır. Bunları �dareye �zafe edemeyeceğ�m�z �ç�n 

�dareyle �l�şk�s�n� kuramayacağımız �ç�n burada doğrudan kamu görevl�s�n�n k�ş�sel kusuru söz 

konusu olur. İdaren�n sorumluluğu gündeme gelmez.  

Ama kamu görevl�s�n�n görev�yle �lg�l� olarak doğan zararların �dare tarafından 

karşılanması gerek�r? Neden? İk� temel sebepten: b�r�nc�s� kamu görevl�s�n� sürekl� dava tehd�d� 

altında bırakmamak,  �k�nc�s� �se zarara uğrayan vatandaşı korumak. Kamu görevl�s�n�n malı 
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gücü sınırlıdır. SSK Okmeydanı Hastanes�nde vatandaş kolunu kaybett�. Mahkeme 300 b�n TL 

tazm�nata hükmett�. Ancak hemş�re bunu ödeyemez. İdare bu tür zararları tazm�n etme gücüne 

sah�p olduğu �ç�n zarar �dareye yönelt�lmekted�r. Zararın tazm�n ed�leb�l�rl�ğ�n� sağlamak 

bakımından hukuk s�stem�m�z önce �dare aleyh�ne doğrudan dava açılmasını kabul etm�şt�r. 

K�ş�sel kusurda böyle değ�l. K�ş�sel kusur da doğrudan kamu görevl�s�n�n aleyh�ne tazm�nat 

davası açma �mkânınız vardır.   

K�ş�sel kusurlar- görev kusuru arasında c�dd� bel�rs�zl�k var ama nasıl ayırt edeb�l�r�z? 

Ş�md� görev kusurunu tanımlarken kamu görevl�s�n�n görev� �çer�s�nde görev� �le �lg�l� verm�ş 

olduğu zararlar olduğunu söylemek mümkündür. K�ş�sel kusur �se artık görevle bağı kopmuş 

görev tanımı �çer�s�nde yer almayan kusurlar olarak tanımlanab�l�r. Ama mesela �şkence 

yapılmasını nasıl tar�f etmek gerek�r. B�r pol�s memurunun tutukluya ya da gözaltında bulunan 

b�r k�ş�ye �şkence yapması görev kusuru mudur k�ş�sel kusur mudur? Memurun görev tanımına 

baktığımız zaman (Danıştay’da �lk zamanlarda bunu yaptı) bu kes�nl�kle pol�s memurunun 

görev tanımı �ç�ne g�ren b�r şey değ�ld�r. Hukuken kabul ed�len b�r sorgulama yöntem� değ�ld�r. 

Dolayısıyla �dare buna böyle b�r görev ve sorumluluk yüklemem�şt�r. Böyle b�r yönteme 

başvurması tamamen kend� k�ş�sel kusurudur.  Şekl�nde b�r yaklaşım ortaya koydu. Ancak 

Danıştay daha sonrak� �çt�hatlarında bunu değ�şt�rd�. Şöyle k�, k�ş�sel kusur tanımının dışında 

b�r yaklaşım ortaya koyarak ded� k�: bu f��l her ne kadar �şkence olsa b�le burada �dare �st�hdam 

edeceğ� kamu görevl�s�n� seçerken d�kkatl� davranmak zorundadır. İy� kamu görevl�s� �st�hdam 

etmek zorundadır. Hukuka uygun davranacak kamu görevl�s� �st�hdam etmek zorundadır. Bu 

yaklaşımı ortaya koyarak �darey� sorumlu tuttu.  

Farklı yaklaşımlar var. En son Yargıtay, �çt�hadını değ�şt�rerek; hek�mler�n tıbb� hata 

ded�ğ�m�z sağlık faal�yetler�nden dolayı verm�ş oldukları zararlardan dolayı ancak �dare 

aleyh�ne dava açılab�leceğ� sonucuna varan b�r yaklaşım ortaya koydu. Bu nedenle k�m� zaman 

k�ş�sel kusur �le görev kusurunu ayırt etmek kolay olmamakta ancak Danıştay’ın yaklaşımının, 

k�ş�sel kusur alanını daraltıp görev kusuru alanını gen�şletmek sekl�nde olduğunu da �fade 

etmek lazım. 

İşkence, kötü muamele hukuken yasaklanmış b�r f��ld�r. Eğer b�r kamu görevl�s� hukuken 

yasaklanmış b�r f��l �şl�yorsa ceza hukuku bakımından suç teşk�l eden b�r f��ld�r. O zaten görev 

tanımı �ç�ne g�ren b�r f��l değ�ld�r. O faal�yet�n �dar�l�ğ�n� ortadan kaldıran b�r durum ortaya 

koyuyor. Bu nedenle burada artık �dareye bağlayab�leceğ�m�z sorumluluğu ona 

yükleteb�leceğ�m�z durum söz konusu değ�ld�r.  
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III. Sorumluluk Teor�ler� 

A. Kusur Sorumluluğu 

 

  İdaren�n sorumluluğunu esasen �k� temel başlık altında �ncel�yoruz.  

1. H�zmet kusuru  

İdaren�n b�r �şlem veya eylem�nden ötürü zarar gördüğünü �dd�a edenler �daren�n 

sorumluluğu yoluna g�deb�l�rler. 

Burada da �daren�n sorumluluğun söz konusu olab�lmes� �ç�n �dare tarafından yürütülen 

b�r h�zmete kusur �zafe etmem�z lazım. Yan� �daren�n kusur sorumluluğuna g�deb�lmem�z �ç�n 

�daren�n faal�yet�nde zarar doğurucu b�r kusurun olması gerek�yor. Hukuka aykırılık ve kusurun 

varlığı gerek�yor. İdaren�n sorumluluğu sadece eylemler�nden kaynaklanan b�r sorumluluk türü 

değ�ld�r. İdaren�n eylem ve �şlem� arasındak� farkı da b�l�yorsunuz. B�r de �şlemlerden doğan 

eylemler var.  

Eylemlerden doğan sorumluluk: �daren�n b�r hukuka aykırı eylem� varsa ve bunun 

net�ces�nde b�r zarar doğmuş �se bu zarar net�ces�nde �daren�n sorumluluğu gündeme geleb�l�r. 

İdaren�n hukuka aykırı �şlemler�nden dolayı da �daren�n sorumluluğu gündeme geleb�l�r.  B�r 

k�ş� memur olarak atanma taleb�nde bulunuyor. Talep redded�l�yor. Bunun �ptal� �stem�yle dava 

açılıyor ve dava leh�ne sonuçlanıyor, 6 ay sonra ataması yapılıyor, mahkeme kararını 

uygulamak üzere ataması yapılıyor. 6 ay atanamadığı �ç�n maaşından özlük haklarından 

mahrum kalmış oluyor. Buradak� hukuka aykırı �şlemden doğan zarar var. Her hukuka aykırı 

�şlem �daren sorumluluğunu doğurur mu doğurmaz mı meseles� gündeme geleb�l�r. Danıştay 

buna �l�şk�n bazı kararlarında şunu söylüyor: her �daren�n yapab�ld�ğ� türden �çt�hada 

mütehamm�l n�tel�ktek� hukuka aykırılıklar �daren�n sorumluluğunu gerekt�rmeyeb�l�r. 

Gerçekten bazı öyle mevzuat hükümler� vardır k� bunlar yoruma acıktır. Öyle de olab�l�r, böyle 

de olab�l�r. Hatta mahkemeler bunu yorumlarken oy çokluğuyla karar vereb�l�yorlar. 5 k�ş�l�k 

Danıştay da�res� 3-2 oy çokluğuyla karar vereb�l�yor. Bu g�b� durumlarda �dare her zaman 

sorumlu olmalı mıdır? Danıştay’ın her zaman �daren�n sorumlu olmayacağına yönel�k 

�çt�hatları var. O nedenle hukuka aykırılık her zaman yüzde yüz �daren�n sorumluluğuna eş�tt�r 

sekl�nde bağlantı kuramıyoruz. Ama onun dışında kural olarak �daren�n hukuka aykırı �şlem� 

varsa Danıştay d�yor k�; hukuka aykırılık aynı zamanda o �daren�n �şlev – faal�yetler�n�n kusurlu 

�şled�ğ� anlamına gel�r. Çünkü hukuka uygun davranan b�r �dare hukuka aykırı �şlem tes�s 
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etmez. Hukuka aykırı �şlem tes�s etm�ş olması �daren�n hukuka aykırı davrandığı anlamına gel�r. 

Bu da h�zmet kusuru oluşturur sekl�nde b�r yaklaşımı var. Az önce atanamayan memur 

örneğ�nde �daren�n sorumlu olacağı kabul ed�l�yor neden? Sen hukuka aykırı b�r şek�lde 

reddetmeseyd�n atama taleb�n� o k�ş� o göreve atanacaktı ve mal� haklardan özlük haklarından 

yararlanacaktı. Yararlandırmamak suret�yle zararına yol açmış oldun. Bu nedenle hukuka 

aykırılık �le kusur arasında böyle b�r bağlantı kurmamız mümkündür. Tab� burada hukuka 

aykırılık ve kusur arasında böyle b�r bağlantı kurduğumuz zaman da Danıştay’ın yaklaşımını 

kabul edersek hang� durumların �çt�hada mütehamm�l olduğu hang� durumların her �daren�n 

yapab�leceğ� türden kusur olduğu sekl�ndek� b�r tartışmada çok su götürür b�r tartışmadır. Çok 

uzun üzer�nde düşünülecek b�r tartışmadır. B�reyler�n c�dd� mağdur�yetler�ne sebeb�yet verecek 

b�r tartışmadır. O nedenle doktr�nde bazı görüşlere göre b�r �dar� �şlem hukuka aykırı �se bunun 

n�tel�ğ�ne bakılmaksızın her hâlükârda �daren�n sorumlu olması gerekt�ğ� yönünde b�r yaklaşım 

olduğunu da hatırlatmak gerek�r.  

B�zler�n kanaat� de o yönded�r. Söz konusu h�zmet hukuka uygun olab�l�r ve kamu 

görevl�ler�n�n sorumluluğunu ortadan kaldırır ya da tazm�n ed�lecek zararın kamu görevl�s�ne 

rücu �mkânını ortadan kaldırab�l�r; ancak o halde de �daren�n sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaması gerek�r. Hukuka aykırı �şlem tes�s etm�ş olması sebeb� her ne olursa olsun �ster 

mevzuatın yorumlanmasındak� zorluktan kaynaklansın, �sterse her �daren�n yapab�leceğ� türden 

olsun, �daren�n hukuka uygun davranma zorunluluğu ve yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü 

yer�ne get�rmem�ş olması neden�yle b�reyler zarara uğruyor �se b�rey odaklı b�r yaklaşım ortaya 

koymak suret�yle o zararın �dare tarafından karşılanması gerekt�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. 

  Kamu görevl�ler� aleyh�ne acılan davalar net�ces�nde �dare tazm�nat ödemek zorunda 

kalırsa, �lg�l� kamu görevl�s�n�n kusuru oranında kamu görevl�s�ne rücu edeb�l�r.  

  Klas�k ayrıma göre �daren�n h�zmet kusuru 3 farklı şek�lde ortaya çıkab�l�r. Kamu 

h�zmet�n�n geç �slemes�, kamu h�zmet�n�n kötü �şlemes� veya kamu h�zmet�n�n h�ç �slememes� 

sekl�nde ortaya çıkarılır. Bu üç �ht�malde de b�reyler zarara uğruyor �seler o zararın mutlaka 

�lg�l� �dare tarafından h�zmet kusuru esasına dayalı olarak tazm�n� gerek�r.  

B�r hasta hastanen�n ac�l serv�s�ne geld�ğ�nde hemen müdahale gerekl�d�r. Hastaya geç 

müdahale ed�l�r ve bunun üzer�ne hasta hayatını kaybederse veya geç müdahale ed�ld�ğ� �ç�n 

zarar artarsa; bu faal�yet b�r kamu h�zmet� olduğundan �daren�n sorumluluğu vardır. Çünkü 

zamanında müdahale ed�lmed�ğ� �ç�n zarar meydana gelm�şt�r. Kamu h�zmet�n�n geç 

�slemes�nden dolayı �daren�n sorumluluğu vardır. Kamu h�zmet� �şlem�şt�r ama kötü �şlem�şt�r 
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d�yeb�l�r�z.  

Örneğ�n hastanın kayıtlarının tutulmamış olması da kamu h�zmet�n�n kötü �şlemes� 

anlamına gelmekted�r. Veya amel�yat gerçekleşm�ş ama pansuman �hmal ed�lm�şt�r. Bu g�b� 

durumlarda da kamu h�zmet� kötü �şlem�şt�r.  

Veya kamu h�zmet� h�ç �şlemem�şt�r. Hek�mler çok yoğunuz d�yerek ya da durumunun 

ac�l olmadığını bel�rterek hasta �le �lg�lenmem�şt�r.  Bu durumda kamu h�zmet� h�ç �şlemem�şt�r. 

İdaren�n h�zmet kusuru ya da kusurlu sorumluluğu bu üç durumda da bu söz konusudur. 

D�kkat edersen�z burada �daren�n b�r faal�yet� vardır. Bu faal�yet bazen o faal�yet� �fa etmemek 

sekl�nde ortaya çıkar. Yan� �daren�n b�r görev� yer�ne get�rmemes� de eylems�zl�k de b�r 

eylemd�r. B�r faal�yet� yer�ne get�rmemek de b�r faal�yett�r. Eylems�zl�k de kamu h�zmet�n�n h�ç 

�fa ed�lmemes� sonucunda �daren�n sorumluluğunu doğurab�l�r.  

H�zmet kusurunda, �dar� b�r faal�yet olması, �daren�n kusuru olması ve bu kusur 

dolayısıyla b�r zarar olması gerek�r. Zararla kusur arasında b�r �ll�yet bağı olması gerek�r. Bu 

durumda �daren�n kusur sorumluluğun şartları gerçekleşm�şt�r. 

  Kusurun mutlaka �dar� faal�yetle �rt�batlandırılması gerekmekted�r. İdar� faal�yet 

�çer�s�nde veya �daren�n görev ve yükümlülükler�nde b�r �hmal�n, b�r kastın veya gereğ� g�b� �fa 

ed�lmemes� durumumun söz konusu olması lazım. Bununla bağlantılı b�r zararın olması 

gerekmekted�r. K�m� zaman b�r kusur olab�l�r ama o kusura bağlı b�r zarar söz konusu 

olmayab�l�r. Kusur zarara yol açmamış olab�l�r. Örneğ�n, b�r hasta rah�m bölges�nde sargı bez� 

unutulması hal�nde, hasta taburcu olduktan sonra tekrar rahatsızlık sebeb�yle hastaneye 

müracaat ed�yor ve amel�yata tekrar gerek kalmadan parça dışarıdan b�r müdahaleyle 

çıkarılıyor. Bu durumda, açılan davada Danıştay her ne kadar hastanın �ç�nde parça unutulmuş 

olsa da ve bu b�r tıbbı hata �se de burada hastanın sağlık g�derler� y�ne hastane tarafından 

karşılanmıştır. B�rkaç günlük rahatsızlık dışında madd� b�r kaybına yol açmamıştır. Madd� b�r 

kaybına yol açmadığı �ç�n de tazm�n� gereken b�r zarar yoktur.  

Danıştay'ın burada �şaret ett�ğ� b�r husus şudur: hastanın manev� zararı varsa ve talep 

ederse elbette karşılanması gerek�r. Burada b�z�m bahsett�ğ�m�z madd� zarardır; çünkü ortada 

tazm�n� gereken b�r zarar yok. İdaren�n sorumluluğunun söz konusu olab�lmes� �ç�n ortada b�r 

zararın olması lazım ve bu zararın gerçekleşm�ş, hesaplanab�l�r somut b�r zarar olması 

lazımdır. Henüz gerçekleşmem�ş zararların tazm�n� �stem�yle dava açılması mümkün değ�ld�r. 

Hatta ve hatta Danıştay bazı kararlarında doğması muhtemel zararların, �ht�mal olduğu kes�n 

olan zararların da tazm�n ed�lemeyeceğ� yönünde yaklaşım ortaya koyuyor. Kanaat�m�zce bu 
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görüş yanlıştır.  

Danıştay’ın Cağaloğlu’nda Marmaray �nşaatına �l�şk�n b�r kararı bulunmaktadır. Söz 

konusu cadde Marmaray- S�rkec� �nşaatı �stasyonu sebeb�yle araç-yaya traf�ğ�ne kapatıldı. 

Buradak� �şyer� sah�pler�, dükkân sah�pler�, �şyerler�ne yeter� kadar müşter� gel�p g�tmemes� 

gerekçes�yle uğramış oldukları zararların tazm�n� sebeb�yle �dareye dava açtılar. Danıştay 

buradak� zarar, genel n�tel�kl� b�r zarar olarak değerlend�rd�. Toplumun menfaat� sebeb�yle 

yapılan yol çalışmasıdır ve üstel�k gerçekleşm�ş b�r zarar değ�ld�r. Dolayısıyla zarar taleb�n� 

karşılamayı uygun görmed�. Borçlar hukukunda menf� zarar – müspet zarar ayrımı 

bulunmaktadır. K�m� zaman hukuka uygun da olsa �daren�n faal�yetler�nden dolayı k�ş�ler�n 

gelecekte elde edecekler� pek muhtemel olan zararları da karşılanması gerek�yor. Yol kapanması 

sebeb�yle k�ş�ler�n uğramış olduğu zarar tesp�t ed�leb�l�r, hesaplanab�l�r b�r zarar olab�l�r. 

Geçm�şe dönük son 12 aylık c�rosuna bakılır. Ortalama gel�r�n�n çok altında çalıştığı tesp�t 

ed�leb�l�r. İdar� faal�yete bağlı olarak gerçekleşt�ğ� görülmekted�r. Buradak� zarar hesap 

ed�lemez, bel�rs�z, hesaplanamaz, genel b�r zarar değ�ld�r.  

Genel n�tel�ktek� zararlar da tazm�n ed�lmez. Mesela hava k�rl�l�ğ�; çevre k�rl�d�r,  herkes 

zarara uğrayab�l�r. İdare çevrey� korumak �ç�n gerekl� tedb�rler� almamıştır. 20 m�lyon �nsan da 

k�rl� havayı soluyorsa zarar genel n�tel�kted�r. İdare bunu tazm�n etmez. Yukarıdak� örneğ�m�zde 

�se 15-20 dükkân sah�pler�n�n uğramış olduğu zararın, genel n�tel�kte kabul ed�lemeyeceğ� 

kanaat�ndey�m. Burada tesp�t ed�leb�l�r, bel�rleneb�l�r sayıda zarar söz konusudur. Ancak 

İstanbul'da bell� saatler �çer�s�nde güvenl�k sebeb�yle sokağa çıkma yasağı tüm �şyerler� kapalı 

olması hal�nde durum değ�ş�r.  Zarar bulunmaktadır ama buradak� toplumun güvenl�ğ� �ç�n 

ortaya çıkmış b�r zarar ve zarar genel n�tel�kted�r. K�mse gel�r elde edememes� durumu vardır. 

Bunun tazm�n� mümkün değ�ld�r. 

Meydana gelen zararın: 

Genel n�tel�kte olmaması 

Hesaplanab�l�r n�tel�kte olması 

İdaren�n faal�yet� sebeb�yle oluşması ve �ll�yet bağının kurulması 

Zararla �daren�n kusuru eylem� arasındak� �ll�yet bağı bulunması 

 

B. Kusursuz Sorumluluk  
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Akıl hastaneler�nde tedav�ler� devam eden hastalar bulunmaktadır. Tedav�s� bell� b�r 

aşamaya gelm�ş hastayı gözlemlemek amacıyla hastayı toplum �ç�ne, dışarıya bırakırlar. 

Tedav�n�n b�r parçasıdır. Bu hastanın b�r�ne zarar vermes�, yaralaması, öldürmes� hal�nde �dare 

sorumlu olab�l�r m�? S��rt’te çocuklar mayın buluyorlar ve patlaması sonucu yaralanıyor ve 

d�ğer� ölüyor. İdaren�n sorumluluğu söz konusu olab�l�r m�? Terör olayları sonucunda �nsanlar 

ölüyor. İdare sorumluluğu söz konusu olab�l�r m�? İdaren�n sorumluluğu yoluna g�tmem�z� 

sağlayacak b�r aracımız var mı?  

Mayın olayında sorumlu tutab�l�r�z, kusur sorumluluğu bulunmaktadır. İnsansız alanlara 

mayını döşemes� gerek�rken yapmaması hal�nde kusur sorumluluğu doğar. Bazı toplumsal 

olaylarda, bell� tar�hlerde emn�yet teyakkuza geç�yor. Buna rağmen olay meydana gel�yor. 

İdareye atfedeceğ�m�z b�r kusur var mı? Gerekl� tüm tedb�rler� aldığını varsayıyoruz. B�r� 

telefon açtı ve mayını gel�p alın d�ye �dare umursamadı, gerekl� özen� göstermeden burada b�r 

kusur sorumluluğu var. Uğur Mumcu su�kastında keza, Danıştay kusur sorumluluğuna 

hükmett�. Terör faal�yet� net�ces�nde olsa b�le toplumca tanınan ve b�r kes�m tarafından 

rahatsızlık duyulan b�r k�ş�n�n özel olarak korunması gerek�yor. Özel pol�s sağlayacaksın, aks� 

halde h�zmet kusuru vardır. İst�hbarat zaafı varsa, genel b�r b�lg� değerlend�r�lmem�şse, �dare 

gerekl� tedb�rler� almamışsa bütün bunlar �daren�n kusurluluğunu ortaya koyar ve buna 

dayanarak h�zmet kusuru vardır d�yeb�l�r�z. 

Özel hukukta kusursuz sorumluluk haller� bulunmaktadır. İdaren�n de bu haller�n� 

kusursuz sorumluluğa dayandırab�l�r m�y�z? O halde hang� esasa dayandırılmalı? Hayvan 

tutucusunun sorumluluğuna mı? Adam çalıştıranın sorumluluğuna mı? B�na sah�b�n�n 

sorumluluğuna mı? Hang� esaslara dayandırmak gerek�r? 

  Verm�ş olduğumuz örneklerde �dareye atfedeceğ�m�z b�r kusur bulunmaktadır. 

İdare hukukunda, �daren�n sorumluluğunu gerekt�ren �k�nc� başlığımız kusursuz sorumluluktur. 

Kusursuz sorumluluğu da esasen üç temel �lkeye dayandırıyoruz. 

 

1. Sosyal R�sk İlkes� 

 

Bazen toplumsal olaylar net�ces�nde bell� k�ş�ler özel k�ş�selleşm�ş b�r zarara uğrarlar. 

Terör�st b�r�ne zarar ver�yor. İdare neden bundan dolayı sorumlu oluyor? Ev�m�ze hırsız g�rd�ğ� 

zaman �dare neden sorumlu olmuyor? Bu tür toplumsal olaylarda terör�zm esasen zarar verme 
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kastı o k�ş�ye yönel�k b�r kasıt değ�ld�r. Esasen burada zarar verme kastı toplumun tamamına 

yönel�kt�r. Devlete, �dareye zarar verme kastıdır ve k�ş�lere yönel�k değ�ld�r. Toplumsal olaylar 

net�ces�nde meydana gelen zararların �dare tarafından karşılanması kabul ed�l�yor. Sosyal r�sk 

�lkes�d�r.  

Doktr�nde bunu kabul etmeyen yazarlar bulunmaktadır. Bu terör olayları net�ces�nde 

meydana gelen zararları kusur sorumluluğuna dayandırıyorlar, onların gerekçes� de; �dare 

b�reyler�n güvenl�ğ�n� sağlamak zorunda, toplumun güvenl�ğ�n� sağlamak zorundadır. Sosyal 

r�sk d�ye b�r şey yoktur. Bu görüşü zayıflatan ned�r? İdare kend� dönem� bakımından o günkü 

koşullar �çer�s�nde tüm güvenl�k önlemler�n� almış olmasına rağmen zarar doğuyorsa kusur 

sorumluluğuna g�tmem�z anlamsız kalıyor. Dolayısıyla b�z sosyal r�sk �lkes�ne kabul ed�yoruz. 

 

2.  Tehl�ke (R�sk) Sorumluluğu 

 

 D�ğer örneğ�m�z, akıl hastalarının tedav�s�ne �l�şk�n örnekt�. Buradak� durum �daren�n 

bazı faal�yetler� r�skl� faal�yetlerd�r; asker� tatb�katlar, baraj �nşaatı n�tel�ğ� �t�bar�yle bünyes�nde 

r�sk taşıyan faal�yetlerd�r. Gerekl� özen� göstersen�z b�le faal�yet�n bünyes�nden kaynaklanan 

b�rtakım zararlar doğab�l�r. Burada tehl�ke sorumluluğu, r�sk sorumluluğu ded�ğ�m�z �daren�n 

sorumluluğunu gündeme get�r�yoruz. 

3.  Kamu Külfetler� Karşısında Eş�tl�k 

 

  Üçüncü örnek �se üst geç�t örneğ�yd�. Bell� k�ş�ler zarara uğradı. Kamu külfetler� 

karşısında eş�tl�k �lkes� esasına dayanarak �daren�n sorumluluğuna g�deb�l�r�z ya da 

fedakârlığın denkleşt�r�lmes� kapsamında �daren�n sorumluluğuna g�deb�l�yoruz. Toplum �ç�n 

fedakârlık yapılması gerek�yor; traf�ğ�n daha hızlı akab�lmes� �ç�n yol yapılması gerekmekted�r. 

Tüm toplumun �st�fade etmes� amacıyla yapılan bu faal�yetler�n sadece zararın bell� k�ş�ler 

üzer�nde ortaya çıkması hakkan�yete uygun olmayacağı �ç�n fedakârlığı denkleşt�rmek suret�yle 

k�ş�ler�n zararının tazm�n�d�r. Kamusal külfet�n bell� k�ş�lere yıkılması hakkan�yete uygun 

olmaz. Bunun �daren�n bütçes�nden dağıtılması gerekmekted�r.  

 Özetle, �daren�n kusursuz sorumluluğu da mümkün bunu 3 temel esasa dayandırıyoruz: 

1) sosyal r�sk 

2)sosyal tehl�ke 
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3) kamu külfetler� karsısında eş�tl�k- fedakârlığın denkleşt�r�lmes� �lkeler� 

  Ülkem�zde terör olaylarından dolayı zarar görenler�n zararlarının tazm�n�ne �l�şk�n özel 

b�r kanun bulunmaktadır. Terörle mücadele kapsamında doğan zararların tazm�n�ne �l�şk�n b�r 

kanundur. Boşaltılan köyler dolayısıyla �dare tarafından zararların karşılanmasını mümkün 

kılmaktadır. Bu kanun yalnızca madd� zararları kapsadığı �ç�n manev� zarar söz konusu 

olduğunda ayrıca �dar� yargı yerler�nde tam yargı davası �le talep mümkündür. Ayrıca bu kanun 

kapsamında sulh yoluyla �dare aleyh�ne dava açmadan da �dar� yollarla terör mağdurları 

zararların tazm�n� �stem�yle �dareye başvurab�l�rler. 

IV. İdaren�n Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Haller 

 

  İdaren�n sorumluluğu k�m� durumlarda azalab�l�r, kalkab�l�r. Bu hallerden �lk�, mücb�r 

sebept�r. İdaren�n faal�yet� dışında meydana gelen zarar doğurucu b�rtakım durumlardır. Doğa 

olayları; yağış barajlar doldu kapaklar açıldı taşan sular ek�l� araz�y� mahvetmes� durumunda 

�dare sorumlu mudur? Kusur sorumluluğunu kaldırır ama kusursuz sorumluluğu devam eder. 

Ş�md� mücb�r sebeplerde deprem, doğa olaylarının sorumluluğu azaltması veya kaldırması �ç�n 

de söz konusu mücb�r sebepler �ç�n gerekl� önlemler�n alınmış olması lazım. Buna �l�şk�n 

Danıştay kararları da bulunmaktadır. Deprem mesela mücb�r sebept�r. Erz�ncan deprem�nde 

açılan davada hâk�mler�n kaldığı lojman yıkılmış eşyaları zarar görmüş ve �dare aleyh�ne dava 

açılmıştır. Erz�ncan deprem bölges�nde lojman kurarken depreme dayanıklı olması gerek�yor, 

gereken önlemler� almaması dolayısıyla zarar doğmuştur. Deprem mücb�r sebep ancak deprem 

bölges� olması dolayısıyla gereken önlemler� almaması hal�nde sorumluluğu devam eder. Bu 

mücb�r sebeb�n �daren�n sorumluluğunu kaldırab�lmes� �ç�n depreme dayanıklı lojman yapması 

gerek�yordu. Deprem bölges� olduğu b�l�nmekted�r. B�naları depreme dayanıklı yapman lazım 

zorundasın. Ruhsatı veren �dare de sorumludur. Denet�mler� yapılmak zorundadır. Aks� halde 

kusur sorumluluğu gündeme gel�r. Burada öngörüleb�l�r tedb�rler alınmak zorundadır.  

 Mücb�r sebep olgusunun �daren�n sorumluluğunu ortadan kaldırab�lmes� �ç�n bu 

vakıaların �daren�n önleyecek �mkânı h�ç olmaması bunun h�ç öngörülem�yor olması lazım. 

Aks� halde �daren�n kusur sorumluluğu devam eder. Heyelan bölges�ne yol yapılıyorsa, �daren�n 

sorumluluğu ortadan kalkmaz.  

 Beklenmeyen hal �se �dar� faal�yet �ç�nde gerçeklesen b�r durumdur. Tedb�rler alınsa 

dah� y�ne gerçeklesek olan durumdur. Özetle, mücb�r sebep, beklenmeyen hal ve zarar gören�n 

kend� kusuru �daren�n sorumluluğunu azaltan veya kaldıran hallerd�r.  
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 Traf�ğe kapalı yol ve buna rağmen b�lerek o yoldan g�d�l�yor veya İSKİ’n�n çukuru var 

önlemler� almışlar. Alkollü sürücünün çukura düşmes� hal�nde �daren�n sorumluluğu söz 

konusudur d�yeb�l�r m�y�z? K�m� zaman �daren�n kusuruyla zarar gören�n kend� kusuru 

müterafık kusur ded�ğ�m�z b�rl�kte kusur hal� meydana gelm�ş olur. Bu �k�s� de kusurları 

oranında sorumlu olurlar. İdaren�n kusurunu bell� oranda azaltan veya kaldıran sebep olarak 

ortaya çıkar. 

 Üçüncü k�ş�n�n kusuru �se �daren�n sorumluluğunu azaltab�l�r kaldırab�l�r. İdare gerekl� 

tedb�rler� almasına rağmen üçüncü k�ş� bu tedb�rler� ortadan kaldırdı �se, ışıklandırma 

yapılmasına rağmen ışıklandırmaya zarar vermes� örneğ�nde olduğu g�b�, eğer tesp�t 

ed�leb�l�yorsa üçüncü k�ş�ler�n kusurları, �daren�n sorumluluğunu bell� b�r oranda azaltab�l�r 

veya tamamen de kaldırab�l�r. İdare bu g�b� durumlarda tazm�nat ödememek zorunda kalırsa 

üçüncü k�ş�ye rücu edeb�l�r. İdaren�n sorumluluğu, her b�r somut olay üzer�nde ayrı ayrı 

değerlend�r�lmes� gerek�r. 

 

 

05.05.2016 

 

 

İHALE USULLERİ 

 

İdare �ster özel hukuk sözleşmes� akdets�n �ster �dar� sözleşme akdets�n sözleşmen�n karşı 

tarafını bel�rlerken bell� kurallara uymak yükümlülüğünded�r. Bunu bel�rleyen kurallara �hale 

usuller� den�lmekted�r.  

Esasen �hale mevzuatını, �hale usuller�n� düzenleyen b�rden çok mevzuat mevcuttur. 

Sadece b�r kanuna dayalı olarak yürütülen �hale sürec�nden bahsetmek mümkün değ�ld�r. 

Mesela özelleşt�rme uygulamaları hakkında kanuna bakıldığında, özelleşt�rme �haleler� ayrı b�r 

usule tab�d�r. Örneğ�n M�ll� P�yangonun özelleşt�r�lmes�ne �l�şk�n b�r açıklama yapıldı. Buna 

göre b�r �hale yapılacağı ve �halede en yüksek tekl�f� verenlere �ş �hale ed�lecekt�r. Ama bu �hale 

sürec� özelleşt�rme uygulamaları hakkındak� kanun ve  o kanuna bağlı olarak çıkarılan b�r 

yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yapılacak b�r �haled�r.  
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Y�ne başka kanunlarda başka kurulların kend�ler�ne �l�şk�n kanunlarda da �hale usuller�ne 

�l�şk�n düzenlemeler var. Ama esasen b�z�m ülkem�zde �k� tane temel �hale yasası var. B�r� 2886 

ayılı devlet �hale kanunu d�ğer� �se 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bunlar arasındak� fark: 

Bundan önce tek b�r kanun vardı. O da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunuydu. İdaren�n hem 

mal alımı satımı h�zmet alımı g�b� tüm �haleler� 2886 sayılı Kanunu hükümler� çerçeves�nde 

yer�ne get�r�lmekteyd�. Ancak daha sonra, özell�kle AB sürec�nde �hale mevzuatımızın yeters�z 

olması, şeffaf olmaması ve AB kr�terler�ne uyumlu olmaması neden�yle yen� b�r �hale kanunu 

yapılması �ht�yacı ortaya çıktı. O zaman da 4734 sayılı Kamu �hale Kanunu hazırlandı. Ve y�ne 

bu Kamu İhale Kanunu kapsamında akded�lecek sözleşmelere �l�şk�n hususları düzenleyen 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Hakkında Kanun yürürlüğe g�rd�. 2886 sayılı Kanun �se 

yürürlükten kalkmadı. Ancak bell� konularla sınırlı olarak yürürlükte kalmaya devam ett�. 

Dolayısıyla her �k� kanun yürürlükte olmakla b�rl�kte konu bakımından farklılık arz eden 

durumlarda uygulanmaya başlandı.   

Böylece 2886 Kanun �daren�n ceb�ne para g�rmes�n� sağlayan �halelerde örneğ�n �daren�n 

mal satması, taşınmazını k�raya vermes�nde vb. durumlarda uygulanmaktadır. D�ğer taraftan 

�daren�n mal h�zmet alımı ve yapım �şler�ne �l�şk�n �haleler�nde �se yan� �daren�n ceb�nden bell� 

b�r para çıkan �halelerde 4734 sayılı Kanun uygulanmaktadır. Örneğ�n �daren�n tem�zl�k �şler�n� 

yürüten b�r ş�rket var. Ya da tad�lat yapan f�rmalar var. Bu tür �haleler de 4734 sayılı kanun 

hükümler� çerçeves�nde yapılmaktadır.  Bu nedenle �k� tane farklı kanun var. Ama �k� kanunun 

konuları farklılık arz etmekted�r. B�r� �daren�n mal ve h�zmet alımı veya yapım �şler�ne �l�şk�n 

�haleler� kapsıyor. D�ğer� �se �dareye a�t b�r şey�n satılması, devred�lmes� veya k�raya ver�lmes� 

g�b� hususları kapsayan b�r kanundur.  

Bu ayrımı ortaya koyduktan sonra kamu �haleler�ne �l�şk�n bazı temel �lkelerden 

bahsetmek gerek�r. Ondan sonra da bu temel �lkeler kapsamında �hale sürec�n�n nasıl �şled�ğ�n� 

ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. 

B�r �hale nasıl gerçekleş�r: 

Önce �dare �ht�yacını ortaya koyar. Yan� yetk�l� makamlar aracılığıyla önce �daren�n 

�ht�yacı bel�rlen�r. İstanbul ün�vers�tes� rektörlük b�nası çok esk� olduğu, yıprandığı 

gerekçes�yle restorasyonu gerek�yor. Ondan sonra bunun yapılmasına �l�şk�n �dare b�r tekn�k 

şartname hazırlıyor. Bu tekn�k şartnameler genell�kle t�p tekn�k şartnameler olarak 

düzenlen�yor. T�p ded�ğ�n�z, bell� kuralları önceden hazır olarak �çeren düzenlemeler olmasıdır. 

Ama �ş�n özell�ğ�ne göre �dare onun bell� kısımlarını dolduruyor. İdare tekn�k şartname 
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hazırladıktan sonra �hale �ç�n �lana çıkıyor. İhalen�n konusuna göre, İstanbul Ün�vers�tes� 

Rektörlüğü’nün Beyazıt’ta bulunan merkez kampüsünün, şu koşullarda restorasyon yapım �ş� 

hales�ne çıkılıyor. N�ye �haleye çıkılıyor. Çünkü İhalen�n amacı b�rden fazla k�ş� �haleye 

başvurab�ls�n. İdare onlar arasından en uygun koşulda bu �ş� yapacak olanı terc�h edeb�ls�n. 

İlana çıktıktan sonra �landa bulunması gereken hususlar var. Yan� �landa muhakkak yer 

alması gereken b�lg�ler var. Bunlar eks�k olursa o �lan hukuka aykırı olur. İlana çıktıktan sonra 

�lg�l�ler �hale şartnames� satın alırlar. İhaleye g�rmek �steyenler �landa bel�rt�len adreste ve 

tar�hler arasında şartname satın alırlar. N�ye şartname para �le satılıyor. Çünkü şartname 

hazırlanması bell� b�r masraf gerekt�r�yor. B�r başka sebep �se herkes �haleye başvurmasın. Yan� 

yoldan geçen b�r�n�n keyf� b�r şek�lde g�d�p şartname alarak burada ne �ş yapılıyor ben de 

başvurayım g�b� durumları önlemek amaçlanmıştır. Bu �ş�n farkında olan, c�dd�yet�nde olanlar, 

bu �ş� gerçekten yapmayı düşünenler şartname alsın �sten�yor. Onun �ç�n �hale şartnameler� bell� 

b�r bedel karşılığında satılıyor. 

Bu �hale şartnames� satın alındıktan sonra, y�ne şartnamede bel�rt�len koşulları taşıyan 

k�ş�ler o �halelere başvurab�l�rler. Yan� herkes her �haleye katılamaz. Şöyle k� nükleer santral 

yapımı �ş�nde... Ltd. Şt� gel�p nükleere santral �hales�ne katılamaz. Çünkü o ş�rket nükleer 

santral yapab�lecek b�r kapas�teye sah�p değ�ld�r. O konuda b�r deney�m� ve b�r yeterl�l�ğ� 

yoktur. Bu ş�rket�n b�r kaç arsada kat karşılığı �nşaat yapmış olması onun nükleer santral �nşaat 

edeb�lecek kapas�tede b�r ş�rket olduğu anlamına gelmez. Çünkü �halen�n amacı sadece b�r �ş� 

yaptırmak değ�l, o �ş� en uygun koşullarda ve en �y� yapab�lecek k�ş�ye yaptırab�lmekt�r. O 

nedenle �şte şartnamede �dar� şartname ve tekn�k şartname hazırlanmaktır. Örneğ�n, restorasyon 

şu şek�lde olacak, şu kurallara uyulacak, ancak şu koşulları sağlayan ş�rketler başvurab�l�r g�b� 

kurallar bel�rlen�yor. İş hang� süre �ç�nde yapılacak, bu �ş� yaparken eğ�t�m h�zmetler� 

aksatılmayacak g�b� bütün koşulları o şartnamelerde yazılıyor. Şartnameler� alan k�ş�ler, 

(şartnameler düzenley�c� �şlemlerd�r, burada b�r hukuka aykırılık �dd�a ed�l�rse elbette k� �ptal� 

�stem� �le dava açılab�lmekted�r.). İlanda b�r �dar� �şlemd�r. Onun �ptal� �ç�nde �steyen dava 

açab�l�r. Ondan sonrak� aşama �se şartnamede ve �landa bel�rt�len tar�hler arasında herkes tekl�f 

mektuplarını hazırlar. Tekl�f dosyasında bulunması gereken evraklarda �hale �lanında ve 

şartnamede yazar. Yan� hang� evraklar �le başvurulacağı, vekâletname, t�caret s�c�l kaydı, t�car� 

s�c�l gazetes� örneğ�, �mza s�rküler�, tem�nat mektubu vs. bütün bu belgeler�n heps�n� dosyaya 

koyup, başvuru yapmak gerek�yor. Ondan sonra �hale günü gel�p çattığında �haleler alen� b�r 

şek�lde, b�r �hale kom�syonu teşk�l ed�l�yor. Bu �hale kom�syonu toplanıyor. İhaleler alen� b�r 

şek�lde yapılıyor. Katılımcılar bulunuyor. Herkes�n gözü önünde �hale dosyaları açılıyor. 
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Evraklar öncel�kle �ncelen�yor. Başvuru esnasında �stenen evraklar var mı yok mu veya usulüne 

uygun mu değ�l m�? T�caret s�c�l var mı? Tem�nat mektubu var mı yok mu? Bunlara bakılıyor. 

Bunlardan b�rs�n�n olmaması hal�nde, b�r sonrak� aşamaya henüz geçmeden, o k�ş� �hale dışı 

bırakılıyor. Bazen ş�rketler zaten �hale dışı bırakılmak �ç�n kasten o belgeler� koymazlar. Çünkü 

sırf �halede b�rden fazla k�ş� �haleye katılmış görüntüsü vermek �ç�n �haleye on k�ş� g�r�yor. Beş 

tanes� dosyaya b�r şey� eks�k koyuyor. Ancak bunun ne amaçla yapıldığını �spat etmek mümkün 

olmuyor.  

Sonrak� süreçte �se �haleye katılanların tekl�f mektupları açılıyor. Tekl�f mektupları da o 

�ş� k�m�n ne kadara göster�yor. Bu aşamada da aşırı düşük olmamak kaydı �le en düşük tekl�f 

olana bu �ş �hale ed�l�yor. Kom�syon sadece bu durumu tesp�t eder ve harcama yetk�l�s�ne sunar. 

Harcama yetk�l�s� de bunu onayladıktan sonra �hale sürec� tamamlanmış olur. 

Aşırı düşük tekl�f: İdare �halen�n hazırlık sürec�nde o �şe �l�şk�n kend� bünyes�nde b�r 

yaklaşık mal�yet tesp�t eder. Örneğ�n, ün�vers�ten�n yapı �şler� da�re başkanlığı var. Orada 

çalışan mühend�sler, Bayındırlık Bakanlığı'nın b�r�m f�yatları var. Bunları esas alarak, rektörlük 

b�nasının restorasyonu şu kadar tutar d�yorlar. Yan� yaklaşık mal�yet olarak o tutarı bel�rl�yorlar. 

B�r ş�rket bu m�ktarın altında b�r tekl�f ver�rse ona bu �ş �hale ed�lmez. Çünkü �daren�n amacı 

sadece yaptırmak değ�l o �ş� en �y� şek�lde yaptırab�lmekt�r. Yan� İdaren�n 10 m�lyon l�raya 

yapılacağını hesapladığı b�r �ş� s�z 5 m�lyon l�raya yapacam d�ye �dd�a ederse ya doğru 

söylem�yordur, ya da �ş� gereğ� g�b� yapmayacaktır ya da �ş� yarım bırakacaktır. Yan� b�r r�sk 

teşk�l etmekted�r. İş yarım kalırsa veya kötü yapılırsa buradak� h�zmet aksayacaktır. O nedenle 

amaç sadece düşük b�r bedelle yapmak değ�l o �ş� uygun koşullarda yapab�lmekt�r.  

O nedenle bu g�b� durumlarda aşırı düşük tekl�f sorgulaması yapılmaktadır. Yan� �lg�l� 

f�rmaya tekl�f�n�n aşırı düşük olduğu söylen�r. Bunun gerekçes�n�n �zah ed�lmes� �sten�r. Bazen 

f�rmalar d�yor k�; evet tekl�f�m�z düşük çünkü dem�r f�rmaları yüksek ama ben�m stoklarımda 

yeter� kadar dem�r bulunmaktadır. Bunun belgeler�n� de sunar. Ayrıca aynı zamanda �nşaat 

malzemes� toptancısı olduğunu bel�rt�r. Herkesten ucuz alıyorum. Üç yıl önce çok ucuza 

almıştım d�yerek bu nedenle başkalarının yaptığından çok daha ucuza yapab�l�r�m d�ye 

savunma vereb�l�r. Eğer bunu �spatlarsa bu tekl�f aşırı düşük tekl�f kabul ed�lmez. Bunu makul 

b�r şek�lde �spatladığı �ç�n bu �ş o f�rmaya yaptırılır. Ancak bu �spatlanamıyor �se bu �ş ona 

yaptırılmaz. Mesela h�zmet alımı �haleler�nde çok oluyor. Örneğ�n 200 tane güvenl�k 

çalıştırılacak b�r �şte; 200 tane güvenl�k görevl�s�n� asgar� ücret�n altında çalıştıramayacağına 

göre en az asgar� ücret vermek zorunda olunacak, yol parası, yemek parası ve ün�forma parası 
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ver�lmes� gerek�yor. Dolayısıyla �dare bu �ş �ç�n örneğ�n 5 m�lyon l�ra yaklaşık mal�yet 

hesaplıyor �se �haleye katılan ş�rket ben bu �ş� 3 m�lyon l�raya yaparım ded�ğ�nde bunun 

mümkün olmadığı �spatlanamayacağı gerçeğ� �le bu �ş o f�rmaya yaptırılmaz.  

Dolayısıyla �haleye çıkan �ş makul b�r bedele yapab�leceğ�n� �spatlayan ş�rkete 

yaptırılmalıdır. 

Bu şek�lde, bu prosedüre uygun olarak �hale sürec� tamamlanmış oluyor. Ancak bu 

aşamada �dareye karşı, �hale kom�syonu kararlarına karşı �t�raz yolları gündeme 

geleb�lmekted�r. 

 

I. İHALELERE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 

 

A. SAYDAMLIK İLKESİ 

 

Saydamlık �lkes�, �hale sürec�n�n şeffaf olmasını �fade etmekt�r. Bu yüzden yukarıda 

bel�rtt�ğ�m�z üzere �hale �ç�n �lana çıkma zorunluluğu var. İhale kom�syonu toplantısı yapılırken 

alen� olması, �steyen basın mensuplarının bu �haley� tak�p edeb�lme �mkânları var. Tekl�f 

verenler�n heps�n�n orada hazır bulunma hakkına sah�p olma �mkânları var. Bütün bunlar �hale 

sürec�n�n denetleneb�l�rl�g�n� sağlamak bakımından öneml� olduğu �ç�n saydamlık �lkes� kamu 

�haleler�ne hâk�m olan temel �lkelerden b�r�d�r.  

 

B. REKABET İLKESİ 

 

İhalen�n amacının b�r kamusal �ht�yacın en uygun koşullarda hem mal� bakımdan hem de 

tekn�k bakımdan tem�n�n� sağlamaktır. Bunu yapab�lmek �ç�n de �halen�n mümkün olduğu kadar 

rekabete açık olması gerek�r. Rekabete açık olması �ç�n de, uygun vasıtalarla �haley� duyurmak 

gerek�r. Rekabet� kısıtlayıcı �hale koşulları ortaya koymamak gerek�r. Ama rekabet� kısıtlayıcı 

koşullar derken de b�r şey� kaçırmamak gerek�r. Örneğ�n İstanbul Ün�vers�tes� Avcılar 

kampüsünde b�r yer yaparken, bu alelade b�r �nşaat �ş�d�r. Burada �nşaat tecrübes� olan her f�rma 

�haleye katılab�l�r. N�tel�kl� b�r �ş değ�ld�r. Dolayısıyla burada get�r�lecek koşullar çok fazla ağır 

olmasına gerek yoktur. Şu kadar �ş deney�m� olan her f�rma bu �haleye katılab�l�r den�lmek 
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yeterl� olab�l�r. Ama az önce bahsett�ğ�m�z üzere mesela b�r baraj �hales� yapılırken; her �nşaat 

f�rması o �ş yapamaz. Çünkü baraj yapımı n�tel�kl� b�r �şt�r. O yüzden de benzer �ş deney�mler� 

şartı aranmak gerek�r.  

Dolayısıyla da burada terc�h yapılırken get�r�lecek sınırlama rekabet� bozucu veya �hlal 

ed�c� b�r sınırlama olarak kabul ed�lmez.  

Bazı �şler �se zaten n�tel�kler� �t�bar� �le çok sayıda f�rmanın başvurab�leceğ� �şler değ�ld�r. 

Örneğ�n, nükleer santral yapma konusunda deney�m olan, gücü olan f�rma sayısı zaten dünyada 

b�le az sayıdadır. Dolayısıyla bu �halede �haleye başvuran f�rma sayısı az d�ye rekabet 

oluşmamıştır den�lemez. Çünkü bu �ş�n n�tel�ğ� �t�bar� �le �ş� yapab�lecek f�rma az sayıdadır. 

Örneğ�n üçüncü hava l�manı �hales�ne çok sayıda f�rma katılamadı. Katılanlar �se konsors�yum 

olarak başvurdu. Çünkü 22 m�lyar euroluk b�r mal�yet ortaya çıktı. Bu kadar yüksek m�r 

m�ktarın r�sk�n� alab�lecek f�rma sayısı zaten az sayıdadır. O yüzden de rekabet�n sağlanıp 

sağlanmadığını tesp�t etmek �ç�n �ş�n mah�yet�ne bakarak tesp�t etmek gerek�r.  

Rekabet bakımından öneml� olan hususlardan b�r�s� de; d�ğer f�rmaları veya d�ğer k�ş�ler� 

dışlayıcı veya bell� b�r f�rmayı k�ş�y� kayırıcı, önceley�c� b�r takım kr�terler�n koyulmaması 

gerekl�l�ğ�d�r. Örneğ�n b�r tıp fakültes� �hales�nde hazırlanan tekn�k şartname tamamen S�emens 

marka tomograf� c�hazlarını tar�f ed�yordu. Tekn�k uzmanlar (Doktorlar) bu hususta en �y� 

c�hazın S�emens olduğu kanaat� �le bu durumu savunuyor. En �y�s� o olab�l�r ancak bell� b�r 

markayı tar�f edecek şek�lde tekn�k şartname hazırlanamaz. Ancak objekt�f kurallar koymak 

gerek�r. Örneğ�n, görüntü çözünürlüğü şu kadar kal�tede olacak, hastanın c�hazın �ç�ne g�receğ� 

gen�şl�k şu kadar olacak, günde şu kadar çek�m yapab�lecek kapas�tes� olacak, çeş�tl� 

n�tel�klerde çek�m yapab�lme özell�ğ� olacak vb. Dolayısıyla bu özell�kler� hang� marka üret�yor 

�se ona göre terc�h yapmak gerek�r. Ancak özel b�r hastanen�z var �se S�emens marka c�haz 

terc�h edeb�l�rs�n�z. Oysa b�r kamu �hales�nde S�emens en kal�tel� marka olsa b�le, en ver�ml� 

sonuçları veren marka olsa b�le maalesef S�emens marka c�hazını tar�f edecek koşullar 

konulamaz. 

Ya da, örneğ�n, ün�vers�ten�n konservatuar bölümü �ç�n p�yano alırken en �y� marka 

yamaha d�ye onu almazsınız. Ev�n�ze almak �sted�ğ�n�zde alab�l�rs�n�z. Ancak ün�vers�teye 

alırken bunu yapmak mümkün değ�ld�r. Bell� koşullar konulara, b�r takım objekt�f kr�terler 

koyarak o kr�terlere sah�p f�rmalardan en uygun tekl�f� veren f�rmayı seçmek gerek�r. 
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C. EŞİTLİK İLKESİ 

 

Öneml� b�r �lked�r. İdare bütün �hale sürec�nde, �hale tekl�f verme aşamasında, yan� tekl�f 

vereb�lecek durumda olanlar da dâh�l hem tekl�f verme aşamasında hem de b�r sonrak� 

süreçlerde bütün �lg�l�lere eş�t davranmak �le yükümlüdür. Örneğ�n özelleşt�rme �haleler�nde 

b�lg� odası d�ye b�r şey var. Satın almayı düşündüğünüzde b�lg� odası sürec� d�ye b�r şey 

kuruluyor. B�lg� odası şartnamey� satın aldıktan sonra, b�lg� odasına g�rmek �st�yorum 

ded�ğ�n�zde(dört duvar arasında b�r oda anlamında değ�l), şunu �fade ed�yor, buradak� o kurum 

�le �lg�l� sorular soruyorsunuz ve b�lg� alıyorsunuz. Mesela M�ll� P�yango özelleşt�rmes� �ç�n, 

m�ll� p�yangonun ne kadar borcu var d�ye soruyorsunuz? Ne kadar alacağı var? Ne kadar şüphel� 

alacağı var? Hac�zl� Malları var? Bunların m�ktarı ne kadar? g�b� sorular soruyorsunuz. Ve bu 

hususlarda s�ze b�lg�lend�rme yapılıyor. Buna b�lg� odası den�l�yor. Bu husus şunun �ç�n 

öneml�d�r: O kurum hakkında ya da özelleşt�r�lecek o ş�rket�n hakkında b�lg� ed�nm�ş 

oluyorsunuz ve vereceğ�n�z tekl�f� ona göre bel�rl�yorsunuz. Örneğ�n Başkent Doğal Gaz’ın 

�hales�, b�lg� odasına g�rd�kten sonra tam üç defa f�rmalar almaktan vazgeçt�ler. B�r defasında 

60 m�lyon dolar b�r ş�rket�n tem�natı da yanmış oldu. Adeta ş�rket satılmadan beled�yen�n 

bütçes�ne 120 m�lyon dolar geç�c� tem�nat �le gel�r g�rm�ş oldu. Çünkü �haley� kazandıktan sonra 

sözleşmey� �mzalamasanız geç�c� tem�natınız �dareye �rat kaydı �le gel�r oluyor. Ancak s�z 

�haley� alırsanız çok yüksek m�ktarda zarar etme r�sk�n�z�n olduğunu öğren�yorsunuz ve bu r�sk� 

göze almak �stem�yorsunuz. O nedenle bu aşamada bazı katılımcılara b�lg� verme bazılarına 

vermeme g�b� b�r tavır tab� k� �darece terc�h ed�lemez. İdare herkese eş�t b�lg� ve doküman 

sağlamak durumundadır. 

 

D. GÜVENİLİRLİK İLKESİ 

 

Öneml� b�r d�ğer �lked�r. Kamu �haleler�n�n güven�l�rl�ğ� sağlanmak zorundadır. Esasen 

saydam olan, rekabet� sağlamış olan, eş�tl�k �lkes�n� �hdas etm�ş b�r �hale bakımından 

güven�l�rl�k  sağlanmış oluyor. Yan� �haleye başvuracak k�ş�ler�n �hale sürec�n�n ad�l b�r şek�lde 

yürüyeceğ� konusunda b�r tereddüdünün olmaması gerek�r. Ve aynı zamanda kamuoyunun da o 

�halen�n şeffaf, rekabete uygun b�r şek�lde ve herhang� b�r hukuka aykırılık olmadığı konusunda 

b�r �nancının olması gerek�r. Güven�l�rl�k �lkes� bu bakımdan öneml�d�r.  



251 

 

 

E. GİZLİLİK İLKESİ 

 

B�r d�ğer �lke g�zl�l�k �lkes�d�r. Saydamlık �lkes�nden bahsett�kten sonra g�zl�l�k d�ye b�r 

�lke nasıl bel�rlen�r d�ye düşünüleb�l�r. Ancak �halelerde bell� b�lg�ler�n açıklanması, �hale 

önces�nde açıklanması �halede şeffaflığı veya rekabet� bozab�l�r. Örneğ�n yaklaşık mal�yetten 

bahsetm�şt�k. İdare bu yaklaşık mal�yet� g�zl� tutmak zorundadır. Çünkü g�zl� tutulmaz �se 

�haleye katılanlar tekl�fler�n� buna göre bel�rleyeb�l�r. Bu durum k�ş�ler�n �dareye vereceğ� tekl�f� 

etk�leyeceğ� �ç�n, daha düşük tekl�f vermeler�n� engelleyeceğ� �ç�n yaklaşık mal�yet�n �hale 

sonuna kadar açıklanması yasaklanmıştır. O nedenle �halen�n şeffaflığını sağlamak, rekabet� 

sağlamak, eş�tl�ğ� sağlamak bakımından da bazı b�lg�ler�n g�zl� tutulması gerekeb�l�r. G�zl�l�k 

�lkes�nden kasted�len budur. Yoksa açıklanması b�lg�ler�n g�zl� tutulması durumu değ�ld�r. 

 

II. KAMUOYU DENETİMİ 

 

İhalelerde kamuoyu denet�m�ne �mkân ver�lmes� gerek�r. BU denet�m b�r kaç şek�lde 

olab�l�yor. Örneğ�n �haleler�n mutlaka �lana çıkması gerek�r. İlan yöntem�n�n olması ve herkes�n 

böylece o �haley� göreb�lmes� gerek�r. Herkes�n, �steyenler�n bunu tak�p edeb�lmes�ne �mkân 

tanınmalıdır. Hang� �daren�n hang� alanda �hale yapacağını tak�p edeb�l�rs�n�z. Böylece 

kamuoyu da �haleler� denetler. Aynı şek�lde �dare �hale sonuçlarını da kamuoyuna deklare etmek 

zorundadır. Örneğ�n İBB şu �hale �ç�n şu kadar bedel öded� d�ye kamuoyu b�lg�lend�r�lmekted�r. 

Bu yüzden �hale kom�syonu sürec� alen�d�r. Basın mensupları �sterlerse o �haleye katılab�l�rler. 

Hatta kamuoyunda öneml� olan bazı �haleler tv lerde canlı olarak b�le yayınlanmaktadır. 

Dolayısıyla kamuoyu denet�m� de mümkündür d�yeb�l�r�z. 

 

III. ÖDENEK AYRILMASI 

 

B�r �ş �haleye çıkmadan önce yeterl� ödeneğ�n ayrılmış olması gerek�r. Yan� �dare b�r �ş 

yapacak �se o �ş �ç�n gerekl� olan parayı ayırması gerekmekted�r. Bu şartı şunun �ç�n koydular: 

Önceden b�r �şe başlanılıyordu. İdare parasını sonra buluruz d�ye düşünüyordu. Ama daha sonra 
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bulunamıyordu. O �ş� yapan k�ş�ler �se hak ed�şler�n� alamıyordu. H�zmetler yarım 

kalıyordu.  B�nalar yarım kalıyordu. Bu nedenle kanun koyucu d�yor k�, b�r �ş �haleye çıkacak 

�se önce �ş�n ödeneğ�n� ayırmak gerek�r. Bazen de yıllara sâr� olan mal ve h�zmet alımları söz 

konusu olmaktadır. D�yel�m k� üç yıl sürecek b�r yıl yatırım �ş� olab�l�r. Bu tür halelerde �se �lk 

yılın ödeneğ�n� ayırmış olmak gerekmekted�r. Sonrak� yılların ödeneğ�n� de y�ne o plana göre 

ayırmış olmak gerek�yor.  

 

IV. BİRDEN FAZLA İŞİN TEK İHALEYE KONU OLAMAMASI 

 

Aralarında doğal ve kabul ed�leb�l�r b�r bağ olmadığı müddetçe b�rden fazla �halen�n aynı 

şek�lde yapılması mümkün değ�ld�r. Mesela b�r hastane yapım �ş� �hales�ne çıkarken aynı 

zamanda hastanen�n tefr�ş�ne �l�şk�n, mob�lya veya tıbb� c�haz aynı zamanda tıbb� sevk 

malzemeler�n�n alımını aynı �haleyle yapamazsınız. Çünkü aralarında doğal b�r bağlantı 

bulunmamaktadır. B�r� b�r yapım �ş� �hales� �ken d�ğer� b�r h�zmet alımı �hales� b�r d�ğer� mal 

alım �hales�d�r. Bunlar arasında kabul ed�leb�l�r doğal b�r bağlantı yoktur. Ayrıca bunları b�r 

arada yapmanın sakıncaları da vardır. Örneğ�n yapım �ş� �hales�nde, f�rma hem yapacak hem 

�laç tem�n edecek, hem de personel �ş�n� yapacak vs. Bunların heps�n� b�r arada yapacak ş�rket 

bulmak mümkün değ�ld�r. Bunu yaptığınız zaman o �ş� yapacak ş�rketler� sınırlandırmış 

olursunuz. İhaley� kısıtlamış olursunuz. Rekabet� boşmuş olursunuz.  

Yapım �ş� ayrı b�r uzmanlık gerekt�r�r. Hastanen�n yapımından sonra hastanen�n 

yürütülecek sağlık h�zmetler� kapsamında �ht�yaç duyduğu sevk malzemeler�n�n alımı ayrı b�r 

uzmanlık gerekt�rmekted�r. O nedenle �haleye çıkacak �şler arasında kabul ed�leb�l�r doğal b�r 

bağlantı olması gerek�r.   

 

V. İHALE TÜRLERİ 

 

Kanunda öngörülmüş bell� �hale usuller� vardır. Az önce söyled�ğ�m�z üzere bahsett�ğ�m�z 

hususlar 4734 sayılı Kanunu esas alarak yaptığımız açıklamalardır. Farklı kanunlarda farklı 

�hale usuller� de öngörülmüş olab�l�r.  
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A. AÇIK İHALE USULÜ 

 

Herkes�n tekl�f vereb�ld�ğ� herhang� b�r sınırlamanın olmadığı �hale usulüdür. Yukarıda 

örnek verd�ğ�m�z g�b�; Avcılar Kampüsü �nşaat �ş� �hales� veya başka b�r yerdek� yapım �ş� 

�hales� veya Çapa Tıp Fakültes�ne alınacak tıbb� malzeme �hales� vb. şek�ldek� �şler açık �hale 

usulü �le yapılmaktadır. Bu açık �haleye o koşulları taşıyan her f�rma başvurab�l�r. Burada 

herhang� b�r yasaklama veya sınırlandırma yoktur. Koşulları taşıyan her �stekl� bu tür �halelere 

katılab�l�r.  

 

B. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDAKİ İHALE USULÜ 

 

Bu �hale usulü �se �daren�n b�r ön değerlend�rmes� b�r ön yeterl�l�k değerlend�rmes� 

sonucunda �darece davet ed�len bell� �stekl�ler arasında yapılan b�r �hale usulünü �fade 

etmekted�r. Dolayısıyla da burada d�kkat ed�l�rse, herkese açık olan b�r �haleden değ�l sadece 

�dare tarafından tesp�t ed�lm�ş ön yeterl�l�k kr�terler�nden geçm�ş ş�rketler davet ed�lmek 

suret�yle yapılan b�r �hale usulüdür. Az önce bahsett�ğ�m�z nükleer santral yapım �ş� mesela 

gerçekten herkes�n yapmayacağı n�tel�kl� b�r �şt�r. Herkes�n yapab�leceğ� b�r �ş değ�ld�r. 

Dolayısıyla İdare bu �ş� yapab�lecek ulusal ya da uluslararası f�rmaları tesp�t ed�yor. İdare 

kend�s�ne göre ön yeterl�l�k kr�terler� bel�rl�yor. F�rmaları davet ederek onlara nasıl b�r �ş 

yapılacağı b�ld�r�l�yor. Ön yeterl�l�ğ� geçenler arasında b�r �hale yapmak suret�yle de bell� 

�stekl�ler arasında �hale usulünü gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.  

 

C. PAZARLIK USULÜ  

 

Pazarlık usulü �se açık �hale usulünde ya da bell� �stekl�ler arasında �hale usulüne tekl�f 

çıkmaması durumunda pazarlık usulü �le de �hale yapılab�lmekted�r. Burada da y�ne p�yasada o 

�ş� yapan f�rmalarla pazarlık yapmak suret�yle �haley� gerçekleşt�rmek mümkündür. Pazarlık 

b�ld�ğ�n�z üzere açık arttırma veya eks�ltme usulü �le yapılab�lmekted�r.  
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D. DOĞRUDAN TEMİN 

 

Doğrudan tem�n b�r �hale usulü müdür? Tartışılab�l�r. Ancak kanunda öngörülmüş b�r usuldür. 

N�ye doğrudan tem�n b�r �hale usulü müdür d�yoruz. Çünkü doğrudan tem�nde esasen b�r �hale 

yapmıyorsunuz. Kanunda öngörülmüş olan eş�k değerler�n altında kalan bazı mal ve h�zmet 

alımlarını doğrudan �lg�l� f�rmalardan almak mümkündür. Ya da d�yel�m k�, b�r mal ve h�zmet� 

sadece b�r f�rmadan satın almak mümkündür. Örneğ�n Mercedes marka makam aracı alımında 

bakım ve onarımı da mercedes yetk�l� serv�ste yapmak durumundasınız. Başka b�r yerde yapma 

�mkânınız bulunmamaktadır. O şeh�rde de zaten b�r tane Mercedes yetk�l� bay�s� varsa o 

araçların bakım ve onarımı �ç�n �hale açmaya gerek yoktur. Doğrudan tem�n usulünü 

uygulanab�l�r. Bunun g�b� Kanunda yazılı olan hallerde doğrudan tem�n usulünü de uygulamak 

mümkündür. Ya da öyle b�r takım mal ve h�zmetler vardır k� bunları sadece bell� k�ş�ler 

üretmekted�r. Bell� b�r yerden tem�n etmek mümkündür. Mesela şu an çok gündemde olan 

�nsansız hava araçlarında olduğu g�b�, Türk�ye'de zaten bunları üreten b�r tane ş�rket var �se o 

ş�rket �le doğrudan tem�n usulünü kullanarak satın alma gerçekleşt�r�l�r. Çünkü başka b�r yerden 

o malı tem�n etme �mkânı bulunmamaktadır. İnsanları yarıştırmak veya �lg�l�ler� yarıştırmak 

g�b� b�r durum söz konusu olmamaktadır.  

 

Demek k� açık �hale usulü, bell� �stekl�ler arasında �hale usulü, pazarlık usulü veya 

doğrudan tem�n usulü ded�ğ�m�z usullerle kamu �hales�n� gerçekleşt�rmek mümkün olab�l�r.  

 

VI. İHALE İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ SÜRECİ 

 

İhale �şlemler�ne özgü b�r �t�raz sürec� öngörülmüştür. İhalelerde �lg�l� �daren�n hukuka 

aykırı olduğunu düşündüğünüz �şlem�ne karşı �t�razda bulunmak mümkündür. Bu �t�razı �haley� 

yapan �dareye yapmak gerek�r. D�yel�m k� İstanbul Ün�vers�tes�'n�n yapmış olduğu �halede b�r 

hukuka aykırılık olduğunu düşünüyorsanız �t�razınızı İstanbul Ün�vers�tes�'ne yapmanız 

gerek�r. İstanbul Ün�vers�tes� �t�razınızı kabul etmez �se veya reddeder �se bu durumda da 

ş�kâyet yoluyla kamu �hale kurumuna g�deb�l�rs�n�z. Kamu İhale Kurumu da kamu �haleler� 

alanında konusunda düzenley�c� ve denetley�c� hukuk� �t�razları �nceleyen, karara bağlayan b�r 

bağımsız �dar� otor�ted�r.  
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Bunun �dare hukuku bakımından özell�ğ� şudur: Bu yöntem yan� bu �t�raz ve ş�kâyet 

yöntemler� dava açmadan önce tüket�lmes� gereken �dar� başvuru yollarıdır. Yan� başvurmak 

zorunda olan yollardır. Eğer bunlara başvurmadan doğrudan dava açılırsa �dar� yargı merc�ler� 

merc� tecavüzü neden�yle davanın redd�ne karar ver�r. Yan� davanızı daha doğrusu yetk�l� 

�dareye gönder�r. O nedenle buradak� �t�raz sürec� öneml�d�r. Bu nedenle �t�raz veya ş�kâyet 

yoluyla başvuru sürec�n�n tüket�lmes�n�n ardından ancak �hale �şlemler�ne karşı �dar� dava 

yerler�nde dava açılab�lmekted�r.   


