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İDARİ YARGI 

DERS NOTLARI – 1. KISIM 

11.01.2019 

İDARENİN DENETLENMESİ 

İdarenin denetlenmesi gerekir ve idarenin denetimi sadece yargı yerleri tarafından sağlanmaz. 

İdarenin denetimi çeşitli yollarla mümkündür. 

İdarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması, idarenin kendi koyduğu kurallarla 

kendini bağlı sayması ve bu kuralları ihlal ettiği an yaptırım mekanizması ile karşı karşıya 

kalması hukuk devleti ilkesinin ayrılmaz bir parçası ve sonucudur. Dolayısıyla hukuk devletinin 

gerçekleştirilebilmesi için idarenin kurallarla bağlı olmasının yanı sıra, bunları ihlal ettiğinde 

etkin yaptırımlara başvuracak bir yargısal denetim de gereklidir. 

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti İlkesi: 

Hukuk devleti: İnsan haklarına saygı gösteren, bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni 

kuran ve bunu devam ettirmeyi kendine zorunlu sayan, bütün faaliyetlerinde hukuka ve 

anayasaya uyan devlettir. 

Hukuk devletinde devletin bütün organları üstünde hukukun mutlak bir hakimiyeti vardır ve 

kanun koyucunun yasama faaliyetlerinde kendisini her zaman anayasa ve hukukun üstünlüğü 

kurallarına bağlı tutması gerekir. 

Hukuk devleti: Hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasa ve hukukun üstün 

kuralları ile kendisini bağlı sayıp yargı denetimine açık tutan, yasaların üstünde, yasa 

koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve anayasa bulunduğu bilincinden 

uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlettir. 

Anayasa Mahkemesine göre hukuk devletinin başlıca amacı: Kamu gücü karşısında kişinin 

hak ve özgürlüklerini korumaktır. 

Anayasa mahkemesine göre hukuk devletinin başlıca amacı, kamu gücüne sahip makamlar 

karşısında kamu gücünün yarattığı asimetriyi dengelemek ve kamu gücünün yarattığı 

ayrıcalıkların mağdur edebileceği kişi hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu nedenle hukuk 

devletlerinde idarenin bütün eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması zorunludur ve hukuk 

devletinin vazgeçilmez koşullarından biri idarenin yargısal denetimidir.  

Tüm bunları gerçekleştirebilmek için pozitif hukuk mekanizmasının kurulması şarttır. Pozitif 

hukuk kurallarının kurulmasından sonra, sadece kuralların var olması yeterli değildir. Bu 

kuralların işletilmesi ve devletin bütün organlarının yargı denetimine tabii olması gerekir.  

Pozitif hukuk mekanizmasının kusursuz bir şekilde oluşması, işlemesi ve devletin bütün 

organlarının yargı denetimine tabii olması hukuk devletinin gerçekleşmesi için yeterli midir? 

Yargı denetiminin olmadığı ya da ağır aksak işlediği bir düzende hukuk devletinden 

bahsedilemez.  
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Dolayısıyla hukuk devletinin gerçekleştirilebilmesi için sağlıklı yargısal denetim, pozitif hukuk 

kurallarının sağlıklı bir şekilde kurulması ve işletilmesi gerekir. Aynı zamanda temel haklar 

konusunda güvenliğin sağlanması, kuvveteler ayrılığı ilkesinin işletilebilmesi, demokratik 

rejimin gerçekleştirilmesi, yasaların genelliği ilkesinin sağlanması, kazanılmış haklara saygı 

gösterilmesi, devletin sorumluluğu ilkesinin işletilebilmesi, yargıçların bağımsızlığı ve 

tarafsızlığının sağlanması da gereklidir.  

Hukuk devleti ilkesi 1982 anayasasında benimsenmiştir. 82 Anayasasına baktığımızda, 

anayasal hukuk devleti ilkesini koymakla yetinmemiş bazı kurallarında hukuk devleti ilkesini 

pekiştirmek için düzenlemeler de getirilmiştir. Mesela AY 138. maddesi 82 Anayasasının 

hukuk devleti ilkesini koyan 2. maddesini destekler ve güçlendirir.  

Hukuk devleti ilkesi 82 Anayasası ile Türk Hukukuna girmemiştir. Hukuk devleti ilkesi 61 

Anayasasında da kabul edilmiştir. 82 AY’da Cumhuriyetin niteliklerinden bahsedilen 2. 

maddede; Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğundan bahseder. Bu ilke 138. 

madde ile şu şekilde güçlendirilmiştir: “Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme 

kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” 

AY’da bu güçlü mekanizmalar pozitif olarak açıkça belirtiliyor olmakla birlikte uygulamada 

kusursuz bir anayasaya uygunluk durumu ile karşı karşıya mıyız sorusu aklımıza gelmektedir. 

Yargı kararlarının yerine getirilmesinde yani 138. maddenin gereğinin yerine getirilmesinde 

uygulanan bir takım sorunlarla karşılaşılabilir. 

Pozitif hukuk mekanizmasının kurulması, devletin tüm organlarının yargı denetimine tabi 

olması, yargısal denetimin kusursuz bir şekilde işletilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin 

güvence altına alınması ile başlayan bir takım unsurların sağlanmasının dışında bireysel 

başvuru yolunun kabul edilmiş olması da önemli bir koruma mekanizmasını sağladığı için 

hukuk devletinin gerçekleştirilmesini sağlar.  

Bireysel başvuru yolunun Türkiye tarafından kabul edilmiş olması, iç hukuk yolu tüketildikten 

sonra AİHM’e başvurulmasının önünü açmış bir koruma mekanizmasıdır. Ulusal koruma 

mekanizmalarının artık yeterli olmadığı durumlarda bireysel başvuru yolunun kabul edilmesi 

hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi açısından önemlidir. 

İdarenin işlem ve eylemlerinin yargı tarafından denetlenmesi hukuk devleti ilkesinin bir 

gereğidir. İdarenin kendi hukuk mekanizmasına uygun bir yargı denetimine tabii olması bütün 

ülkelerde yeknesak bir durum değildir. Yani her ülke kendi hukuk anlayışlına göre kendi yargı 

denetimini oluşturmuştur.  

Ülkeler idarelerini yargı yolu ile denetlemeyi tercih ederken bu tercihlerin biçimleri arasında 

farklılaşmalar olabilir. Esas olarak iki denetim yolundan bahsedilebilir. 

1-Bazı ülkelerde adli yargı ile idarenin eylem işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetimi 

sağlanır.  

2-Bazı ülkelerde ise adli yargının dışında idari yargı denen ayrı bir yargı mekanizması ile 

idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğu denetlenir.  
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İdarenin eylem ve işlemlerinin sadece yargı yolu ile denetiminin sağlanmak istenmesi, yargının 

yükünü artırır, yargılama süresini uzatır, idari yargının verimliliği üzerinde bir sorun yaratır. 

İdare sadece idare tarafından denetlenmemelidir. Sağlıklı işleyen bir hukuk mekanizmasında 

idarenin yargı tarafından denetimine varmadan önce, idarenin kendi kendini denetlediği 

mekanizmanın işletilmesi gerekir. 

İDARENİN YARGI DIŞI YOLLARDAN DENETLENMESİ: 

İDARİ DENETİM: İdarenin yargı dışı denetim yolları idari kuruluşlar tarafından yapılıyor ise 

buna “idari denetim” denir. 

SİYASAL DENEETİM: Denetim yasama organı tarafından yapılıyor ise “siyasal denetim” 

söz konusudur.  

KAMUOYU DENETİMİ: İdarenin yargı dışı denetim mekanizmalarındandır. 

İkinci Ayırım:  

Denetimin içeriği bakımından bir ayrım yapıldığı zaman ise hukuka uygunluk denetimi ya da 

yerindelik denetimi karşımıza çıkar.  

Denetim organlarının bir kısmı her iki denetim yetkisine de sahiptir yani hukuka uygunluk ve 

yerindelik denetimini birlikte yapabilir. Ancak yargı organları tarafından yapılacak olan 

denetim, yerindelik denetimi içeremez. Yargı organları hukuka uygunluk denetimi yapabilirler, 

yerindelik denetimi yapamazlar. 

İdari Denetim (İdarenin İdare Tarafından Denetimi): 

Hiyerarşi ve idari vesayet denetimi ile idarenin denetlenebilmesi mümkündür. 

A. Hiyerarşi Denetimi: Yargılama makamlarına gitmeden, aynı kamu tüzel kişiliği içinde yer 

alan üst makamların, alt makamların eylem ve işlemlerini denetlemeleridir. 

İYUK 11, üst makamlara başvuruyu düzenler. 

 

İYUK m. 11: İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri 

alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi 

yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye 

başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 

 

2. 60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

 

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden 

işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır 

 

 

Hiyerarşik denetimin 11. Madde ile birlikte düşünülmesi gerekir. 11. Madde ile 10. ve 7. Madde 

uygulamada karıştırılabilir. 
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İdare, hukuka aykırı bir işlem tesis ederse kendiliğinden harekete geçebilir. İdare kendiliğinden 

hukuka aykırı gördüğü işlemi kaldırabilir, geri alabilir ya da bu maddede görüldüğü gibi 

başvuru üzerine de hukuka aykırı gördüğü işlemleri geri alabilir.  Geri aldığı ya da kaldırdığı 

işlemler yerine yeni işlemler de tesis edebilir.  

11. madde, dava yoluna gitmeden önce idareye başvurarak bahsettiğimiz idare hukuku ilkesinin 

işletilebilmesi için hem idareye hem de bireye bir imkan verir. Böyle bir imkanın 

kullanılmasının usul hukuku açısından en önemli sonucu, dava açma sürelerinin işetilmemesi, 

durmasıdır. 

10. madde ile karıştırılan bir tarafı vardır. Ancak 11. maddenin 10. maddeden ayrışan temel 

özelliklerin biri; 11. maddeye göre işletilecek itiraz başvurusu için ortada mutlaka bir idari 

işlemin bulunması gereğidir. Ortada bir idari işlem yoksa 11. maddenin akla gelmemesi gerekir. 

10. maddeye göre başvuru, idarenin harekete geçirilmesi için söz konusu olur. 10. ve 11. 

maddeler arasında böyle bir fark vardır. Ancak bu farkın kesiştiği bir yer de vardır. İlgili kişi 

idari davaya konu olabilecek bir işlemin/eylemin gerçekleştirilmesi için 10. madde uyarınca bir 

idari makama başvurup, idari makam tarafından bu başvuru reddedildikten sonra bu defa 11. 

madde çerçevesinde itiraz yoluna başvurabilecektir. İdare, 10. madde kapsamında kendisine 

başvurulduktan sonra bu başvuruyu reddederek bir işlem gerçekleştirmiş olur. Bu işlemin geri 

alınması/değiştirilmesi/kaldırılması için bu defa ilgili, 11. madde üzerinden tekrar idareye 

gidebilecektir. 

B. İdari Vesayet Denetimi: İdarenin idare tarafından denetlendiği mekanizmalardan biridir. 

Vesayet makamı, idari işlemlerin bir kez daha görüşülmesini isteme yetkisine sahiptir. Eğer bir 

kez daha görüşülmesini talep ettikten sonra işlemin hukuka aykırılık sorunu giderilemezse, o 

noktada idari yargıya başvurulur.  

C. Denetleme Kurulları Tarafından Denetim: 

1. Devlet Denetleme Kurulları Tarafından Denetim: 

İdari yargı konusunda idarenin yargısal denetimi dışındaki mekanizmalar önemlidir. Bu 

çerçevede karşımıza Devlet Denetleme Kurulu çıkar. 1982 Anayasasının 108. Maddesinde 

düzenlemiştir ve anayasal bir kurumdur. DDK’nın kurulması hakkında 2443 sayılı Kanunun 

gerekçesine baktığımızda, DDK’nın merkezi idarenin denetim görevini gereği gibi yerine 

getirmesi için kurulduğunu görüyoruz.  Bunun için siyasi çekişmelerin dışında kalacak, tarafsız 

ve etkin bir şekilde görev yapacak, devlet başkanlığına bağlı bir denetim organının 

kurulmasının zorunlu olacağı belirtilmiştir.  

Anayasada 2017 yılında yapılan bazı değişikliklerle DDK güçlendirilmiştir. DDK her türlü 

idari soruşturma yapma yetkisini bu değişiklikten sonra kazanmıştır. DDK’nın işleyişinin, 

üyelerinin görev süresi ve özlük işlerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği 

kabul edilmiştir. Kurul üyeleri görevden uzaklaştırma tedbirlerini uygulamaya yetkili hale 

getirilmiştir.  

Bu değişiklikten sonra DDK hakkında 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir takım 

düzenlemeler getirilmiştir. Bir defa yeni düzenlemeye göre DDK Cumhurbaşkanlığına bağlı üst 

denetleme organıdır. DDK bir yargılama makamı değildir, üst denetim organı olarak 
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Cumhurbaşkanlığına bağlı bir anayasal kurumdur. 82 Anayasasının 108. maddesinde 

düzenlenmiştir. Kurulun başkan ve üyeleri cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 

DDK Genelkurmay başkanlığını denetler. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını 

(TBB, TOBB...), vakıfları, üniversiteleri, kamuya yararlı dernekleri, Kuvvet Komutanlıklarını, 

Milli Savunma Bakanlığını, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını denetler. Tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarını denetler. 

DDK’nın yetkileri güçlendirilmiştir. İdari soruşturma açma yetkisine sahip olmuştur. Kurum 

üyeleri, görevden uzaklaştırma tedbirini uygulamaya bile yetkili kılınmıştır. Denetimi 

güçleştiren, engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını 

artıracağı veya suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görev 

başında kalması sakıncalı görünen her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden 

uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi DDK üyelerine tanınmıştır.  

DDK denetim sonunda bir rapor hazırlar. Rapor, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan 

sonra denetimi yapılan kurum veya kuruluşlara gönderilir. Kurum veya kuruluşlar kendilerine 

gönderilen raporlar üzerine savunmalarını yaparlar ve belirlenen süre içerisinde savunma ilgili 

bakanlığa gönderilir. İlgili bakanlık yine kendi görüşünü ekleyerek belirlenen süre içinde 

DDK’ya hazırlığını gönderir. Gelen bu cevaplardan sonra bu süreç tüketildikten sonra DDK 

genel hükümlere göre ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunabilir. DDK cumhurbaşkanın 

talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma da açabilir.  

İdarenin, idare tarafından denetim faaliyetinin DDK eliyle verimli bir şekilde işletilmesi halinde 

yargıya gitmeden etkili bir denetim sağlanıp, hukuk devleri ilkesine hizmet edilmiş olur. DDK, 

yargı organlarını denetleyemez.  

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Ve Başbakanlık Teftiş Kurulları:  

Mülga idarenin yargı dışı denetim kurumlarıdır. 

3. TBMM Dilekçe Komisyonu:  

Bireylerin meclise başvurma hakkı anayasal bir haktır. Anayasanın 74. maddesinde düzenlenen 

dilekçe hakkının bir parçası olarak karşımıza çıkar.  

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı 

MADDE 74- Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden 

yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.  

Kendileriyle ilgili başvuruların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazıyla bildirilir. 

 

TBMM’ye yapılacak başvurular, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından incelenir. TBMM 

Dilekçe Komisyonu tarafından karara bağlanabilen konularda verilen kararların bağlayıcılığı 

konusu tartışmalıdır. Danıştay’a göre AY 137. maddesi hükmüne göre, bir yargı organı 

olmayan bu komisyon tarafından verilen kararların bağlayıcılığı yoktur. Mahkeme ilamı 

niteliğinde değildir. 
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4. Bağımsız Organlar Tarafından Denetim: 

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) Tarafından Denetim: Kamu Denetçiliği 

Kurumu, kamu makamlarının haksız işlem ve eylemlerine karşılık, kişilerin korunmasına için 

oluşturulmuş bir kurumdur. TBMM’ye bağlı bir kurumdur (AY M.74). İdarenin işleyişi ile ilgili 

şikayetleri inceler. Kamu Denetçisi TBMM tarafından seçilir.  

2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununa göre bu kurumun kuruluş 

amacı, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak 

suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle, tutum ve davranışlarını, adalet anlayışı içinde 

hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinde incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmaktır. 

6328 sayılı kanun  

Bağımsızlık ve tarafsızlık 

MADDE 12 – (1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere 

görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde 

bulunamaz.         

(2) Başdenetçi ve denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun 

davranmak zorundadır. 

 

Ombudsman’ın denetim alanı, kanunun 3. maddesinin (e) fıkrasında düzenlenmiştir. 

Kimleri denetlemeyeceği ise yasanın 5. maddesinde belirtilmiştir.  

Kamu Denetçileri; 

 Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemleri, 

 Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararları,  

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri denetleyemez.  

Kamu Denetçileri, idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri alır. Çünkü idarenin idare tarafından 

denetlenmesinden bahsediyoruz. Hukuk Devletinin gerçekleştirilebilmesi için idarenin her türlü 

eylem ve işleminin denetlenmesi gerekir. Bu denetim sadece yargılama makamları tarafından 

yapılan bir denetim değildir. Şikayet üzerine idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarına, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk 

yönlerinden inceleme yapılır ve idareye önerilerde bulunulur. Menfaatleri ihlal edilenler 

hukuka aykırılık iddiası ile idari yargı yerlerine başvurup işlemin iptalini istediğinde yargı işlem 

hakkında bir karar verir ve bu karar kesindir. İdare tarafından uygulanması gerekir. Ancak kamu 

denetçisinin verdiği karar bağlayıcı değildir.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Duygu MERDİN
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21.01.2019 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Denetim:  

Bu kurum 6701 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Mevzuatına baktığımızda mevzuatla verilen 

görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip, özel 

bütçeli bir kurumundur. Sayılan özelliklere göre bu kurumun hukuki statüsü, kamu tüzel 

kişisidir. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2016 yılında kurulmuş bir kurumdur. Kurum, başkan, 

ikinci başkan ve üyelerden oluşur. Cumhurbaşkanı tarafından atandıktan sonra mevzuatla 

kendisine verilen görev ve yetkileri kullanırlar. Bunları yaparken bağımsızdırlar.  

6701 sayılı Kanunu incelediğimizde, m. 10’a göre kurumun görev alanına giren konularla ilgili 

olarak hiçbir organ makam ya da kişinin kurula emir ve talimat veremeyeceği talimat ve 

tavsiyede bulunamayacağı yazar. 

Ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle zarar gördüğü iddiasında olan herkes, yani her gerçek 

kişi ve tüzel kişi bu kuruma başvurabilir.  

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hangi başvuruları inceleyemez?  

Yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlere ilişkin başvuruları 

inceleyemez. Kanunlarla ilgili bir şikâyet olduğunda kanunlarda bir ayrımcılık olduğu 

iddiasıyla birey başvuruda bulunamaz. Mahkemenin verdiği karara karşı da ayrımcılık yasağını 

ihlal ettiği gerekçesiyle denetlemek üzere kuruma başvuruda bulunulamaz. 

HSK’nın vermiş olduğu kararın ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvurmak hukuken mümkün değil.  

Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı idari işlemler incelenemez. Bu işlemler neler 

olabilir? 

Yüksek Seçim Kurulu kararları yargı denetimi dışında bırakılan idari işlemlerdendir.  

Dolayısıyla YSK kararlarının ayrımcılık yasağını ihlal etmesi nedeniyle zarar gördüğü 

iddiasında bulunan kişi bu kuruma başvuramaz. 

Yüksek Askeri Şura kararlarının tümü yargı denetimi dışında değildir. Terfi ve kadrosuzluk 

nedeniyle emekliye ayrılma işlemleri dışında ki YAŞ kararları yargı denetimi içindedir.  

HSK kararları? Meslekten çıkarma kararların karşı yargı denetimi mümkün müdür? Diğer 

kararlar için yargı denetimi var mıdır?  

Bu kuruma eğer dava açma süresi içinde başvurulursa bu başvurular işlemeye başlayan dava 

açma süresini durdurmaktadır. 6701 sayılı Yasa ayrımcılık yasağının ihlali durumunda 

kurumun idari para cezası uygulayabileceğini düzenlemiştir. Zararın bu ihlale kusuru 

nedeniyle sebep olan kamu görevlisine, memura ya da kamu kurumu niteliğinde ki meslek 

kuruluşunda görev yapan kişiye rücu edilebilmesi de mümkündür. Dolayısıyla TİHEK’in 

yaptırım gücü vardır.   
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Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

Bunlar idari yargıya gitmeden önce idarenin idare tarafından denetlenebileceği hallerdir, birde 

idari uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemler vardır. 

Son zamanlarda yargı yükünün hafifletilmesi uyuşmazlıkların daha basit yöntemlerle 

giderilmesi, uyuşmazlıkların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla yargı dışı alternatif 

arayışlara gidilmiştir. AİHM’ne yapılan başvuruların artması bu anlamda yeni arayışları 

doğurmuş ve zorunlu uzlaştırma gibi kurumlar tartışma konusu olmuştur. Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi de üye devletleri uzlaştırma ya da birtakım özel, yargı dışı kuruluşların 

oluşturulması ile sorunların çözülebilmesini önermektedir.  

AYM bu konuda AY m. 9, m. 36 ve m. 141 ışığında bir tartışma yaratmıştır. Bir kararında 

taraflara Baro Hakem Kurulu kanalıyla uyuşmazlıkların çözümü konusunda yasa koyucunun 

düzenleme getireceğini kabul etmiştir.  

Bütün bu düzenlemeleri bir araya getirdikten sonra AYM, yargı dışı uyuşmazlık çözüm 

usullerinin yasa koyucu tarafından belirlenebileceğini ilke olarak kabul etmektedir.  

Bağımsız İdari Otoritelerin özelliklerden birisi, birtakım uyuşmazlıklara çözüm oluşturabilme 

yetkilerine sahip olmalarıdır. Fransa’da telekomünikasyon sektörü için oluşturulmuş BİO’lara 

baktığımızda yargısal işlevi yerine getirdiği söylenebilir. Türkiye’de de telekomünikasyon 

sektöründe BİO’ların konumu için benzer düzenlemelerin yer aldığını söyleyebiliriz. 

Telekomünikasyon Kurumu, uzlaştırma prosedürünü işletebilen bir kurum olarak karşımıza 

çıkar. 

Mesela borsa üyeleri ve müşterileri arasındaki uyuşmazlığın çözümüne ilişkin Borsa Yönetim 

Kurullarınca verilecek çözüm modelleri de alternatif çözüm yolları arasında gösterilebilir. 

İdari uyuşmazlıklarda dava yoluna gitmeden önce başka alternatif modellerle mesela sulh 

yoluyla giderilmesi mümkün mü? 2577 sayılı yasanın 13. maddesi, 659 sayılı KHK’nın ilgili 

düzenlemesine baktığımızda; 

KHK idari işlemler nedeniyle hakları ihlal edilenlerin idareye başvurabileceği, bunların 

uğramış oldukları zararın sulh yoluyla giderilmesi, dava açma süresi içinde idareden 

istenebileceğini kabul etmektedir. 

2577 sayılı yasanın 13.maddesi uyarınca idari eylemler nedeniyle hakları ihlal edilenler idari 

dava açmadan önce idareye başvurabileceklerdir, bu başvuruda sulh başvurusu olarak kabul 

edilebilecektir.  

Madde 9 :Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır 

 

Madde 36 :Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.  

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 

 

Madde 141/4 :Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 

görevidir. 
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Yine bazı özel yasal düzenlemelerde idareye uyuşmazlıkları sulh yoluyla çözme yetkisi 

tanınmıştır. 

Şu sonuca varmamız mümkün: 

İdari uyuşmazlıkların çözümü sadece idari yargı yerlerinde yapılmaz. 

İdarenin kendi içinde oluşturduğu bir takım kurumların işletilerek yargıya taşınmadan 

uyuşmazlıkların giderilmesi mümkün. İdarenin idare tarafından denetlendiği bu kurumlar idari 

vesayet ya da hiyerarşi olarak ta karşımıza çıkar. İdarenin kendi içinde yarattığı kurumlar eliyle 

de olabilir. 

Bunun dışında alternatif uyuşmazlık çözüm modelleri de mümkündür. Bu modeller yargıya 

gitmeden uyuşmazlığın çözümü içim düşünülmüştür. Asıl amaç idari yargı yerlerinin iş 

yükünün hafifletilmesi, idari yargı süreçlerinin hızlandırılması, sağlıklı kararların 

verilebilmesinin sağlanmasıdır.  

İdari uyuşmazlıklarda sulh yoluyla çözüm mümkündür. Sulh bir kurumdur. 2577 sayılı yasanın 

13. Maddesi ya da 659 sayılı KHK’nın içeriğine baktığınızda hem idari işlemler hem de idari 

eylemler nedeniyle hakları ihlal edilenler idareye sulh başvurusunda bulunabileceklerdir. 

Alternatif yöntemler içinde müzakere ve uzlaştırma da söz konusudur. Vergi uyuşmazlıklarında 

uzlaştırma yönteminden bahsedilebilir. Bazı özel yasal düzenlemelerde de mesela 6701 sayılı 

TİHEK kanunun 18.maddesinde uzlaştırma yolu öngörülmüştür. 

Genel İdari Usul Kanun tasarısının 40. maddesinde alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri ayrı 

bir başlıkta düzenlenmektedir. Bu başlık altında müzakere ve uzlaştırma adı altında iki yol 

vardır. 

Tasarıda 52. madde müzakere usulünü düzenlemiştir. Müzakere usulünde idareyle ilgili 

uyuşmazlık konuları görüşülür ve müzakere sonunda bir anlaşma sağlanırsa tutanak düzenlenir 

ve bir anlaşma metni imzalanır. 

Tasarının 53. maddesi ise uzlaştırma kurumuna ilişkindir. Uzlaştırma kurumu idareyle ilgililer 

arasına ki uyuşmazlığın çözümü için tavsiye ve görüşlerde bulunmak üzere tarafsız bir 

kişinin uzlaştırıcı sıfatıyla katıldığı alternatif bir çözüm usulüdür.  Uzlaştırıcı idari işlem 

hakkında idarenin yerine geçip kendisi karar veremez. Uzlaştırıcı ancak idari işlemi hukuka 

uygunluk ve yerindelik yönünden inceler. Gerek gördüğü takdirde idareye,  söz konusu idari 

işlemi değiştirmeye, kaldırmaya, geri almaya, hak ihlalini gidermeye davet eder. 

Alternatif çözüm usullerinin bir tanesi de tahkimdir. Tahkim, eğer bir hukuk alanına 

özgülenmesi gerekiyorsa özel hukuka özgü bir çözüm yöntemidir. Hatta tahkimin ceza 

yargısında ve idari yargıda uygulanamayacağı yönünde bir genel kabul vardır. 

Yargıtay’ın da bu görüşü doğrular nitelikte kararları vardır. Yargıtay’a göre hakem sözleşmesi, 

sözleşme serbestisinin bir sonucu olarak özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların 

çözümü hakkında yapılabilir. Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümüne 

ilişkin bu model idari yargıda alternatif çözüm yolu olarak kullanılabilir mi? 
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AYM tahkime ilişkin yasayla getirilen birtakım düzenlemeleri AY 9 ve 142. maddelerine aykırı 

bularak iptal etmiştir. Yine bu konuda Bakanlar Kurulu kararı hakkında Danıştay’ın vermiş 

olduğu yürütmenin durdurulması kararı vardır. 1994-96 yıllarında Türk yargısında AYM ve 

Danıştay idari uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin tahkim yolunun olmayacağını 

benimsemiştir. Ama süreç içerisinde birtakım değişiklikler olmuş, Türkiye’nin uluslararası 

tahkim konusunda yapılmış sözleşmeleri onayladığı görülmüştür.  Örneğin Cenevre 

Sözleşmesi, New York Sözleşmesi. 

Fransız hukukunda 1986 tarihli bir yasa ile ülkenin yararına bazı işlerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla devletin, yerel idarelerin ve kamu kurumlarının yabancı şirketlerle yapacakları 

sözleşmelere tahkim koşulu konulması olanağı getirilmiştir. 

Türk hukukunda, özellikle yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlarda yabancı 

sermaye ihtiyacı hâsıl olmuş ve yabancı sermaye uyuşmazlıkları çözümünde tercihen 

uluslararası tahkim yolunun seçilmesini benimsemiştir. Bu duruma çözüm olarak 99 tarihli ve 

4446 sayılı yasayla Anayasanın 47, 125 ve 155. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.  

47. maddede yapılan değişiklikle ile, “Devlet kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel 

kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk 

sözleşmeleriyle gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla 

belirlenir” denmiştir. Bu hüküm 3996 sayılı yasaya göre yapılacak sözleşmelerin özel hukuk 

sözleşmesi olarak nitelendirilmesinin yolunu açmıştır. Sözleşmelerin özel hukuk sözleşmesi 

olarak nitelendirilmesinden sonra uyuşmazlığın çözüm yolu olarak tahkimin kabul edilmesinde 

hukuken anayasal engel ortadan kalkmıştır.  

AY 125/1 sonuna getirilen hüküm idari sözleşmelerde tahkim yolunu açan bir düzenlemedir. 

“Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan 

uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir” der. 

Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. 

Anayasanın 125. maddesinde yapılan değişiklik 2575 sayılı yasanın 24.maddesine ve 2577 

sayılı yasa da m.2/1-c’de yansıtıldığı görülmektedir.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşlara teşekkürler: Işınsu AKDURUCAK
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23.01.2019 

Türk hukukunda idari uyuşmazlıklar, sadece idari yargılama makamlarında çözülmez. Hangi 

yöntemler izlenerek idari uyuşmazlıklar çözülebilir? İdari uyuşmazlıkların alternatif çözüm 

yollarına son yıllarında daha fazla gidilmektedir. Bu artışın nedenleri; yargının yükünün 

azaltılması, uyuşmazlıkların daha basit şekilde hızlı bir sürede çözülmesidir. Alternatif 

yöntemlere yönelen bu arayış sadece Türk hukukunda yoktur. Diğer ülkelerde de bu arayış 

vardır. Örneğin, AİHM’e başvuruların artmasından dolayı alternatif çözüm yolu olarak zorunlu 

başvuru gibi yollarında önerildiği görülmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 

tavsiye kararlarında, üye devletlere uzlaştırma ve diğer yargı dışı usulleri önerilmektedir. Özel 

alanlardaki küçük uyuşmazlıkları çözebilmek için yargı dışı kuruluşların oluşturulabilir. Bu 

yüzden tahkimin sağlanabileceği ve tahkime kolay erişimin yolunun açılabileceği söylenebilir.  

Türk hukukunda Anayasa Mahkemesi, uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm yoluna gitmeye 

olumsuz bakmaz ve bu çözüm yollarına uyulması gereken ilkelerinde açıklık getiren referans 

cümleleri vardır. Dayanağı Anayasanın 9. maddesi, 36. maddesi ve 141. maddesidir.  

Anayasa Mahkemesi, tarafsızlık ve bağımsızlık konusuna ve oluşturulacak alternatif kurulların 

uzmanlık niteliğine vurgu yapılıyor. Bu uzmanlıklar niteliği olan kurullar tarafından alınacak 

kararlarına Anayasa Mahkemesi bağlı olacağından dolayı usul ve yasakların ancak yasa ile 

düzenlenmesin gerekir. Türk hukukunda Anayasa Mahkemesi, yargı dışı uyuşmazlıkların 

çözüm usulleri menfi değil, müspet bakış açısına dayanır. Bununda bazı temel kriterleri vardır. 

Bunlar; bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Anayasa Mahkemesi, bu uzman kurulların karar alma 

usullerinin belirlenmesinde de yönetmeliğe başvurulamayacağını, ayrıca yasa ile düzenlenmesi 

gerektiğini vurgular. 

Bağımsız İdari Otoritelerin özgünlüğünü sağlayan esaslarından biri, bazı uyuşmazlıkları 

çözmek konusundaki yetkilerinin olmasıdır. Fransa’da özellikle telekomünikasyon sektöründe 

olan ART’nin görevi incelendiğinde,  kendi görev alanına giren uyuşmazlıkları çözmek için 

yargısal işlemler tesis edebildiği görülür.  

Türk hukukunda da telekomünikasyonla ilgili uyuşmazlık çözümü benzerdir.  

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, borsa üyeleri ve müşteriler arasında çıkan uyuşmazlıklarda 

tarafların başvurusu üzerine harekete geçip, uyuşmazlık çözülebilir. Türk hukukunda, Bağımsız 

İdari Otoritelerin uyuşmazlık çözme yetkisi çoğu zaman kanundan kaynaklanır.  

 

**İdari yargıda uyuşmazlıkta hangi alternatif çözüm yollarından bahsedilebilir? 3 örnek 

veriniz.** gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. 

**X Bağımsız İdari Otoritesinin Y tarihli kararını inceledikten sonra uyuşmazlık modellerine 

ilişkin Bağımsız İdari Otoritelerin sahip olduğu yetkileri değerlendiriniz.** 

Türk hukukunda, İdari uyuşmazlıklar için sulh yolu mümkündür. 2577 sayılı Kanunun (İYUK) 

13. maddesinde sulh yolu öngörülmüştür. İdari işlemlerle hakları ihlal edilen kişilerin idareye 

başvurarak ortaya çıkan zarara sulh yoluyla giderilmesini dava açmadan önce istemesi 

mümkündür.  



12 
 

İdari eylemler için de aynı şey geçerlidir. Hakları ihlal edilenler, idari dava açmadan 2577 sayılı 

Kanunun 13. maddesine giderek idareye başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru sulh başvurusu 

olarak kabul edilecektir. Türk hukukunda sulh kuruluşuna alternatif uyuşmazlık modeli olarak 

gidilebilir. Sulh yolu yasalarla özel hükümler çerçevesinde de öngörülmüş olabilir. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinden biri de uzlaştırmadır. Türkiye İnsan Hakları Ve 

Eşitlik Kurumu Kanununun 18. maddesinde incelemenin özelliğine göre, görüşlerin 

alınmasından sonra, resen veya talep üzerine tarafları uzlaşmaya davet edebileceğinden 

bahseder. Uzlaşma, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali olduğu iddia olunan uygulamaya 

son verilmesi veya mağdur açısından bu sonucu sağlayacak çözümleri içerebileceği gibi 

mağdura belli bir tazminatın ödenmesi biçiminde de olabilir. Uzlaştırma en geç bir ay içinde 

sonuçlandırılır.  

Uzlaştırma nerede yer alır? İdari yargıya gitmeden önce uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle 

çözülebilmesinde başka durumlar da mevcuttur. Bir türlü yasalaşamayan Genel İdari Usul 

Tasarısı 40. Maddesin “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Usulleri” başlığı altında 2 yol 

düzenlenmiştir. Bunlar: 

1-Müzakere usulü, tarafların toplanarak konuların görüşmesi, anlaşmanın tutanakla 

düzenleyip, anlaşma imzalanmasıyla sonuçlanır. Tasarının 53. maddesinde düzenlenen 

uzlaştırmada, tarafsız bir uzlaştırıcı idareyi çeşitli açılardan değerlendirir. Öncelikle idari işlemi 

hukuka uygunluk açısından inceler. Diğer yandan işlemi yerindelik açısından inceler. Gerek 

görürse; bu uzlaştırıcı idari işlemi değiştirmeye, geri almaya veya ihlalden dolayı kaldırmaya 

karar verebilir. Buna karşılık idarenin yerine geçerek kendisi karar veremez. 

2-Tahkim usulü, esasen özel hukuka özgü bir uyuşmazlık çözme yöntemidir. İdari yargıda 

tahkim tartışmalıdır. Kimilerine göre idari yargıda tahkime gidilememesi gerekir. Yargıtay bir 

kararında, hakem sözleşmesinden bahseder. Bu sözleşmenin, sözleşme serbestisi bakımından 

özel hukuktan doğan ilişkilerde uygulanabileceğini söylemiştir. 

Tahkimle ilgili Anayasa Mahkemesinin de çeşitli iptal kararları vardır. Tahkime ilişkin 

düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi süreç içinde Anayasaya aykırı bulunarak iptal etmiş ve 

Danıştay, tahkime ilişkin işlemlerin yürütmesini durdurmuştur. Türkiye, uluslararası tahkime 

ilişkin sözleşmelere taraftır. Bu sözleşmeler; Cenevre, New York, Devletler Ve Diğer 

Devletlerin Vatandaşları Arasında Yatırım Uyuşmazlıkların Düzenlenmesi Hakkında 

Sözleşmedir. 

Tahkimin alternatif uyuşmazlık yöntemi olarak uygulanmasında sadece Türk hukuku değil, 

Fransız Danıştayı da çekince koymuştur. 1986 tarihinde bir kırılma yaşanmıştır. Fransız 

Danıştayı ülke yararına tahkimin mümkün olduğunu söylemiştir. Ülke yararı alternatif yönteme 

bakışı değiştirmiş midir? Esnek midir? Ülke yararına işlerin gerçekleştirilmesi amacı, Fransız 

hukukunda tahkim koşulunu gerektirmiştir. Türk hukukuna da benzer amaçlarla yansımıştır. 

Yap işlet devret sözleşmelerinin tarafı olan yabancı şirket idare mahkemelerine sıcak 

bakmamaktadır.  

Yap işlet devlet yöntemiyle gerçekleştirilen yabancı yatırımların, uyuşmazlıkların çözümünde 

Uluslararası Tahkim yolunu benimsemeleri Anayasa değişikliğine yol açmıştır. Alternatif 
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Uyuşmazlık Çözüm olarak idari uyuşmazlıklarda 1999 yılında anayasaya bir takım 

değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Anayasanın 47. 125. ve 155. maddesine yansımıştır. 

Anayasa’nın 125/1 son fıkrasında eklenen hükümle idari sözleşmede tahkim yolu açıldı. 2000 

tarihli ve 4501 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu yasada uluslararası sözleşmelerde hüküm 

bulunmayan yerlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 2675 sayılı Milletler Arası Özel 

Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun tahkimle ilgili hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir.  

2001 yılında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunun çıkarılmıştır 

4501 sayılı yasa uyarınca, yabancılık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz 

sözleşmelerinden çıkan uyuşmazlıkların çözümünde 4686 sayılı yasa uygulanacaktır. Bu 

tahkim yolunun açılmasındaki genel düzenlemelerin yanında özel düzenlemelerde yer 

almaktadır. Anayasada bir takım değişiklikler yapılarak tahkim yolu açılmıştır. 4875 sayılı 

doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 3. fıkrasının e bendinde tahkim yolu öngörülmüştür.  

Diğer yandan, Anayasanın 59. maddesinde değişiklik yapıldı. Spor federasyonu, spor 

faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin konularda ancak zorunlu tahkime 

başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiç bir yargı merciine 

başvurulamaz, hükmü eklenmiştir. Bütün bunlar idari uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm 

Modeli olarak Türk pozitif hukukunda, Anayasadan başlayarak yasalar seviyesine de 

yansıtılmıştır. Sayılan kurumlarla (Dilekçe Kurumu, DDK, İnsan Hakları ve Eşitlik) ve sayılan 

modellerle (Tahkim, Uzlaştırma) uyuşmazlık çözmek mümkündür. Bunlar birer alternatif 

uyuşmazlık çözümlerdir. 

İdari Yargı kavram olarak, ayrı bir yargı düzenidir. Yargının özel bir bölümüdür. İdarenin idare 

hukuku tarafından düzenlenen faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklara bakar ve adli yargının 

dışında kendine özgü kuralları, yöntemleri olan ayrı bir yargıdır. 

İdarenin bütün tutumlarından, davranışlarından doğan uyuşmazlıklar idari yargıda mı görülür? 

Taraflardan biri idare ise hemen idari yargıya mı başvurulmalıdır? Hayır. İdari yargı idarenin 

bütün tutum ve davranışlarından doğan uyuşmazlıklarında görevli değildir. İdarenin adli 

yargıya girilen bazı faaliyetleri de olabilir. Ancak kural olarak idare hukukuna tabi bir faaliyet 

varsa ortaya çıkan uyuşmazlığın görülmesi gereken yer idari yargıdır. 

İdari yargı Fransa’da doğmuş gelişmiş ve birçok devletin hukukunu etkilemiştir. Fransız 

sistemi, Türk hukukunu Tanzimat döneminde etkilemeye başlamıştır. Batılılaşma süreci idari 

yargının Fransa’dan gelmesine katkıda bulunmuştur.  

Fransa’da idari yargı sisteminin ortaya çıkışı hukuki veya teknikle olmamış, tarihi ve siyasi 

nedenlerden olmuştur. Fransız ihtilali dönüm noktasıdır. İhtilalciler, kuvvetler ayrılığını 

getirmiştir. İdarenin bağımsızlığı için adli yargının idari davalara bakmaması gerektiğini 

savunmuştur. Bir kuvvetler ayrılığı prensibi gerçekleşip idare bağımsız erk olacaksa adli 

yargının, idari davalara bakmaması gerekmektedir. Bu durum, 1790 yılında çıkan yasa ile 

somutlaştırılmıştır.  

Adli mahkemelerin İdarenin ve kamu görevlilerine bakılması yasaklanmıştır. 1790 tarihinde 

çıkan yasada, yargıçların idarenin işlerine karışması, memurları görevleri nedeniyle mahkeme 

önüne çıkarması ve yargılaması suç olarak kabul edilmiştir. Çok katı bir erkler ayrılığı 
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prensibini benimsenmiştir. İdarenin işlemlerine başvurulacak herhangi bir yargı yolu 

kalmamıştır. İdarenin verdiği hukuka aykırı işlemlerinde tek yol idari makamın üst merciine 

başvurmak olmuştur. Fransız devrimcileri idareci yargıç (bakan yargıç) sistemini 

benimsemiştir. Uyuşmazlığı idarecinin kendi çözer. Bakan yargıç sisteminde, bakanlar yargıç 

gibi uyuşmazlığı kesin karara bağlamıştır. 1799 yılında, Napolyon tarafından merkezde bir 

Danıştay, illerde de İl İdare Kurulları kurulmuştur. Bu kurullara sınırlı olarak idari yargı görevi 

vermiştir. 1790 yılında çıkan yasadan sonra Katı kuvvetleri benimseyen Napolyon illerde idare 

kurulları oluşturup (Conseil d’Etat) kurulmuştur. İlk zamanlar da Danıştay’a, yargısal görevler 

verilmemiştir. İl idare kurulları ve bakan yargıçların kararlarına karşı bu defa bireyler devlet 

başkanına başvurabilmiştir. Devlet Başkanına yapılan bu başvuruların inceleyip kendisini asiste 

etmek düşüncesiyle Danıştay Modeli oluşturulmuştur.  

Devlet başkanının kendisine sunduğu şeyleri inceler, yargısal bir karar veremezdi. Bir süre 

sonra ilgililer Danıştay’a doğrudan başvurmaya başlar. Danıştay başvurular hakkındaki 

görüşmeleri Devlet başkanına sunmuş ve Devlet başkanının onayından sonra uygulamıştır. 

İdari yargı 1790 tarihli kanun ile doğmuş, 1799 yılında Danıştay doğmuştur. 1987 yılında da 

Fransa’da İstinaf Mahkemeleri kurulmuştur. İdare mahkemeleri ile temyiz aşamasında İstinaf 

Mahkemeleri yer almıştır. Fransız idari yargılamada 3 dereceli sistemi vardır. Türk hukukuna 

da istinaf modeli girmiştir. İstinaf Danıştay’ın yükünün azaltılması ön görülmüştür. Bu model, 

Türk hukukuna da son zamanlarda yansıtılmıştır. İstinaf mahkemeleri Danıştay’ın yükünün 

azaltılması için kurulması istenilmiştir.  

Fransız Danıştayı’nın işleyişine bakıldığında, kişilerin hak ve özgürlüklerini idareye karşı 

korumak ister ve idarenin hukuk içinde kalmasını ister. İdarenin işleyişini engelleyen ve 

idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıran, hukuka uygunluk denetimini yerindelik denetimine 

çeviren tutumlara karşıdır. Fransız Danıştayı, idareyi hukuk için de tutabilmek için işleyişini 

engellemeden denetlemeyi uygun görmüştür. İdare ontolojik olarak takdir yetkisine sahiptir. 

Danıştay takdir yetkisini denetleyemez. Hukuka uygunluk ile denetimi sınırlandırmalıdır, 

yerindelik denetimi yapmamalıdır. İdarenin ihtiyaçları ile bireylerin hak ve özgürlüklerini 

korunması arasındaki dengeyi gözeterek formüle etmiştir.  

Adli yargının dışında bağımsız bir idari yargı sisteminin Fransa’ya özgü nedenlerle ortaya 

çıkması başlangıçta açıklanabilir, fakat sonrasında açıklanmasında yeterli değildir. Kısaca, 

uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk kurallarından farklı olduğu için ayrı bir yargı düzeni 

olarak kurgulanmıştır. Bugün idari yargının varlık nedeninin asıl cevabı Fransız ihtilali değildir. 

Bugünkü idari yargının kökleri Fransız ihtilalinin siyasi dinamikleridir. Bugün idari yargının 

varlık nedeninin asıl cevabı, “idare ile bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklarda ve bireyler 

arasında çıkan uyuşmazlıklarda farklı bir hukuk rejiminin uygulanmasının ihtiyacı”dır. 

Dolayısıyla, idarenin yargı yoluyla denetiminde idari anlaşmazlıkların bir uzmanlık mahkemesi 

olan idari yargı yerlerinde görülmesinin hem kişilere hem de idareye sağladığı yararlar vardır. 

Bu yararlar nedeniyle, ayrı bir idari yargı düzenine ihtiyaç duyulmaktadır. İdari yargının ayrı 

bir yargı düzeni olmasında, idarenin özellikle 2. Dünya Savaşından sonra sosyal devlet 

anlayışının gelişmesi etkilidir. İdari yargının görev alanı, sosyal devlet anlayışıyla 

genişlemiştir. Bu gelişmenin bireyler ile idare arasında kurulan ilişkiler karmaşık bir boyuta 
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taşınmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları giderebilecek bir yargıç aranmıştır. Bu yüzden idare 

hukukunu bilen, idarenin sorunlarını çözebilecek uzman yargıçlar aranmıştır. 2. Dünya 

Savaşında sonra idarenin alanı genişlemiş ve bireyle karşılaşmama ihtimali çok azalmıştır. 

Karşılaşmanın çözümlenmesi için hem idareyi hem de günün koşullarını anlayan uzman 

yargıçlara ve idare mekanizmalara ihtiyaç vardır. 

İdarenin yargısal denetiminde iki tip örgütlenme söz konusu olabilir: 

1- Kara Avrupası Sistemi 

2- Yargı Birliği (Anglosakson) Sistemi 

Yargı birliğinde, idarenin yargı yoluyla denetlenmesi Adli mahkemeler tarafından 

gerçekleştirilir. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yargı bir bütün olarak ele alınmıştır. Kişiler 

arasında ve kişiler ile idare arasındaki çıkan uyuşmazlıklar ele alınır. Yargı birliğinin en üstünde 

Yüksek mahkemeleri vardır. Hakları ihlal edilen bireyin, idarenin işlem ve eylemlerine karşın 

Adalet Mahkemelerine başvurur; yargı birliğinin uygulandığı Anglo-Amerikan ülkelerinde 

idarenin yargı yoluyla denetimi, kural olarak Adalet Mahkemelerine verilmiştir. Bu düzende 

idare ile kişi arasındaki uyuşmazlıkla kişiler arasındaki uyuşmazlık arasında bir farklılık yoktur. 

İdare ile birey aynı düzeyde görülmüştür ve aynı hukuk kuralı uygulanır. 

İdari yargı alanındaki sistemlerde kuruluş bakımında idari yargı yerleri bazı ülkelerde Danıştay 

bazı ülkelerde mahkeme şeklinde örgütlenmiştir. Görev bakımından ise idari yargı yerleri 

geniş/dar görevli olarak oluşturulmuştur.  

Danıştay yalnız idari davalara bakmaz. Danıştay yargısal görevlerinin yanı sıra, 

Cumhurbaşkanına görüş bildiren, yasalarda öngörülen bir takım idari işlemlere bakan, idari bir 

kuruluştur. Danıştay’ın aynı zamanda idareye yardımcı bir kuruluş olması ve yüksek yargı yeri 

olması uygulamada bir takım probleme neden olmaktadır. Bu nedenle tartışmaya açıktır. AİHM 

1995 yılında verdiği Procola kararla danışma ve yargısal işlemlerin aynı makam tarafından 

tesisini, AİHS’nin 6. maddesinde ki adil yargılanma hakkının gerektirdiği tarafsızlık ilkesi 

açısından sakıncalı bulmuştur.  

Danıştay İDDK 17.11.2005 tarihli kararında, Danıştay’ın bir üyesinin aynı imtiyaz sözleşmesi 

için görüş verip, daha sonra bu sözleşme hakkında açılan davada görev almasını adil yargılanma 

hakkına aykırı bulmuştur: 

“İdari İşler Kurulunda görüşülen bir imtiyaz sözleşmesinin taraflarca imzalanıp yürürlüğe 

girdikten sonra dava konusu edilmesi halinde, aynı imtiyaz sözleşmesiyle ilgili yargılamaya, 

daha önce İdari İşler Kurulundaki incelemede bulunan ve görüşünü bildiren üyelerin katılması 

<adil yargılanma hakkı>na uygun bulunmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 

yargılamada nesnel tarafsızlığın sağlanması için, aynı olayda aynı üyelerin hem görüş bildirme 

hem de yargılama işlevlerini üstlenmelerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil 

yargılanma hakkına ilişkin 6.ncı maddesine uygun bulmamaktadır.” 

İdari yargının görev alanı geniş tutulan yerlerde idarenin idare hukukundan çıkan bütün 

uyuşmazlıklarda idari yargı tarafından çözülür; fakat idarenin görev alanı dar olan ülkelerde, 

idare hukukundan çıkan bütün uyuşmazlıklar idari yargıda çözülmez. İdari işlemlerin iptali 



16 
 

işlemleri idari yargı yerlerinde görülür. İdarenin mali sorumluluğu gerektiren davalarda ise 

Adalet Mahkemelerinde görülmektedir. Türkiye ve Fransa’da idari yargının görev alanı geniş 

tutulmaktadır. 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler incelendiğinde; bazı ülkelerde yüksek mahkemelerin olduğu 

görülür. Bazı ülkelerde idare mahkemesi vardır. Almanya’da ise Federal Mahkeme vardır. 

Yargısal görevlerin yanı sıra idari görevleri olan Danıştay’ın ve sadece idari görevi olan 

Danıştay’ın olduğu ülkeler vardır. Avrupa Birliğine üyesi ülkelerin tamamı, yargı ayrılığı 

sistemini kabul etmiş değildir. Avrupa Birliği ülkelerden 12 tanesi yargı birliğini kabul etmiştir. 

Bunlardan bir kısmı da Estonya gibi ülkelerde tek bir yüksek mahkeme vardır. Yargıçlar hem 

adli hem idari yargıya bakar. İdari yargı düzeni, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakla 

birlikte hepsi birbirinden farklıdır. Türkiye’nin durumunda Danıştay’ın fonksiyonu sadece idari 

işlere bakmaz, aynı zamanda idari yargı yeri olarak uyuşmazlıklara bakan bir kurumdur. Türk 

hukukunda idari yargının alanını geniş tutulmuştur.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Furkan TAŞTAN 
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İDARİ YARGI

DERS NOTLARI – 2. KISIM

 25.01.2019

TÜRK HUKUKUNDA İDARİ YARGININ GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ VE KAPSAMI

İdari yargının gelişimi konusunda üç döneme ayrıntılı şekilde bakılması gerekmektedir; 

 MUTLAKİYET DÖNEMİ
 MEŞRUTİYET DÖNMEİ
 CUMHURİYET DÖNEMİ

MUTLAKİYET DÖNEMİ: 

Türk hukukunda idari yargı alanı, 1868 yılında Fransız örneğine göre oluşturulan Şura-ı 
Devlet ile başlamıştır. İlk aşamada, şura-i devlet çok görevli bir kuruluş olarak örgütlenmiştir. 
O dönemde; şimdiki anlamda Danıştay, sınırlı bir biçimde yargı görevine sahiptir ve ağırlıklı 
olarak tutuk adalet usulü uygulanmıştır.  Bu dönemde Danıştay’ın yargı kararları sadece 
sadrazamın onayı ve padişahın iradesi ile yürürlüğe girebilmiştir.  

1871 tarihinde oluşturulan nizamname ile idari yargının genişletildiği, meclis-i idare-i vilayet 
denilen bir kurumun oluşturulduğu, bu kuruma yargı yetkisinin verildiği ve bu kurumun 
kararların herhangi bir onaya gerek kalmadan yürürlüğe girebildiğini görmekteyiz. Ancak, 
Türk hukukunda mutlakıyet döneminde Danıştay’ın ve idare kurumlarının, kişilerle idare 
arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayabilmesi için uygun bir zeminden 
bahsedilemez. Burada tutuk adalet usulüne bakılması gerekirse, tutuk adalet usulü idari 
yargının menşei olarak gösterilen Fransa’daki gelişimlerle birlikte düşünülmelidir. 

Fransa’da tutuk adalet usulü kavramını 1779 Anayasası ile kurulan Fransız 
Danıştay’ına dayandırmak mümkündür. Fransız Danıştay’ı, kuruluş dönemlerinde 
uyuşmazlıkları çözme işlevi olan, ancak uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin nihai karar 
veremeyen bir kuruluştur.

Fransız Danıştay’ının uyuşmazlıklar hakkında karar verme yetkisinin olmaması nasıl 
bir yöntem ile sonuç doğurmuştur?

Fransız Danıştay’ı uyuşmazlık hakkında, uyuşmazlık kendine geldiği andan itibaren yargısal 
usullerle görüp bir karar tasarısı hazırlamış, bu karar tasarısını o dönemde devlet başkanına 
teklif olarak sunmuş ve Fransız Danıştay’ı tarafından oluşturulan bu tasarı, devlet başkanı 
tarafından onaylanarak karara dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, Fransız Danıştay’ı ilk 
zamanlarında idarenin bir parçası şeklinde kurgulanmıştır. Uyuşmazlıkları çözerken yargısal 
bir usulün uygulandığını söylemek mümkündür. Ancak bugünkü anlamda yargısal kararlar 
vermesi Fransa’da 1872 tarihli Kanun ile mümkün olmuştur ve bu tarih itibariyle Fransız 
Danıştay’ına uyuşmazlıklar hakkında kesin karar verme yetkisi tanınmıştır. 

Türk idari yargı sistematiğinde mutlakıyet döneminde 1868 yılında kurulan Türk 
Danıştay’ının, şura-i devletin üstlendiği görevleri uygulama bakımından benimsediği 
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yöntem, Fransız Danıştay’ının ilk kurgulandığı dönemdeki yöntem ile benzeşmektedir. 
Bu yönteme ise, tutuk adalet usulü denmektedir.

MEŞRUTİYET DÖNEMİ:

1876 Anayasasında Danıştay’ın görevlerinde bir azalma görülmektedir. II. Meşruiyette de 
idari yargı açısından Danıştay’ın yapısında önemli değişikler olmamıştır.  Dolayısıyla, Türk 
hukukunda bu dönemde idareye özgü bir hukukun geliştiği ve idari yargı sisteminin 
uygulandığını söylemek mümkün değildir.

Türkiye’de idari yargı sisteminin gelişimi, uygulanması bakımından en önemli dönem 
Cumhuriyet dönemidir. 

CUMHURİYET DÖNEMİ:

Bu dönemde Danıştay’ın yeniden kurgulanması ile idare hukuku ve idari yargı sistemi 
uygulandığı görülmektedir. Cumhuriyet dönemine baktığımızda, 1924 Anayasasının kabul 
edilmesi, idari yargının doğuşu ve gelişimi açısından önemlidir.

1924 Anayasasının 51.maddesinde Danıştay’a ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmiştir. 
Anayasanın 51.maddesi ile idare davalarına bakmak ile idari uyuşmazlıkları çözmek 
üzere bir Danıştay kurulur, hükmüne yer verilmiştir. 

1924 Anayasasının 51.maddesindeki hükme dayanılarak 669 sayılı Şura-i Devlet Kanunu 
1925 yılında kabul edilmiştir ve Türk idari yargı sistematiğinde 1927 yılında Danıştay göreve 
başlamıştır. Daha sonra diğer idari yargı yerleri kurulmuştur ve idari yargı sistematiği 
tamamlanmak istenmiştir. 1924 Anayasası bir dönüm noktasıdır. Danıştay ilk defa 1924 
Anayasasında kabul edilmiştir. 

1961 Anayasası, Danıştay’lı bir idari yargı sistemini benimsemiştir. Danıştay, idari 
uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek ile görevli kılınmıştır. 61 
Anayasasının 140.maddesine göre, kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı 
konularda ilk derece ve genel olarak ve üst derece idare mahkemesi olarak Danıştay’ın 
görevli olduğu belirtilmiştir. 

61 Anayasası idari yargı alanında birtakım ilkeler getirmiştir ve bu ilkeler çerçevesinde 1964 
tarihinde 521 sayılı Danıştay Kanunu çıkarılmıştır. Bu arada idari yargı sistematiğinin 
örgütlenmesi açısından önemli başka bir kurum, 1971 yılında oluşturulmuştur. 1971 yılında 
Anayasada yapılan değişiklikle hukukumuza Askeri Yüksek İdare Mahkemesi getirilmiştir. 
71 yılında 61 Anayasasında yapılan değişiklik ile asker kişilerle ilgili eylem ve işlemlerin 
yargısal denetimi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince yapılır hükmü getirilmiştir. Buna 
paralel olarak, 1972 yılında 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 
çıkarılmıştır.

İdari yargı alanında kapsamlı değişiklikler 1982 Anayasasının ürünüdür. İdari yargı alanında 
kapsamlı olarak yapılan yeniden düzenleme 1982 yılında 3 temel yasanın çıkarılması ile 
mümkün olmuştur:

 2575 sayılı Danıştay Kanunu
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 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanun

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Kronolojik olarak son döneme bakıldığında, Türk hukukunda idari yargı alanında yapılan 
yeniden düzenlemeler ile ilk derece mahkemesi olarak görev yapan idare mahkemeleri ve 
vergi mahkemeleri oluşturulmuştur. İdare mahkemelerinin idari yargı alanında genel görevli 
mahkemeler olduğu kabul edilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak, Danıştay idari yargı 
alanında genel görevli bir temyiz makamı olarak düzenlenmiştir ve ilk derece mahkemesi 
olarak bazı durumlarda görev alabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, İdari yargı alanında 
yapılan düzenlemeler ile idari yargı sistematiğini, idari yargı örgütlenmesini idare 
mahkemeleri, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay enjekte edilmiştir. 

Bölge idare mahkemelerinin kurulması ile vergi ve idare mahkemelerinin bazı kararlarına 
karşı temyiz yolu vasıtası ile Danıştay’a başvuru yerine, (yakın zamana kadar) itiraz yolu ile 
bölge idare mahkemelerine gidilmesi kabul edilmiştir. 

İtiraz dediğimizde, bölge idare mahkemesinin düşünülmesi gerekmektedir. İtiraz 
kurumunun, bölge idare mahkemeleri ile birlikte anılması gerekmektedir.

 Temyiz yolu ile Danıştay’a başvuru yerine itiraz ile bölge idare mahkemelerine 
gidilmesi söz konusu olmuştur. Böylece, idare ve vergi mahkemelerinin bazı 
kararlarının Danıştay tarafından değil, bölge idare mahkemeleri tarafından 
sonuçlandırılması yöntemi benimsenmiştir.

2000 tarihi bölge idare mahkemeleri açısından öneme sahiptir; 4577 sayılı yasa ile idari 
yargı alanında karşımıza çıkan bu üç temel mevzuattan biri olan, 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 45. maddesinde bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile idare ve vergi 
mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay’a gidilmesi yerine itiraz yolu ile bölge idare 
mahkemelerine gidilmesi kuralı getirilmiştir. 

Yani, idare ve vergi mahkemelerinin tek hâkim tarafından vermiş olunan kararlarını ve 
bunun yanında kurul olarak verdikleri ve sayma yoluyla kanunda belirtilen bazı 
kararlarına karşı bir üst merciine başvurma yöntemi ve yönü; Danıştay’a temyiz 
başvurusu şeklinde değil, bölge idare mahkemesine itiraz şeklinde olacağı 
düzenlenmiştir. 

 2000 yılında yapılan bu değişiklik, idare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği 
kararlar ve kurul olarak verdikleri ve kanunda sınırlı sayma yolu ile belirtilen birtakım 
kararlara karşı yapılacak itirazların; Danıştay’a değil, bölge idare mahkemesine 
götürülmesini düzenlemiştir.

2014 yılı da bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Türk hukuku açısından idari yargı 
hukukunda önemli bir tarihtir. Zira 2014 yılında, 6545 sayılı yasa ile bahsettiğimiz idari yargı 
alanındaki üç temel mevzuattan biri olan 2577 sayılı yasanın 45.maddesi yeniden 
düzenlenmiştir; yeni bir yol olarak istinaf yolu kabul edilmiştir.
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İstinaf mercii Bölge İdare Mahkemeleridir. İstinaf konusu, idare ve vergi mahkemelerinin 
kararlarıdır. Dolayısıyla, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı bu mahkemeleri 
kapsayan yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz ile değil, istinaf ile başvuru 
yapılabileceği kabul edilmiştir. Böylece, bölge idare mahkemeleri Danıştay’ın iş yükünü 
azaltmıştır.

ÖDEV: Türkiye’de idari yargı alanında açılan dava sayısındaki artışın nedenleri ve 
sonuçlarını,  son 10 yılda vergi mahkemelerine, idare mahkemelerine ve Danıştay’a açılan 
dava sayılarını ayrı ayrı içerecek şekilde inceleyiniz. Dava sayısındaki artış ve davaların 
karara bağlanma süresinin uzamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6.maddesi ile 
ilişkisini yorumlayınız. Bu yorumu oluştururken 7.11.2013 tarih 2012/1192 sayılı Selahattin 
Akyol kararı veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 8.5.2014 tarih 2013/2294 sayılı 
İsmet Kaya kararı ile birlikte değerlendiriniz. 

İDARİ YARGI SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

İdari yargı sistemi kaynağını Anayasadan almaktadır. İdari yargı sistemi, merkezine 
Danıştay’ı alarak örgütlenmiştir. Türk hukukunda, idari yargı sisteminde Danıştay hem 
yargısal hem de idari görevleri olan bir yüksek mahkemedir. İdari yargı sisteminde, genel 
görev ilkesi geçerlidir. Yani, idare hukukundan doğan işlem ve eylemlerine karşı dava 
açılacak ise davanın açılacağı yer, ilke olarak idari yargı yerleridir. Bu davayı idari yargı 
yerlerinde açabilmek için açık bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Yani uygulamaya 
bakıldığında, ortada idare hukuku rejimine tabi olduğundan emin olduğumuz bir idari işleme 
ilişkin uyuşmazlık varsa; dava idari yargıda açılır. İdari yargı sistematiği genel görev ilkesini 
benimsemiştir. Dolayısıyla, idare hukuku rejiminin uygulandığı yani idare hukukundan doğan 
işlem ve eylemlere karşı açılacak davalar ilke olarak idari yargı yerlerinde açılır. Bunun için 
açık bir yasal düzenlemeye gerek yoktur. 

İdari işlemlere karşı adli yargıda dava açılabilmesi için açık bir yasal düzenleme varsa; 
herhangi bir açık yasal düzenleme olmadığının tespiti yapıldıktan sonra rahatlıkla idari yargı 
yerlerinde dava açılabilir.  İdari işlem ve eylemlerin idare hukuku rejimine tabi olduğu 
durumlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm yeri, idari yargı yerleridir. Bu durum, Türk 
hukuk sistematiğinin benimsemiş olduğu genel görev ilkesinin bir sonucudur. 

Açık bir yasal düzenleme varsa; açık düzenlemede hangi mahkeme görevlendirilmişse 
orada açılması gerekmektedir. Mevzuatta açık bir düzenleme yok ise, idare tarafından tesis 
edilen işlemin tabi olduğu hukuk rejiminin tespit edilmesi gerekmektedir. İşlemin tabi olduğu 
hukuki rejim idare hukukuysa, idare mahkemelerinin yetkili olması gerekmektedir. 

İdari yargının görev alanı idari yargı sistematiğinde geniş tutulmuştur. Yani, idari işlemler 
idari yargıda, idari işlemlerin iptali de idari yargıda talep edilebilir. İdari eylem ve işlemlerden 
doğan haksızlıkların giderilmesi tartışmaları da idari yargının görev alanındadır. Diğer yargı 
sistemleriyle karşılaştırıldığında, Türk hukukunda idari yargının görev alanının geniş 
tutulduğu açıktır. 
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İlk derece mahkemesi olan idare mahkemeleri, genel görevli mahkemelerdir. Türk hukukunda 
idare mahkemeleri ilk derece mahkemeleridir. Örneğin; Ankara İdare Mahkemesi, İzmir İdare 
Mahkemesi, İstanbul İdare Mahkemesi… 

 Olay incelemesinde davanın açılması gereken yer sorulduğunda, Ankara İdare 
Mahkemesi diye yazılıp bırakılması yeterli değildir. “Genel görevli ve yetkili 
mahkeme, Ankara İdare Mahkemesidir.” diye belirtilmesi gereklidir.

İlk derece idare mahkemeleri genel görevli mahkemelerdir. Ancak, sadece idare mahkemeleri 
ilk derece mahkemelerdir, sonucuna varmak doğru değildir. Türk idari yargı sistematiğinde 
sınırlı olarak Danıştay ilk derece mahkemesi sıfatıyla birtakım uyuşmazlıkların çözümünde 
görev yapmaktadır. Türk idari yargı sistematiğinde, tek yüksek mahkeme; Danıştay’dır. 

İdari yargı denetiminin kapsamı nedir? İdari yargı denetimi neyi içermektedir? 
İçermediği durumlarda yargının ve yasamanın işlevi nedir, bunun hukuki olarak 
kavramsallaştırılması nasıl yapılır? Bütün bunların hukuk devleti ilkesi ile ilişkisi hangi 
oranda mevcuttur?  

İdari yargı denetimin kapsamı bakımından öncelikle 61 Anayasasına bakarsak; 61 
Anayasasının 114.maddesinde, idarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz, hükmü yer almaktadır. Anayasada 1971 yılında 
yapılan değişiklikle, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır, 
hükmü getirilmiştir. Daha sonra madde genişletilmiştir; yargı yetkisi, yürütme görevinin 
kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak 
şekilde kullanılamaz. Burada ise yargıya müdahale edildiği görülmektedir. 61 Anayasasında 
idari yargı yetkisini güçlendiren bir durum vardır. Ancak, 1971 yılında bu duruma değişiklik 
getirilmiştir. 

Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
getirilmesini sınırlayacak şekildedir. Yani, yürütme kanunda belirtilen sınırlar içinde karar 
veriyor ise yargı bu duruma müdahale etmemelidir. 

İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez. Kuvvetler ayrılığı prensibi 
açısından yerinde bir değişimdir. 

1982 Anayasası, 71 Anayasasının getirdiği düzenlemeyi benimsemiştir. Uygulamada idarenin 
birtakım işlemlerinin yargı denetimi dışında tutulması yani, yargı denetimin alanının 
daraltılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yargı yerleri bazen bu alanı daraltmaktadır. 
Bazen ise yasama bu alanı daraltmaktadır. 

Yargı yerleri bu alanı daralttığında, bu durum “hükümet tasarrufu”dur.

Yargı yerleri birtakım kısıntılar getirebilir. Bu kısıntılar yargı ile olursa bunun adı; hükümet 
tasarrufudur. Yani, idarenin yargı yolu ile denetiminde yargı yerleri tarafından getirilen 
kısıntıdır. Kıta Avrupa ülkelerinde; Fransa’da, Türkiye’de hükümet tasarrufu denilen bu 
kavrama Anglo-Amerikan ülkelerinde devlet tasarrufu ya da siyasi mesele denilmektedir. 
Hükümet tasarrufunda, yargı denetimin alanını kendi kendine kısıtlamaktadır. 
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Bu kavram, hukuk devleti ilkesinden sapıldığında tehlikeli hale gelebilmektedir. Yargı yeri 
kendisine açılan davada; bu hadise siyasi sebep ve düşüncelere ilişkindir, idari işlemin 
mahiyeti yoktur, diyebilir. Yani, yargının denetlemediği bir alan olur. Bu nedenle, yargısal 
denetim alanının yok olduğu bir yerdir. Buna yargı kısıntısı, hükümet tasarrufu denir.

Yasama eliyle kısıntı ise, idarenin yasamanın aldığı kararlarla yargı tarafından 
denetlenemeyeceği durumlar söz konusudur. Burada ise yasama kısıntısı kavramı karşımıza 
çıkmaktadır. Hükümet tasarrufu, hükümetin yaptığı tüm işlemlerden imtina etmek anlamına 
gelmemektedir. Hükümet tasarrufu ile hükümetin veya hükümet dışındaki idari bir kuruluşu 
yargı denetimi dışında kalan bazı üst siyasal etkinlikler anlatılmak istenmektedir. Yani, bir 
idari işlemin hükümet tasarrufu olarak kabul edilebilmesi için yargı yerinin idari işleme karşı 
açılan davaya siyasi düşünce ve sebeple veya işlemin mahiyeti icabı gibi hukuk dışı 
nedenlerle bakmaması ve davayı önkoşullar yönünden reddetmesi anlamına gelmektedir. 

Fransa’da da hükümet tasarrufu mevcuttur. Ancak, Fransız öğretisi hükümet tasarrufunu 
eleştirmiş ve Fransız yargı sistematiğinde hükümet tasarrufları alanı oldukça daraltılmıştır. 
Hükümet tasarrufları başlıca iki konu ile ilgili işlemler bakımından söz konusu olmuştur:

 Hükümetin parlamento ile olan ilişkileri
 Hükümetin dış politikayla ilgili olan bazı işlemleri

Fransız idare hukukunda; parlamentonun toplantıya çağrılması, cumhurbaşkanının yasaları 
imzalayıp yürürlüğe koyması, cumhurbaşkanının Anayasa Konseyine başvurması, 
cumhurbaşkanının bir yasa tasarısını referanduma sunma kararları bu tip işlemlere örnek 
olarak gösterilmektedir.

Bir idari işlemin hükümet tasarrufu olarak kabul edilmesinin uygulamada yarattığı sonuç, 
yargı yerleri tarafından davanın önkoşullar yönünden ilk inceleme aşamasında 
reddedilmesidir. 

 Fransa’da hükümet tasarrufu kategorisi kaybolmaya yüz tutmuş, daralmış bir alandır. 

Danıştay hükümet tasarruflarına ilişkin nasıl bir yorum getirmiştir? Türk hukukunda 
ne tür kararlar verilmiştir? İdari yargı sistematiğinde hükümet tasarrufu yani idari 
yargı yerlerinin kendi kendisini yok ettiği alan uygulamada yok mudur? Mevzuatta 
bunu yasaklayan açık bir düzenleme yok ise hükümet tasarrufları uygulamasının yargı 
eli ile ortaya çıkması mümkün müdür? 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Aybüke ÇİNKAYA
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28.01.2019

Hükümet Tasarrufları

İdarenin yargı yoluyla denetiminde yargı yerleri tarafından getirilen bazı kısıntılar olabilir. Bu 
kısıntılara Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde özellikle Fransa ve Türkiye hukuklarında 
hükümet tasarrufu, Anglo-Amerikan ülkelerinde bunlara devlet tasarrufu ya da siyasi 
meseleler denmektedir. 

Hükümet tasarrufu ile idarenin yaptığı bütün işlemler kast edilmemektedir. Hükümet tasarrufu 
ile hükümetin ya da hükümet dışındaki idari bir kuruluşun yargı denetimi dışında kalan bazı 
üst siyasal yönetim etkinlikleri anlatılmak istenir. Bir işlemin hükümet tasarrufu sayılabilmesi 
için yargı yerinin işleme karşı açılacak davaya hukuk dışı nedenlerle bakmaması gerekir. 
Hukuk dışı sebeplerle davaya bakmaması hali, siyasi sebep ve düşünceler ya da işlemin 
mahiyeti icabı bakmaması durumunda söz konusu olur.

Hükümet tasarrufu sadece Türk hukukunda geçerli olan bir kavram değildir. Bu kavram, 
Fransız idare hukukunda ve idari yargılama hukukunda da karşımıza çıkar; ancak Fransız 
öğretisinde bu kavrama karşı yapılan eleştiriler, hükümet tasarrufunun alanını zamanla 
daraltmıştır. Sadece iki işlem bakımından Fransız hukukunda hükümet tasarrufları uygulama 
yeri bulmaktadır:

 Hükümetin parlamentoyla ilişkilerine ilişkin olan,
 Dış politikayla ilgili bazı işlemler

Bir işlemin hükümet tasarrufu olarak kabul edilebilmesinin uygulamadaki sonucu yargı 
yerlerinin verdiği kararlarda ortaya çıkar. Yargı yerleri, davanın ön koşullar yönünden ilk 
inceleme aşamasına reddine karar verir.  “Mahkemenin vermiş olduğu ön koşullar yönünden, 
ilk inceleme açısından davanın reddine ilişkin kararı yorumlayınız.” şeklinde bir soru sınavda 
çıkabilir. 

İdari yargı yerinin davayı hükümet tasarrufunun varlığı halinde siyasi sebep veya düşünceyle 
ya da işlemin mahiyeti icabı, yani hukuk dışı bir nedenle ilk incelemede reddetmesiyle 
hükümet tasarrufunun varlığı tespit edilebilir. 

Hükümet tasarrufu kavramı, hukuk devleti açısından eleştirilmesi gereken bir kavramdır. 
Dolayısıyla hükümet tasarrufunun uygulamada idari yargı makamlarının kararları üzerindeki 
etkisi hukuk devleti ilkesi ile çelişir. Hükümet tasarrufları, Fransız idare hukukunda alanı 
çokça daralmıştır, kaybolmuş denilebilir.

Türk hukukunda hükümet tasarrufu uygulaması var mıdır?

1961 Anayasasının öncesinde Danıştay’ın kararlarında hükümet tasarrufları yer bulmaktadır. 
Danıştay kararlarında zaman zaman hükümet tasarrufu kavramı açıkça kullanılmıştır. Bazen 
de doğrudan hükümet tasarrufu kavramı kullanılmayıp yerine devletin yüksek şahsiyeti, 
devletin yüksek siyaseti, devletin siyasi icraatı, siyasi bir tasarruf kavramları kullanılmıştır.



8

1961 Anayasası öncesindeki içtihatlar incelendiğinde bazı kategoriler üzerinde hükümet 
tasarrufu kavramının yoğunlaştığını söylemek mümkündür. İskan işleri, vatandaşlık işleri gibi 
işlemlerde hükümet tasarrufu genelde kendini göstermiştir. 

Danıştay, bir kararında sınır dışı edilme işlemine ilişkin açılan davayı, dinlemeksizin, 
görevden reddetmiştir. Bu kararda “Bir yabancının siyasi nedenlerle hudut dışına çıkarılması 
hükümet tasarrufları meyanına dahil olmasına ve bu kabil tasarrufların idari davaya teşkil 
etmeyeceği idare hukuku esaslarından bulunmasına…” diyerek davayı görevden reddetmiştir. 
Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin idari işlemler bakımından hükümet tasarrufu 
tartışması yapılmıştır. O zamanlar, bu işlemlerin siyasi saiklerle yapılmasından dolayı 
hükümet tasarrufu kabul edilmesi ve yargı yerlerinin yargılama alanının dışına çıkarılması 
gerektiği görüşü kabul edilmiştir. Danıştay’ın, özellikle yabancıların sınır dışı edilmelerini 
hükümet tasarrufu sayan içtihatlarından sonra, özellikle 1961 Anayasası’ndan sonra, 1978 
tarihli bir kararla bu bakış açısında sapmalar görülmüştür.

1970 yılında davacı İsveç Radyo Televizyon Kurumu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 
sınır dışı etme işleminin iptali istemiyle açılan davada vermiş olduğu kararla Danıştay’ın 
bakış açısı değişmiştir.1

Davacı: İsveç Radyo Televizyon Kurumu

Davalı: İçişleri Bakanlığı.

Dava Konusu: İçişleri Bakanlığının sınır dışı etme işlemi.

Dava Türü: İptal.

“Mahkeme, davalı idarenin yeterli bir araştırmaya, yazılı tebliğe lüzum görmeden, yasaların 
uygulanmasını haklı gösterecek inandırıcı bir kanıta dayanmadan davacı kurumun 
elemanlarını sınır dışı etmesinde hukuksal isabet görmemiştir.” denmiştir. Bu tarihe kadar 
yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin işlemler, siyasi nedenlerle alınmış karar sayılıp, yargı 
tarafından denetlenmez ve ilk aşamada reddedilirken; 1978 tarihli bu kararla birlikte hükümet 
tasarruflarının alanı Danıştay içtihatlarında daraltılmıştır. 

Danıştay kararının içinde “Davacı İsveç Radyo Televizyon Kurulu tarafından Türkiye 
hakkında belgesel bir film yapılması için 11.1.1971 tarihinde İstanbul’a gönderilen 4 kişilik 
televizyon ekibi 21.1.1971 tarihinde izinsiz film çektikleri gerekçesiyle polis gözetimi altına 
alınmıştır. Ellerinde bantlara ve filmlere el konulan ekip 28.1.1971 günü sınır dışı edilmiştir. 
Sınır dışı edilme işleminin 5683 sayılı yasanın 19. Maddesine2 göre yapıldığı sözlü olarak 
sınır dışı edilen ekibe bildirilmiştir. Dava İçişleri Bakanlığı’nın bu sınır dışı işleminin iptali 
istemiyle açılmıştır. 1961 Anayasası’nın 2. Maddesinden3 tanımlandığı gibi Türkiye 

1 Danıştay 12. DAİRE E. 1977/1349 K. 1978/955 T. 24.4.1978

25683 sayılı kanun, MADDE 19 – İçişleri Bakanlığınca memlekette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari 
icaplara aykırı sayılan yabancılar verilecek muayyen müddet zarfında Türkiye'den çıkmağa davet olunur. Bu 
müddetin sonunda Türkiye'yi terk etmeyenler sınır dışı edilebilirler.
3 1961 Anayasası MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
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Cumhuriyeti insan haklarına dayanan bir hukuk devletidir.” denmiştir. Diğer taraftan hukuk 
devleti ilkesiyle hükümet tasarrufu arasındaki doğrudan ilişkinin ve bu ilişkinin hükümet 
tasarrufunun daraltılması gerektiği yönündeki Danıştay görüşünün değerlendirilmesi sınavda 
beklenebilir.

Kararın gerekçesinde “…Diğer taraftan ilan ve kabul edilmiş insan haklarına ve temel 
özgürlüklere ilişkin uluslararası hukuk metinlerini, sözleşme ve anlaşmaları yineleyen ve 
insan hak ve özgürlüklerinin ayrıntılı bir güvenlik ve işbirliği anlayışı içinde genişletilerek 
geliştirilmesini öngören ve 1.8.1925 tarihinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 24 ülkece 
imzalanan Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Anlaşması nihai belgesinde de, buna katılan 
devletler gazetecilerin çalışma koşullarını kolaylaştıracaklarını, gazetecilerin meslek 
uğraşlarını yasal yollardan yürütmelerinden ötürü sınır dışı etmeyeceklerini taahhüt 
etmişlerdir…” denmiştir. 

Danıştay kararında “…Yukarıda yer alan yasal uluslararası düzenlemelerin ve genel hukukun 
kuralları ışığında davalı idarenin yeterli bir araştırmaya yazılı tebliğe lüzum görmeden 5683 
ve 2559 sayılı yasaların uygulanmasını haklı gösterecek inandırıcı bir kanıda dayanmadan 
davacı kurumun elemanlarını sınır dışı etmesinde hukuksal isabet görmemiştir…” demiştir. 

Fransız Danıştayı’nın hükümet tasarruflarının alanının daraltılmasına ilişkin tercihi Türk 
Danıştayı’na da zamanla yansımış ve hükümet tasarruflarının sınırı daralırken, yargı denetimi 
ve yargı denetiminin kapsamı Türk yargılama hukuku açısından genişlemiştir. Bugün teknik 
olarak hükümet tasarrufu uygulamasının savunulması mümkün değildir. Bu tür 
işlemlere karşı açılacak davalarda, idari yargı yerlerinin davayı önkoşullar yönünden 
incelemeden reddetmek yerine, esasa girmesi ve idarenin takdir yetkisinin denetimine ilişkini 
ilkeler çerçevesinde karar vermesi uygun olacaktır.

Bir kararda Irak’ın Kuveyt’i işgali üzerine ortaya çıkan savaş sırasında Türkiye’de 
konuşlandırılmak üzere NATO’dan askeri kuvvet istenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararına karşı açılan davada kararın hukuka uygunluğu Danıştay tarafından isabetli bir şekilde 
denetlenmiştir. Danıştay savaş üzerine Türkiye’ye yerleşecek NATO askerlerinin 
belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu tarafınsan gerçekleştirilen işlemi hükümet tasarrufu 
saymamıştır. Bu kararın hukuka uygunluğunu Danıştay denetleyerek Anayasanın 92. 
maddesine4, 2941 sayılı kanununun 5. Maddesine ve Kuzey Atlantik Anlaşması’nın 5. 
Maddesine uygun olduğu sonucuna varmıştır.

Başka bir idari yargı kararında, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden üniversite öğrenimi gören bir 
kişinin, kendisine dövizsiz özel öğrenci statüsü tanınması isteminin Milli Eğitim Bakanlığınca 
reddi işlemine karşı açılan davada Ankara 6. İdare mahkemesi yapılan işlemde hukuka 
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. İdare mahkemesi esasa 

4 MADDE 92- Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu 
milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin 
verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu 
sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.
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girerek, dolayısıyla tam olarak hükümet tasarrufu uygulamasını gerçekleştirmeyerek, işlemde 
hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiş, ancak Milli Eğitim Bakanlığı bunu yaparken 
kararda “…Konu devletin dış politikasına ilişkin siyasi nitelikli olduğundan ve başbakanlığın 
x sayılı genelgesine dayandığından yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır…” ifadesine yer vermiştir. Dava esasa girilmeden salt idare mahkemesinin bu 
gerekçesiyle ilk inceleme aşamasında reddedilmiş olsaydı hükümet tasarruflarının Türk 
hukukunda tekrar uygulamada yer bulduğu söylenebilirdi, ancak kararda esasa girilmiş 
olduğundan tam anlamıyla bir hükümet tasarruf tartışmasının yapılmasıyla davanın 
reddedildiğini söylemek mümkün değildir.

Davaların Türk hukukunda da işlemlerin siyasi takdire dayandığı gerekçesiyle reddi 
uygulaması eleştiriye açık bir durumdur. Bu, idari yargı denetimini zayıflatan bir sonuç 
doğurmaktadır ve hukuk devleti ilkesiyle çelişmektedir. Dolayısıyla siyasi takdire dayandığı 
gerekçesiyle reddi uygulamasından uzaklaşılması gerekmektedir.

Yasama Kısıntısı

Bir başka kısıntı hali ise, kısıntıların yasalar yoluyla yapılması halidir ve buna yasama 
kısıntısı adı verilir. 1924 Anayasası döneminde genişçe karşımıza çıkıyor olmasına rağmen 
1961 Anayasası’nda bu tür yasalar ya çıkarılmamış, ya Anayasa Mahkemesi tarafından var 
olan kanunlar iptal edilmiş, ya da yasama tarafından değiştirilmiştir. 1982 Anayasası 
incelendiğinde, AY m.125 önem teşkil etmektedir. İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 
yargı yoluna açık olduğu belirtilmişse de, istisnalara yer verilmiştir. YAŞ kararları noktasında 
birtakım istisnalar mevcuttur. Bununla birlikte HSK, Spor ve Tahkime ilişkin konular, idari 
yargının görevine istisnalar getirmiştir.

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Deniz ÖZGEN
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30.01.2019

1982 ANAYASASI KISINTILARI

Yasama kısıntısı nedir?

Yasama kısıntısı, idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetimini, yasamanın engellemesi 
ve idarî işlemlere karşı yargı yolunu kapatan birtakım kuralların yasalarda düzenlenmiş 
olmasıdır. Yasalarda düzenlenen bu kurallar incelenirken 1924, 1961 Anayasaları dönemleri 
incelenmiş ve 1982 Anayasalarındaki kısıtlamalar üzerinde durulmuştur. Bu derste, 1982 
Anayasası dönemindeki kritik noktalar ele alınacaktır. 

Öncelikle, AY m.125 yol gösterici bir maddedir. Bu maddede, idarenin her türlü eylem ve 
işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu düzenlenmiştir. Bu hükmün getirilmesi ile birlikte 
birtakım istisnalar da öngörülmüştür. 1982 Anayasası hangi idarî işlemlere karşı yargı 
yollarını kapatmıştır? Sorusu bu hususta önemlidir. AY m.125 ve 1602 sayılı kanun m.25’e 
birlikte bakıldığında varılan sonuç, ilke olarak, Yüksek Askerî Şûra kararlarının yargı 
denetimi dışında tutulmasıdır. 

Yüksek Askerî Şûra kararlarının hukukî nitelemesi nedir?

Yüksek Askerî Şûra kararları, hukuken idarî işlemlerdir; yargısal işlemler veya yasama işlemi 
değildirler. 

AY m.125 ve 1602 sayılı kanun m.25 ile YAŞ’ın kararlarının yargı denetimi dışında 
tutulması, yasama kısıntısı konusuna harika bir örnektir. Ancak, 1982 Anayasasının ilke 
olarak kabul ettiği bu kural, 2010 yılında bir değişime uğramıştır. 2010 Anayasa değişiklikleri 
bu bakımdan kırılma noktasıdır. Bu kırılma noktası yasama kısıntısı bahsinde de geçerlidir. 
Zira AY m.125’te yapılan değişiklikler ile YAŞ’ın kararlarına karşı yargı yolunun artık açık 
olacağı belirtilmiştir. Yapılan değişiklikler ile YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk 
nedeniyle emekliye ayrıma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır 
denilmiştir. Dolayısıya, YAŞ’ın terfi işlemleri yargı yoluna tabidir. YAŞ’ın, hukukî olarak bir 
idarî işlem olan, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri yargı yoluna tabi değilidir. 
Anayasa, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma idarî işlemine karşı idarî yargı yerlerine 
gidilemez demiştir. Fakat, YAŞ ilişik kesmeye ilişkin bir karar alırsa bunu yargıya 
taşıyabilirsiniz. Sonuç olarak, YAŞ kararları 2010’a kadar bütün olarak yargı denetimi 
dışındayken, 2010’da yapılan değişikliklerden sonra birtakım yargı denetimleri mümkün hale 
getirilmiştir. 

Burada önemli olan tartışma konusu şudur: Yüksek Askerî Şûra kararlarına birtakım yargısal 
bağışıklıklar getirilirken, bu kararların dayanağı olan ve başka bir idarî makam tarafından 
tesis edilen, yine idarî işlemlerin de yasama kısıntısı içerisinde değerlendirilip 
değerlendirilmemesi gereğidir.

Askerî Yüksek İdarî Mahkemesi’nin, örneğin 1989 tarihli bir kararında; YAŞ’ın re’sen 
emekliye sevk işleminin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı durumundaki olumsuz 
sicil işleminin yargısal denetimini yapmamıştır. Yani “silahlı kuvvetlerde kalması uygun 
değildir” yönündeki olumsuz sicilin, ne ayrıca ne de re’sen emekliye sevk işlemi ile birlikte 
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iptalinin istenmesi ve yine yargı yerleri tarafından bu istemin uygun bulunarak iptalleri 
yönünde karar verilmesi hukuken mümkün değildir, demiştir. 

Özetle, YAŞ bir idarî karar vermiştir, bu karar emekliye sevk işlemidir. Fakat bu kararı 
verirken kararın altında başka bir işlem, başka bir karar olan olumsuz sicil raporları vardır. Bu 
raporlar görüldükten sonra, sevk kararı verilmektedir ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 
emekliye sevk edilmiş olmaktadır. Bu işlem madem yargısal denetime tabi değildir, sevk 
edilen personel eli kolu bağlı mı durmalıdır? Olumsuz sicil raporunu hazırlayan ekip bir hata 
yapmış veya personelin aleyhinde kasten bir karar vermiş olabilir. Bu ihtimalleri göz önünde 
bulundurmakla birlikte, söz konusu personel, bu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek 
kararın yargılanmasını talep edebilecek midir? Bu sorunun Askerî Yüksek İdarî Mahkemesi 
tarafından tartışılması üzerine verilen karar RET yönünde olmuştur. 

AYİM, bu kararı verirken, yani YAŞ kararının ayrılmaz parçası olan diğer idarî işlemin de 
YAŞ kararı gibi hukuken yargısal denetime tabi olamayacağı yönündeki görüşünü AY 
m.125’e ve 1602 sayılı kanun m.25’e dayandırmıştır ve şunu demiştir: “Hem anayasanın hem 
de yasanın ilgili maddeleri, mahkemeleri bağlayan amir hükümlerdir. Dolayısıyla, YAŞ 
kararlarının yargısal denetiminin mümkün olmayacağı şeklindeki amir hükümler karşısında, 
verilen kararlar denetlenemeyecektir.”

Danıştay aynı yönde mi karar geliştirmiştir? Danıştay, özellikle Cumhurbaşkanının rektör 
atamasına ilişkin Askerî Yüksek İdarî Mahkemesinin yaklaşımından farklı bir görüş 
üretmiştir. AY m.125, 2017 AY değişikliğinden önce cumhurbaşkanının tek başına yaptığı 
işlemlerin de yargı denetimine tabi olmayacağını kabul ediyordu. Bu dönemde; Danıştay, 
vermiş olduğu kararlarda, Cumhurbaşkanının yargı denetimi dışında kalan işlemlerini dar 
yorumlamıştır. 

Örneğin, rektör atama işlemi bir idarî işlemdir. Atama evresinden önceki işlemlerin, hem tek 
başına hem de son işlem (atama işlemi) ile birlikte dava konusu yapılmasında bir engel 
olmadığı yönünde içtihat geliştirmiştir. Atama işlemine karşı iptal davası açarken, atama 
işleminin gerekçesi olan idarî işlemin de hukuka aykırılığı aynı davada ileri sürülebilir. 
Mahkeme, “bu atama işlemi Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemdir, denetlenemez. 
Fakat onun tamamlayıcı parçası olan idarî işlem denetlenebilir” demiştir. Bu bakış açısının 
altındaki mantık, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin dar yorumlanmasıdır. 

AYİM’e, YAŞ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli edilme işlemi nedeniyle 
uğranılan maddî ve manevî zararların tazmini istemiyle açılan davaları inceleme yetkisi 
bulunmadığı için reddettiği kararlar mevcuttur. 

SORU ÖRNEKLERİ : Anayasanın yargı yolunu kapattığı idarî işlemlere örnek veriniz. YAŞ 
kararlarının ilke olarak yargı denetimi dışında tutulduğu, kararın tamamlayıcı parçası olan 
idarî işlemlerin hukuksal denetime tabi olup olmayacağı konusunda AYİM ve Danıştay’ın 
görüşlerinin arasındaki farkları değerlendiriniz. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarının da aynı kısıntıya tabi olduğu görülmektedir. HSK 
kararlarına baktığımızda, 2010 tarihli AY değişikliği, kurulun meslekten çıkarma cezasına 
ilişkin olanlar dışındaki kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz hükmü getirilmiştir. İlke 
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olarak, HSK kararlarına yargı yolu yasama eliyle kapatılmıştır. 2017 Anayasa değişikliği ile 
Hakimler ve Savcılar kurulunun yapısında birtakım değişiklikler olmuştur fakat söz konusu 
hüküm aynen korunmuştur. HSK’nin hem yapısı hem de görevleri incelendiğinde, bu kurulun 
idarî bir kurul olduğu görülmektedir. HSK’nin kararlarına karşı yargı yollarını kapatmak, 
hukuk devleti ilkesi ile örtüşmemektedir. Zira yapısı ve görevleri nedeniyle idarî bir 
kuruluşun yargıçlardan oluşması, aldığı idarî kararların yargı denetimi dışında kalması için 
yeterli bir gerekçe değildir. HSK yargıçlardan oluşmuş olsa bile kararları yargısal değildir. 

HSK, idarî kararlar verdikten sonra AY m.125/f.1 neden olduğu gibi uygulanmaz? Neden 
birtakım yasma kısıntıları getirilmek istenir? Kanımızca, bu, HSK’nin yapısı, görevleri, aldığı 
kararların niteliği ile bağdaşmayan bir durumdur. Hal böyle olsa bile, bazı ilginç davalara da 
rastlanmıştır. Örneğin, 1995 tarihinde, HSK tarafından tesis edilen disiplin cezası nedeniyle 
açılan tazminat davasında, idarî yargı yerleri davaya bakarak tazminata hükmetmiştir. Davacı, 
cumhuriyet savcısı, davalı ise HSK’dir. Dava konusu HSK tarafından tesis edilen kınama 
cezasıdır. Davacı, bu ceza ile şahsî haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat davası 
açmıştır. İdare mahkemesi, cumhuriyet savcısı tarafından HSK’nin bu işlemine karşı açılmış 
olan iptal davasını reddetmiştir. Red kararı üzerine, cumhuriyet savcısı Bölge İdare 
Mahkemesine itirazda bulunmuştur. Bölge İdare Mahkemesi, itirazı değerlendirmiş ve ilk 
derece mahkemesi olan İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararı bozup cumhuriyet savcısı 
lehine tazminata hükmetmiştir. Bu karar, 1995 tarihlidir. Anayasanın amir hükmüne rağmen 
nasıl böyle bir karar vermiştir? 

Kararın gerekçesi : Bölge idare mahkemesi, yapılan itiraz üzerine davaya bakmış ve dava 
konusu verilen cezanın hukuka uygunluğunun denetlemek suretiyle iptalinin istenmediğini 
belirtmiş ve şöyle bir açıklama getirmiştir: İdarî bir mercii olan Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun (o zamanki adıyla) idarî nitelikteki kararları nedeniyle, davacı cumhuriyet 
savcısının uğramış olduğu manevî zararın tazmininden kaçmanın anayasal hukuk devletinde 
hukukî bir yol olmadığını belirtmiş, aksi yönde kuvvetler ayrılığının kabul edildiği 
devletimizde, anayasadaki üstünlüğün idareye tercihi ve yüksek mahkeme kararları idarî 
mercii kararlarına tercih olacaktır. Bu durum çağdaş demokratik hukuk devleti uygulamasıyla 
bağdaşmayacaktır.

Yasama kısıntısı denince akla gelen başka bir konu, uyarma ve kınama cezalarına ilişkin 
disiplin kararlarıdır. Bu hususta, AY m.129/f.3’ bakmak gerekmektedir. Burada uyarma ve 
kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç disiplin kararları yargı denetimi dışına bırakılamaz 
hükmü getirilmiştir. Silahlı kuvvetler mensupları, hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler 
saklı tutulmuştur. Disiplin kararları olan uyarı, uyarma cezası ve kınama cezası Türk 
hukukunda ilke olarak yargısal denetime tabidir.

1982 Anayasası dönemi yasama kısıntılarından bir tanesidir. Anayasa, disiplin kararları kural 
olarak yargı denetimi dışında bırakılamaz demiştir. Ancak, silahlı kuvvetler mensuplar, 
hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklı tutulmaya devam etmektedir. Bunlarla ilgili, 
yasama kısıntısı, uyarma ve kınama cezalarına ilişkin disiplin kararlarının yargısal denetimi 
devam etmektedir. 
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Tahkim yolu öngörülen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri de yasama 
kısıntıları içinde yer verilebilecek diğer bir konudur. 

Mevzuatta bir sürü değişiklik olmuştur. Örneğin, 1999 yılında, AY m.125/f.1’e bir hüküm 
eklenmiştir. Bu hüküm, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden 
doğan uyuşmazlıkların millî ve milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesinin 
öngörülebilirliğidir. AY m.125/f.1’deki bu değişikliğe koşut olarak 2000 yılında, 2575 sayılı 
Danıştay Kanunu m.24 ile bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile tahkim yolu öngörülen 
kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idarî davalar 
Danıştay’ın görev alanı dışına çıkarılmıştır. Ayriyeten, 2000 yılında 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanun’da değişiklik yapılmış ve tahkim yolu ile öngörülen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idarî davalar, idare mahkemelerinin görev alanından 
çıkarılmıştır. Bu değişiklikler, diğer değişiklikleri de tetiklemiştir. İYUK’un idarî dava 
türlerini düzenleyen 2. maddesinde bir değişiklik yapılmış ve tahkim yolu öngörülen kamu 
hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar idarî dava 
olmaktan çıkarılmıştır. Sonuç olarak, Türk idarî yargılamasında yasama kısıntısına örnek 
olarak tahkim yolu öngörülen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri 
gösterilebilir. 

Kamu Hizmetleriyle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde Taraflar

Taraflardan biri muhakkak idaredir. Taraflar, uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesi 
yönünde bir karar alırlarsa, idarenin alacağı tahkime ilişkin bu karar yargı denetimi dışında 
kalmış olacaktır. Tahkim yoluyla öngörülen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinden doğan idarî davalar, Danıştay’ın ve idare mahkemelerinin görev alanında 
değildir. Bunlar idarî olarak görülemez. Bunlar yasama kısıntısının bir örneği olarak 
gösterilebilir. Yasama kısıntısının 82 Anayasası hükümlerine yansıyan diğer bir örneği de 
spor ve tahkime ilişkin uyuşmazlıklar da karşımıza çıkmaktadır. 2011 tarihinde AY m.59’da 
bir değişiklik yapılmıştır ve zorunlu tahkim yolu öngörülmüştür. Spor federasyonlarının spor 
faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna 
başvurulabileceği ve tahkim kurulu kararlarının kesin olduğu belirtilmiştir. Bu kararlara karşı 
hiçbir yargı merciine başvurulamaz hükmü getirilmiştir. Tahkim kurulu kararları, idarî 
nitelikteki kararlardır.

ÖRNEK SORULAR : Yargı kısıntısı nedir?  82 Anayasasındaki yasama kısıntısı hallerinin 
örnekleri hangileridir? Yargı kısıntısı durumunda bu tip bir uyuşmazlığın idarî yargı eliyle 
denetiminin mümkün olup olmadığı idarî yargı yerine böyle bir yargı kısıntısına ilişkin bir 
uyuşmazlık getirildiğinde yargının nasıl bir karar vereceği sorulabilir. Hem yasama hem yargı 
kısıntısı kurumlarının Anayasanın hangi amir hükmünün istisnası olarak düşünülmesi 
gerektiği sorulabilir. Bütün bu kısıntı halleri yorumlatılabilir. 

İdarenin her türlü eylemleri ve işlemleri yargı yoluna açıktır denip neden 
bırakılamamaktadır? 
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Bu hükümlerin anayasanın ruhu, bakış açısı ile birlikte düşünülmesi ve yorumlanması 
gerekmektedir. Bunu yaparken geçmiş dönemlerdeki uygulamalara ve diğer anayasalara 
bakmak gerekmektedir. 

TÜRK İDARÎ YARGI ÖRGÜTLENMESİ

Türk idarî yargı örgütlenmesi 1982’den önceki dönemde birtakım idarî uyuşmazlıklar için 
hem ilk derece hem de üst derece yargı organı olarak Danıştay’ı getirmiştir. Bu bazı 
uyuşmazlıklar için böyledir. Danıştay’ın yanında aynı idarî yargı örgütlenmesi, 1982 öncesi 
döneminde bazı uyuşmazlıklar için ilk derece yargı yeri olarak birtakım kurullar 
oluşturulmuştur.

İdarî yargı örgütlenmesi 1982 öncesi dönemde, Danıştay hem ilk derece hem de yüksek 
mahkeme olarak görev yapmıştır. Kurullar ise ilk derece mahkemeleri sıfatıyla görev 
yapmıştır. Ancak kurulların vermiş olduğu kararlara karşı temyiz davası Danıştay’a açılmıştır. 
Bu kurulların hukukî yapısına baktığımızda, 1982 öncesi dönemde bu kurullar idare içerisinde 
yer almışlardır. Bu kurullar mahkeme niteliği taşımamaktadır. Bunlar mahkeme niteliği 
taşımasa dahi idarî yargı yetkisine haiz kurullardır. İl idare kurulları, vergi itiraz ve temyiz 
komisyonu, günlük hakem heyetleri vs. bu kurullara örnek verilebilir. 82 öncesi dönemde, il 
idare kurulları mahkeme niteliği olmadan idarî yargı yetkisini kullanan ve örgütlenmenin 
içerisinde bulunan bir unsurdu. 

1982 öncesi döneme bakıldığında 2576 sayılı yasa idarî yargı örgütlenmesi bakımından 
dönüm noktasıdır. Zira 2576 sayılı yasa ile idare ve vergi mahkemelerinin kurulması 
sağlanmıştır.  İdare ve vergi mahkemeleri kurulduktan sonra il ve ilçe idare kurullarının yargı 
görevleri sona erdirilmiştir. Vergiler, itiraz ve temyiz komisyonları kaldırılmıştır. 2576 sayılı 
yasa ile idarî yargı örgütlenmesi içine idare ve vergi mahkemeleri eklenmiştir. 

1982 öncesi dönemde, 1961 Anayasası ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur. 
1961 Anayasasının m.140’ta bir değişiklik yapılarak asker kişilerle ilgili idarî eylem ve 
işlemlerin yargısal denetimi AYİM tarafından yapılır denmiştir. AYİM 1961 Anayasası ile 
getirilmiştir. Bu sebeple anayasal bir kurumdur. 1972 yılında ise 1602 sayılı Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi kanunu çıkarılmıştır. Kanunun 20. maddesi, AYİM’in görevlerini 
düzenlemiştir ve demiştir ki, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve 
işlemlerden doğan uyuşmazlıkların yargısal denetimi, ilk ve son derece mahkemesi olarak 
AYİM’de yapılır.

İdarî yargı örgütlenmesi için 1982 sonrası, yani bugünkü durum nedir?

1982 yılı, idarî yargıda reformların yapıldığı kritik bir yıldır. İdarî yargı örgütlenmesinin 
düzenlendiği 3 temel yasa bu dönemde çıkarılmıştır. Bunlar; 2575, 2576, 2577 sayılı 
yasalardır. Bu yasalarda yeniden düzenlemeler yapılarak, ilk derece mahkemeleri ve vergi 
mahkemeleri idarî yargı örgütlenmesi içinde kurulmuştur. Danıştay özel görevli ilk ve son 
derece mahkemesi olarak görev yapan ilk derece mahkemelerinin kararlarının temyiz yoluyla 
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incelendiği bir yüksek mahkeme haline getirilmiştir. 1982 yılı sonrasında, idarî yargı 
örgütlenmesi açısından yeni düzenlemeleri getiren söz konusu 3 yasa, ilk derece 
mahkemelerinin bazı kararlarına karşı itiraz mercii olarak bölge idare mahkemesini 
oluşturmuştur. 

1982 yılında, idarî yargıdaki önemli değişikliklerin ışığında; idare mahkemeleri, vergi 
mahkemeleri, Danıştay ve bölge idare mahkemeleri idarî yargı örgütlenmesinin içerisinde 
olan yargı yerleri olarak gösterilebilir. 

2014 yılı idarî yargı örgütlenmesinin bugünkü durumu için önemli bir tarihtir. Zira 6545 sayılı 
yasa ve 2577 sayılı İYUK’ta birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ile itiraz yolu 
kaldırılmış ve yeni bir yöntem olarak istinaf usulü getirilmiştir. Ayrıca ivedi yargılama usulü 
ile merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü de idarî yargıya yeni getirilen usuller 
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde varılan sonuç; Türk idarî yargı 
örgütlenmesi, bahsettiğimiz bu düzenlemeler ile hem 2 hem de 3 dereceli bir yargı sistemi 
haline getirilmiştir. İvedi yargılama usulüne göre görülen davalarda 2577 sayılı İYUK 
m.20/A’da belirtilen davalardır. İlgili maddenin 1.fıkrası, ivedi yargılama usulünün hangi 
idarî işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacağını sayma suretiyle belirtmiştir.

Örneğin; özelleştirme yüksek kurul kararları, yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele 
kamulaştırma işlemleri... Bunlar, ivedi yargılama usulünün uygulandığı uyuşmazlıklar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İYUK m.20/A’nın 2.fıkrası ivedi yargılama usulünün ne şekilde 
işletileceğine ilişkin düzenleme getirmiştir. İYUK m.20/B’ye bakıldığında, merkezî ve ortak 
sınavlara ilişkin yargılama usulü başlığı ile karşımıza çıkmaktadır. İYUK m.20/B’nin birinci 
fıkrasında MEB ile ÖSYM tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş 
ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulüdür denmiştir. 
İvedi yargılama usulüne göre, yani İYUK m.20/A’ya göre görülen davalarda ve İYUK 
m.20/B’ye göre görülen davalarda verilen kararların temyiz mercii Danıştay olacaktır. Olağan 
yargılama usulüne göre görülen davalarda verilen kararlara karşı ise istinaf yoluna gidilmesi 
mümkün olacaktır. Bu durum İYUK m.45’te düzenlenmiştir. Kısaca, olağan yargılama 
usulüne göre görülen davalarda verilmiş olan birtakım kararlar varsa, bunların yeniden 
görülmesi için istinaf yolu bölge idare mahkemelerine başvuru ile yapılacaktır. Bölge idare 
mahkemelerinin istinaf başvurusu üzerine verdiği kararlardan bir kısmı, İYUK m.46’ta 
sayılanlar temyiz yoluyla Danıştay’a götürülebilecektir. (Devamı gelecek)

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Hamdi Murat EROĞLU.
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İDARİ YARGI 
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İDARÎ YARGI ÖRGÜTLENMESİNDE İDARÎ YARGI YERLERİNİN 

SINIFLANDIRILMASI 
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1. Yüksek Mahkeme 

Danıştay 

İdarî yargı hukukunda tek bir yüksek mahkeme vardır, o da Danıştay’dır. Önceleri, 2 yüksek 

mahkeme vardı. Bunlar: Danıştay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi idi. Ancak AYİM, 2017 

AY değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Artık Türk idarî yargı sistematiğinde AYİM adında 

bir kurum yoktur. (Sınavda sorulabilir)  

Günümüzde, tek bir yüksek mahkemede olduğundan bahsedilmiştir. Bu yüksek mahkeme 

Danıştay’dır.  

Danıştay nasıl bir mahkemedir? 

Öncelikle, Danıştay bir yüksek mahkemedir. Danıştay, bir yandan genel görevli bir temyiz 

yeridir, diğer yandan ise özel görevli bir ilk derece mahkemesidir. Bu, bazı davaların ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştay’da görüldüğü anlamına gelmektedir. Danıştay Kanunu m.24’te 

belirtilen işlemelere ilişkin uyuşmazlıklar bakımından, ilk derece mahkemesi olarak, davalar 

Danıştay’da görülür. Temyiz yeri olarak ise, Danıştay dava daireleri, ilk derece mahkemeler inin 

verdiği kararları, kararlara ilişkin temyiz istemlerini inceler. Danıştay dava daireleri kurulla r ı, 

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla gördüğü davalar için temyiz merciidir. 

Bölge idare mahkemelerinin, İYUK m.46’da sayılan kararları, yine İYUK m.20/a ve m.20/b’de 

sayılan davalarda verilen kararlara karşı temyiz talepleri Danıştay’da incelenir. 

 

                                                                 
1 Asistanın notu: Ders notlarının devamını okuduktan sonra bu tabloyu tekrar değerlendirmeniz öneril ir!  

Yüksek 
Mahkemeler

İlk Derece 
Mahkemeleri

Özel İdarî Yargı 
Yerleri

-İdare Mahkemeleri 

-Vergi Mahkemeleri         

-Danıştay Dava 

Daireleri 

2017 öncesi: Danıştay ve Askerî 

Yüksek İdare Mahkemesi             

2017 sonrası : Danıştay 

-Sayıştay                      

-Yüksek Seçim Kurulu 
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2. İlk Derece Mahkemeleri 

Türk idarî yargı örgütlenmesi içinde ilk derece mahkemeleri kural olarak idare mahkemeleri ve 

vergi mahkemeleridir. Bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerinde yer alan idare 

mahkemeleri ve vergi mahkemelerdir. 

A. İdare mahkemeleri 

Genel görevli mahkemeleridir. Bu, şu anlama gelmektedir: Diğer idarî yargı organlar ının 

görevine girmeyen bütün idarî davalar idare mahkemeleri tarafından çözümlenir. Diğer yargı 

yerlerinin görevine girmeyen tüm davalardan kasıt ise şudur: Danıştay, vergi mahkemele r i, 

bölge idare mahkemeleri gibi mahkemelerden ayıkladıktan sonra elde kalan uyuşmazlıklar için 

bu idarî davaları görecek ve uyuşmazlığı çözecek olan yer, genel görevli idare mahkemelerid ir.  

B. Vergi Mahkemeleri 

Vergi mahkemeleri de ilk derecede mahkemelerindendir fakat görevleri kanunda sayma yolu 

ile belirtilmiştir. İdare mahkemelerinden farklı olarak, özel görevli ilk derece 

mahkemelerindendir.  

C. Danıştay Dava Daireleri 

Sadece vergi ve idare mahkemelerinin ilk derece mahkemeleri olduğu söylenirse eksik olacaktır 

zira Danıştay Kanunu m.24’te sayılan birtakım davalar bakımından Danıştay’ın ilk derece 

mahkemesi olarak bu davalara baktığı söylenebilir. Dolayısıyla, Danıştay idarî dava daireleri 

ve vergi dava daireleri özel görevli birer ilk derece mahkemesidir. 

3. Özel İdarî Yargı Yerleri 

A. Sayıştay 

Özel idarî yargı yerleri dendiğinde akla gelen ilk kurum Sayıştay olmalıdır. Sayma hesaplarının 

yargılandığı bir hesap mahkemesidir. Bu yönüyle Sayıştay, özel nitelikte bir yargı yeri olarak 

karşımıza çıkmaktadır.1982 Anayasası, Sayıştay’ın yargısal kararlarına karşı idarî yargı 

yollarına başvurulamayacağı dair bir hüküm getirmiştir. İlgili hükmün lafzından Sayıştay’ ın 

yargılama makamı olduğu çıkarılmaktadır ancak bu kararlar karşı yargı yoluna 

başvurulamayacağı kuralı, Sayıştay’ın bir yüksek mahkeme olup olmadığı tartışmas ını 

gündeme getirmektedir. Bazı görüşlere göre; AY m.160’taki düzenleme, Sayıştay’a bir tür 

yüksek mahkeme hüviyeti kazandırdığı yönündedir. Bunun yanında, Sayıştay’ın bir yüksek 

mahkeme olmadığı, kendine özgü bir anayasal kurum olduğunu savunan görüşler de vardır. 

Nitekim Anayasa Mahkemesinin kararları incelendiğinde; AYM, Sayıştay’ı bir mahkeme 

olarak değil, kendine özgü bir kurum olarak görmüş ve bu yönde kararlar vermiştir. 

B. Yüksek Seçim Kurulu 

Seçimlerle ilgili itiraz, şikayeti yolsuzluklar Yüksek Seçim Kurulunda görülür. YSK, yargısa l 

yöntemler kullanarak karar verir. Hakimlerden oluşan bir kuruldur ve kararları kesindir. 

YSK’nin kararlarına karşı hiçbir yargı yerine başvurulamaz. Aynı şekilde, Sayıştay kararlarına 

karşı da idarî yargı yollarına başvurulamaz. 

 



3 
 

DANIŞTAY 

1868 yılında kurulmuştur. Fransız Danıştayı model alınarak kurulmuştur. Bir yandan yüksek 

idare mahkemesidir ancak diğer yandan danışma ve inceleme organı olarak kurulmuştur. 

Danıştay, aynı zamana anayasal bir kuruldur. Anayasa Mahkemesi kararlarına yansıyan niteliği 

bu kurumun kendine özgü bir idarî yargı kurumu olduğu yönündedir. İdarî yargı örgütlenmesi 

içinde, hem yüksek danışma organı hem de yüksek mahkeme olarak bulunmaktadır. Yüksek 

danışma organı olarak Danıştay’ın görevlerine baktığımızda, 2017 AY değişikliği bu açıdan 

önemlidir. Anayasanın m.155’te yapılan bir değişiklik çerçevesinde, Danıştay’ın yüksek 

danışma organı olarak görevlerinin azaltıldığı söylenebilmektedir. Zira 2017 AY 

değişikliğinden önce AY m.155’e göre Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 

kanun ve tüzük tasarılarını inceleme görevine haizdi. Ancak bu görev artık imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmeleri konusunda ve kanunların Danıştay’dan görüş alınmasını öngördüğü 

durumlarda sadece düşüncesini bildirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası, 2017 AY 

değişikliği Danıştay’a ilişkin AY m.155’te Danıştay’ın yüksek danışma organı olarak sahip 

olduğu görevleri ortadan kaldırmıştır. Danıştay’ın sahip olduğu inceleme görevi, düşüncesini 

bildirme görevine dönüşmüş, bunun konusu imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri ve yasanın 

Danıştay’a görüş alınmasını öngördüğü diğer durumlar ile sınırlandırılmıştır. Böylece, hem 

görevin içeriği değiştirilmiş hem de görevin kapsamı daraltılmıştır.  

Diğer taraftan, yüksek mahkeme olarak Danıştay, İYUK’ta belirlenmiş davalarda verilen 

kararlara karşı yapılan temyiz istemlerini karara bağlar. Bunlar, İYUK m.20/a, m.20/b ve 

m.46’da düzenlenmiştir. İlk derecesi mahkemesi olarak Danıştay, Danıştay Kanunu m.24’te 

belirlenen konularda açılan iptal ve tam yargı davalarını karara bağlar. Farklı bölge idare 

mahkemelerinin yargı çevresinde bulunan idarî yargı yerleri arasındaki görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını çözümler.  

AY m.155/f.2’deki değişiklikler ile Danıştay’ın inceleme yetkisi düşüncesini bildirme olarak 

değiştirildiğinden bahsedilmiştir. Buna koşut olarak, Danıştay Kanunu m.23/d, m.24, m.42, 

m.46, m. 48 değiştirilerek Anayasaya uyumlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla, Danıştay’ın kamu 

hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri inceleme yetkisi yoktur.  

Yüksek yargı yeri olarak, 1868 yılında kurulan Danıştay, kurulduğu dönemde tutuk adalet 

usulünü uygulamıştır. Sadrazam ve padişah onayladığında, Danıştay’ın kararları yürürlüğe 

giriyordu. Daha sonra, 1924 Anayasasında Danıştay’a yer verilmiştir. Danıştay’a ilk defa yer 

veren anayasadır. Sonrasında, Millî Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan Danıştay kanunu 

ile Danıştay özel görevli bir ilk derece mahkemesi ve temyiz mercii durumuna getirilmiştir.  

Danıştay’ın yargısal görevleri nedir? 

İlk derece mahkemesi olarak, Danıştay kanununda gösterilen konularda açılan iptal ve tam 

yargı davalarını karara bağlar. Ayrıca, Danıştay içtihadı birleştirme kararları almaktadır. Bu 

kararlar, içtihat birliği oluşması, yargı kararları arasında birlik sağlanması, kararlar arasındaki 

çelişkilerin giderilmesi ve daha istikrarlı kararların alınması için verilmektedir.  

Danıştay kanunu m.24 hangi uyuşmazlıklara ilişkindir?  
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İlgili maddede cumhurbaşkanı kararları yazmaktadır. Burada karıştırılmaması gereken nokta, 

cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil cumhurbaşkanı kararı olduğudur. Cumhurbaşkanı 

kararları hukuka uygunluğunun denetimi Danıştay tarafından yapılmaktad ır. 

Cumhurbaşkanının kararları, bireysel idarî işlemler olarak hukuka uygunluğunun denetimini 

Danıştay yapacaktır. 

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay, Danıştay Kanununda gösterilen konularda açılan iptal 

ve tam yargı davalarını karara bağlar. İYUK m.46’da sayılan kararları, İYUK m.20/a ve 

m.20/b’de sayılan davalarda verilmiş olan kararları temyiz mercii olarak inceler ve karara 

bağlar. Uyuşmazlık yeri olarak Danıştay’ın görevlerine baktığımızda, Danıştay farklı bölge 

idare mahkemelerinin yargı çevresinde bulunan, örneğin, Ankara Bölge İdare mahkemesinin 

yargı çevresinde bulunan Ankara idare mahkemesi ile Gaziantep bölge idare mahkemesinin 

yargı çevresi içinde bulunan Gaziantep idare mahkemesi arasında çıkan görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını giderir.  

ÖNEMLİ MADDELER : 

 Danıştay Kanunu : m.24, m.27, m.43/b.1  

 İYUK : m.20/a ve m. 20/b, m.27, m.46 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Hamdi Murat EROĞLU
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01.02.2019 

Danıştayın Yapılandırması 

Danıştay’ın yargısal ve idari görevleri bulunur. Bu görevleri Danıştay kurul olarak yetine 

getirir. Danıştay’ın idari görevleri idari daire, idari işler kurulu ve genel kurul tarafından yerine 

getirilir; yargı görevleri ise idare dava daireleri, vergi davaları daireleri, dava daireleri kurulla r ı 

ve içtihadı birleştirme kurulu tarafından yerine getirilir.  

Danıştay’ın içerisinde dava daireleri vardır, bu dairelerin görevi iki türlüdür; ilki ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştay Kanununu 24. maddesindeki iptal ve tam yargı davalarına 

bakmaktır, ikinci görevi ise dava dairelerinin nihai kararlarını, bölge idare mahkemeler inin 

2570 sayılı kanunun 46. maddesinde sayılan kararlarını, 2570 sayılı kanunun 20/A ve 20/B 

maddelerinde sayılan davalarda verilen kararları temyiz merci olarak incelemektir. Kanunun 

20/A ve 20/B maddeleri ivedi yargılama usulü ve merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama 

usulü ile ilgilidir. (Bu iki maddeye yıldız konulmalıdır.)  

İdari ve vergi dava daireleri kurulu, Danıştay Kanununun 17. maddesinde karşımıza çıkar. Bu 

kurulların üç temel görevi vardır. Bunlardan ilki, Danıştay Kanunu’nun 38. maddesinde 

düzenlenen idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri tarafından verilen direnme kararlarını 

incelemektir, ikinci görevi Danıştay idari ve vergi dava daireleri tarafından ilk derece 

mahkemesi sıfatıyla verilen kararların temyizine bakmaktır, üçüncü görev ise İYUK’un 27. 

maddesinin altıncı fıkrasında yazan görevlerdir. (Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlara 

karşı itirazları karara bağlamak.) 

İçtihadı birleştirme kurulu; Danıştay’ın yargı kararları arasında aykırılık olduğunda bu karalar 

arasında düzeni sağlamayı amaçlar, bu kararları düzenler ve ortak hale getirir.  

Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararları Resmi Gazete’de yayınlanır ve bu kararlar md.40’a 

göre Danıştay daire ve kurallarını, idari yargı yerlerini ve idareyi bağlar. Bağlayıc ıl ık 

Danıştay için kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla başlamaz, bu zorunlu bir koşul değild ir. 

Bu kararlar alındığı andan itibaren Danıştay’ı bağlar çünkü Danıştay’ın bu kararlarına daire 

başkanları zaten katıldığı için bağlayıcılık için tekrar yayınlanmasına gerek yoktur. Diğer yargı 

yerleri ve idare bakımından ise bağlayıcılığın sağlanması için bunların Resmi Gazete’de 

yayınlanması gerekir.  

İçtihadı birleştirme yöntemi idari yargıda oldukça önemlidir. Danıştay’ın görevlerinden biri 

hem idari yargı alanında aykırılıkların giderilmesi hem de Danıştay tarafından oluşturan 

içtihatlar arasından birliğini sağlanmasıdır. Danıştay hem ilk derece mahkemesi olarak hem de 

temyiz yeri olarak bazı uyuşmazlıkları çözer. Dolayısıyla içtihadı birleştirme yöntemi çok 

önemli bir ihtiyacın sonucudur. Bu ihtiyacın giderilmesinin bağlayıcılığı yüksektir. İçtihadı 

birleştirerek Danıştay yeni bir kural koymaz, bunlar açıklayıcı işlem niteliğindedir, hedef, 

yorum ve anlam birliğinin sağlanmasıdır. Danıştay nezdinde içtihat ayrılıkları; idari ve vergi 

dava daireleri arasında, daire kararlarıyla kurul kararları arasında, dairelerin kararları arasında 

çıkabilir.  

İçtihadı birleştirme kararları dolayısıyladır ki idare için önemlidir çünkü işlem sebebiyle 

herhangi bir zarar doğarsa idare bu zararla sorumludur. İdare içtihat kararının kendisini 
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bağlamayacağını söyleyemez, buna rağmen aykırı bir karar alınırsa bu durumda hizmet kusuru 

oluşur. Hizmet kusuru olarak kabul edildikten sonra bu durum idarenin mali sorumluluğuna yol 

açar.  

2575 sayılı kanun Danıştay’a üye seçimi konusunda değişikliklere uğramıştır. Bu sebeple 

üyelerin ¾’ü HSK tarafından, ¼  Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Anayasa md. 155’te 

de bu düzenlenmiştir. 6773 sayılı kanun ve 2575 sayılı kanun ile üyelerin 12 yıl için 

seçilebilecekleri ve bir daha seçilemeyeceklerini kabul edilmiştir. Danıştay üye sayısı 132’tir. 

Vergi ve İdare Mahkemeleri 

Örgütlenme içerisindeki bir diğer mahkeme idare ve vergi mahkemeleridir. 2576 sayılı kanun 

ile bu mahkemeler kurulmuştur. Bu mahkemelerin kurulmasıyla il ve ilçe idare kurullar ının 

yargı görevlerine son verilmiştir, vergi temyiz komisyonu ve itiraz komisyonları ile gümrük 

hakem heyetleri kaldırılmıştır.  1982’den önceki durumda idari yargı örgütlenmesi içinde ilk 

derece mahkemeleri yerine il ve ilçe idare kurulları, itiraz ve temyiz kurulları ve gümrük 

kurulları vardı. Bu kurullar artık kaldırılmıştır. 

Yapısal olarak bu mahkemeler bölge idare mahkemelerinin yargı çevresi içerisinde bulunur lar. 

Kuruluş ve yargı çevreleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Bu mahkemelerin görevleri kanunun ilk maddesinde de düzenlendiği gibi idare ve vergi 

konularında ilk görevli mahkemelerdir.  

İdare mahkemeleri genel görevli mahkemelerdir, kanunda özel görevlendirme olmadığı sürece 

uyuşmazlıklara bu mahkeme bakar. Bu sebeple idare mahkemeleri genel görevli mahkemeler 

olarak nitelendirilirler.  

Görev çevresi genel kural olarak; Vergi Mahkemelerinin görev bölgesi ve Danıştay’ın ilk 

derece mahkemesi olarak görev yaptığı yerler dışında görevli mahkeme idare mahkemelerid ir. 

Bu genel kural 2576 sayılı kanunun 5. maddesinden çıkartılabilir. 

Böylece genel görevli mahkemelerden bahsederken özel görevli mahkemelerin de olduğunu 

kabul etmiş oluruz. Vergi Mahkemeleri bu mahkemelerden biridir. Bu mahkemelerin görevi 

2576 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılmıştır, bu madde oldukça önemlidir çünkü eğer 

uyuşmazlık konusu bu maddede sayılanlardan birinin içerisine girmiyorsa idare 

mahkemelerinin görevli olduğu düşüncesine doğru ilerleyebiliriz. Bu görevlerin yanında İYUK 

md.37’nin (b) bendinde de bu mahkemenin görevlendirmesi bulunur.  

İdare ve vergi mahkemelerinin ilk derece mahkemeleri olarak işleyişleri ve çalışma usulle r i 

nasıldır? 

Olağan çalışma usulü kurul olarak toplanıp karar vermedir. Bu kuralın istisnaları bulunur. Bazı 

uyuşmazlıklarda bu mahkemeler kurul olarak değil tek yargıç usulü görülür. (Tek yargıç olarak 

görülen durumlar önemlidir, sınavda çıkabilir.)  

Bu durumlar; konusu belli bir miktar parayı içeren idari işlemleri içeren uyuşmazlıkların iptal 

ve tam yargı davaları (36.000 TL’yi aşmayan uyuşmazlıklar) ve 2576 sayılı kanunun 1. 



7 
 

maddesinin (a) ve (b) bentlerinde geçen ve gene miktarı 36.000 TL’yi geçmeyen vergi 

davalarıdır. 

Mahkemelerin 5.000 TL’yi aşan kararlar için istinafa gidilmesi mümkündür. İYUK md.45/1’e 

ve 2576 sayılı kanunun 3. maddesinin (a) fıkrasına yıldız konulmalıdır. Uyuşmazlık değeri 5000 

TL’den azsa bölge idare mahkemelerine gidilmesi mümkün değildir. Olay incelemesinde, 

sınavda karşınıza çıkabilecek bir konudur. 

Bölge İdare Mahkemeleri 

2576 sayılı kanunun 2. maddesine göre Adalet Bakanlığı tarafından kurulur, görev ve yargı 

çevresinin belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı’nın, Maliye Bakanlığı’nın ve Gümrük 

Bakanlığı’nın görüşü alınır. Bu mahkemeler 2014’te yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye’de şu 

an 8 tane Bölge İdare Mahkemesi bulunur. Bu merkezlere bağlı yargı çevrelerinde de 

mahkemeler kurulmuştur.  

Her mahkeme içerisinde 2 daire bulunur; idare ve vergi. Görevleri 2576 sayılı kanunun 

3.maddesinde belirtilmiştir ve 6545 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir, buna göre 

görevlerin başında istinaf kararlarının incelenmesi ve karara bağlanması yer alır.  

Bunun yanı sıra yargı çevresindeki mahkemeler içerisindeki görev ve yetki uyuşmazlıklar ını 

sonuca bağlar, ilk derece mahkemelerindeki yürütmenin durdurulması ve bunun reddi 

kararlarına ilişkin yapılan itirazları karara bağlar. Yargı çevresi içerisindeki yetkili mahkemenin 

davaya bakmasına fiili veya hukuki engel çıktığı durumlarda veya mahkemelerin kimin 

bakacağına karar veremedikleri durumlarda mahkemeyi Bölge İdare Mahkemesi belirler, 

bunun yanı sıra başka kanunlar tarafından verilen görevleri de yerine getirir.  

İlk derece mahkemelerinin verdiği yürütmenin durdurulmasına kararlarına karşı yapılan 

itirazları da inceler. Yürütmenin durdurulması İYUK’ta düzenlenmiştir. 

Yürütmenin durdurulması iki koşulla olabilir; açık hukuka aykırılık ve işlemin uygulanması 

halinde telafisi imkansız zararın doğması. Yürütmenin durdurulması ile işlem icrai olmaktan 

çıkar. 

Diğer kanunlarla verilen görevlere örnek olarak 6387 sayılı kanunun 7.maddesi gösterilebi lir. 

Diğer kanunlarla verilen görevler de olduğu için İYUK md.3’teki görevler tahdidi değild ir, 

bunu delen (c) bendidir.  

Bu mahkemeler bir başkan ve iki üyeyle toplanır. Kurul olarak görüşmeler gizli yapılır kararlar 

çoğunlukla verilir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

Türk Hukuku’nda Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevleri hala devam etmemektedir. Var 

olduğu sırada ikinci yüksek mahkeme olarak görev yapmaktaydı. Bu mahkeme, 1961 

Anayasasında yapılan 1971 değişikliği ile hukukumuza girmiştir. Anayasa md.140’ta 

düzenlemiştir. 1972 yılında bu mahkemeye ilişkin 1602 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu 

mahkemeden idari yargı sisteminde özel görevli bir yüksek mahkeme olarak bahsedebiliriz. 61 

Anayasasında düzenlenen bu anayasal kurum, 82 Anayasasında da bulunur. 2017 Anayasa 
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değişikliği ile bu mahkeme kaldırılmıştır, bu sebeple Türk Hukukunda tek bir yüksek idare 

mahkemesinden bahsedilebilir, o da Danıştay’dır. 

Sayıştay 

Sayıştay, bir anayasal kurumdur, Anayasa md.160’ta düzenlenmiştir. Yargı yeri olup olmaması 

konusunda bazı tartışmalar bulunur.  

61 Anayasası, Sayıştay’ı yargı görevleri de olan bir kuruluş olarak düzenlenmiştir.  

Sayıştay Kanunu ve uygulamaya göre ise Sayıştay kendine özgü idari yargı mercii olarak 

sayılmıştır.  

82 Anayasası, Sayıştay’ın yargı kararları için idari yargı yerlerine başvurulamayacağı kuralını 

getirmiştir. 160. madde Danıştay ve Sayıştay kararları bakımından Sayıştay kararlarının esas 

alınacağını söylemiştir.  

Bu iki anayasa arasında farklı görüşler olmakla beraber Anayasa Mahkemesi, uzun bir süre 

Sayıştay’ın hukuki niteliği bakımından önemli bir değişikliğe gitmemiştir. Sayıştay Kanunu’nu 

ele alıp Sayıştay Kanununda kullanılan kimi kavramların (ilam, temyiz, hüküm, içtihad ı 

birleştirme) Sayıştay’ın işlevini yargısal bir hale getirmediğini söyler. Buradan da 

anlaşılabileceği gibi Anayasa Mahkemesi Sayıştay’ı yargısal bir merci olarak görememekted ir.  

Hatta Anayasa Mahkemesinin 1991 tarihli bir kararında; Anayasa’nın 160. maddesine göre 

meclis adına mali denetim yapan, bu denetimi için hiçbir yargı organına başvurma şansı 

bulunmayan, kesin kararlar alan, kendine özgü bir anayasal kurumdur, denilmiştir.   

Yargı yerlerine benzemeyen görevlerinin olması ve kararları için üst derece mahkemele r ine 

gidilmemesi sebebiyle yargı yeri sayılmaz denilmiştir. Sayıştay Kanunun içerisindeki yargısa l 

kavramların kullanılmasının bir denetim işlevi olarak görülmelidir demektedir. Bu denetim 

işlevi hakimler tarafından bir uyuşmazlığın çözülmesi işlevinden farklıdır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay anayasanın yargı bölümünde yer alsa bile yargı organı 

değildir, demektedir. Hatta Sayıştay ile HSK arasında, HSK da yargı bölümünde yer alır fakat 

ikisi de yargı organı niteliğinde değildir şeklinde bir bağlantı kurmaktadır.  

Bunun önemli bir sonucu; Uyuşmazlık Mahkemesi Sayıştay’ın vereceği bir kararla adli 

yargının kararı arasında hüküm uyuşmazlığı tartışması çıktığında bu hüküm 

uyuşmazlığının görev alanına girmediğine karar vermesidir.  

Mesela olay incelemesi yapıldığında bir mal müdürü hakkında, köye gitmeden gidilmiş gibi 

düzenlenmiş belgelere dayanarak yapılan işlemlere karşı Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 

davaya bakılmış ve karar Yargıtay tarafından kesinleştirilmiştir. Aynı dönemdeki işlemle r le 

ilgili Sayıştay tarafından alınan kararda işlemlerin hukuka uygun olduğuna karar verilmişt ir. 

Sayıştay’da aynı döneme ilişkin hesaplar denetlenmiştir ve harcamaların yasal olduğuna karar 

verilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesi sorunun Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmes ini 

istemiştir ve Uyuşmazlık Mahkemesi hüküm uyuşmazlığıyla ilgili yapılan başvuruyu görev 

alanına girmediğini söyleyerek reddetmiştir. Bu kararın tartışılması sınavda istenebilir. 
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Burada kritik olan Asli Hukuk Mahkemesi ile Sayıştay arasında hüküm uyuşmazlığı tartışmas ı 

yapılabilir mi, bu tartışmada Uyuşmazlık mahkemesi ne tür bir karar verir ve Uyuşmazlık 

Mahkemesi ret kararını neye dayandırır? 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ise Sayıştay kararlarına asla yargı kararı olarak bakmamıştır. 

Son dönemde Anayasa Mahkemesi kararları Sayıştay’ın yargısal kimliğe sahip olduğu 

yönündedir, hatta 2014 yılında Sayıştay’ın iptal başvurusunu kabul etmiş ve “re’sen iptal 

başvurusu yapabilecek mahkemeler arasındadır” demiştir.  

Anayasa koyucu Sayıştayı yüksek mahkeme olarak düzenlememiştir, bu sebeple 

tartışılmaktadır, Anayasa Mahkemesi’nin son kararlarında hukuki kimliğe sahip olduğu 

vurgusu daha fazla yapılmıştır. 

Öğreti ise Sayıştay’ın bağımsız bir hesap mahkemesi olduğunu savunanları içerir. 

Mahkeme midir? Yüksek mahkeme midir? İdari yargı içerisinde midir?  

İdari yargı örgütlenmesinde bahsedebileceğimiz tek yüksek mahkeme Danıştay’dır. Bölge 

İdare Mahkemeleri yüksek mahkeme değildir. 

Seçim Yargısı 

YSK’ya ilişkin mahkemelerin görüşleri bulunur.  

Danıştay YSK’yı özel bir yargı yeri olarak alır. 1968 tarihli bir kararında YSK’yı Danıştay ve 

Yargıtay hakimlerinden kurulan, kazai usul uygulayan, bağımsız bir yargı yeri olarak 

nitelendirmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 1992 tarihli bir kararına göre seçim kurullarının YSK’nın mahkeme olarak 

nitelendirilmeyeceği görüşünü kabul eder. 

Uyuşmazlık Mahkemesi ise ilçe seçim kurullarının idari yargı örgütlenmesine giremeyeceğini 

kabul etmiştir. 

İdari yargı yerleri denildiğinde Sayıştay ve YSK anlaşılmalı mıdır? YSK denildiğinde ilçe 

seçim kurulları da bahse sokulmalı mıdır?  

Çıkarabileceğimiz sonuç YSK’nın idari yargı yeri olarak nitelendirilemeyeceğidir. 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Sena Baran KAYA
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04.02.2019 

İdari Yargının Görev Alanı 

Türk hukukunda hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için hangi yargı yerlerinden 

bahsedebiliriz? 

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesinde esas olarak altı tür yargı yerinden bahsedebilir iz.                          

-Bunlardan bir tanesi adalet mahkemeleri. Bu mahkemelerde özellikle, özel hukuk 

uyuşmazlıkları ve ceza hukuku uyuşmazlıklarının görüldüğünü söyleyebiliriz. 

-İdare hukukundan doğan uyuşmazlıkların giderildiği Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve 

Vergi Mahkemelerinden bahsedebiliriz. 

-Seçimlerle ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi için oluşturulmuş yargı yeri Türk Hukukunda 

YSK’dır. 

-Bazı hesapların yargılanmasından doğan uyuşmazlıkların giderilmesi ile ilgilenen yargı yeri 

Sayıştay’dır. 

–Adli ve idari yargı yerleri arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarının giderildiği bir 

yargı yeri olarak uyuşmazlık mahkemesinden bahsedebiliriz. 

-Kanunların, CBK’ların ve yasama içtüzüklerinin Anayasaya aykırılık iddiasına ilişk in 

uyuşmazlıkların da AYM’ce giderildiğini söyleyebiliriz. 

Bu altı tür dışından adalet mahkemelerinin kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemeler ini, 

Bölge Adliye Mahkemelerinin kararlarına karşı da Yargıtay’a gidebiliriz.  

İdare ve Vergi Mahkemeleri kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemelerine, Bölge İdare 

Mahkemelerinin bir takım kararlarına karşı da Danıştay’a gidebiliriz.  

Bu genel şema Türk hukukunda, hukuki uyuşmazlıkların giderildiği yargı yerleridir. Ancak 

bunlar yargı yerleriyken 1982 anayasasına göre yüksek mahkemelerin varlığından da 

bahsedebiliriz.  

*1982 Anayasasına göre kabul edilmiş yüksek mahkemeler; AYM, Danıştay, Yargıtay ve 

Uyuşmazlık Mahkemesidir. İdari yargının görev alanının doğru tartışılabilmesi için bu şemanın 

bilinmesi gerekir. 

Yüksek mahkeme kavramı bizi aynı anlamlara yargı düzeni/yargı kolu/yargı çeşidi 

kavramlarına götürmektedir. Her yüksek mahkeme alt düzey mahkemeleriyle birlikte Türk 

hukukunda yargı düzeni oluşturur.  

Türk hukukunda 1982 Anayasasıyla düzenlenmiş 4 tane yüksek mahkeme vardır, bu şu anlama 

gelir; yargı kollarından oluşuyor Türk hukuku. Yargı kollarının farklılığının çok olmasının 

sakıncaları var mıdır? 

Yüksek mahkeme içtihat oluşturur. Yargı düzenleri sayısının artmasının içtihat birliğinin 

sağlanmasında bazı sorunlar yaratabileceği söylenebilir mi? Dağınık içtihatların bulunduğu 
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hukuk sistemi sorunlu olarak kabul edilir. Yüksek mahkemelerin çokluğu içtihat birliğinin 

sağlanmasında bazı güçlükler yaratabilir. 

Bu sakıncalı durumun giderilmesi için ne önerilebilir? Ya yüksek mahkemelerin sayısı 

azaltılacaktır, ya da yüksek mahkemelerin arasında çıkacak içtihat aykırılıklarını giderecek 

hukuki mekanizmalar oluşturulacaktır.  Her ikisindeki eksiklik içtihat karmaşasını arttıracak ve 

bu da hukukta kaos yaratacaktır. İçtihat aykırılıkları sadece idari yargı alanındaki iki yüksek 

mahkeme arasında çıkmaz. Mesela Danıştay-Yargıtay arasında da çıkabilir. Bu sakıncanın 

giderilebilmesi için 2017 önemli bir tarihtir. 2017 anayasa değişikliği ile içtihat birliğini 

sağlamaya dönük bir adımından bahsedebiliriz. 

2017 anayasa değişikliği ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de kaldırıld ığı 

için bu sakınca göreceli olarak azalmış olabilir. 

Görev ve Yetki 

Usul hukukunda hem görev hem de yetki kavram ve kuralları ayrı bir yere sahiptir.  

Görev; bir yargı yerinin dava konusu yönünden yetkili olması anlamına gelir. 

Yetki; bir mahkemenin yer yönünden yetkisine işaret eder.  

           Görev dağılımı kavramı burada nasıl karşımıza çıkar? 

Eğer bir ülkede birden çok yargı düzeninin bulunması ya da bir yargı düzeni içinde birden çok 

yargı kuruluşu yer alır ise bu durumda görev dağılımı sorunu ile karşı karşıya kalmak 

mümkündür. Yani yargı düzeninin sayısındaki artış aynı yargı düzeni içinde birden çok 

yargılama makamının olması o hukukta görev dağılımı sorununu ortaya çıkaracaktır.  

Yargı düzenin ve yargı düzeni içinde yer alan yargı yerlerinin belirtilmesi kamu düzeni ile ilgil i 

bir sorundur. Bunun anlamı nedir? Taraflar anlaşsalar dahi mahkemelerin görev alanını 

değiştiremezler. İdari yargıda tıpkı adli yargıda olduğu gibi görevsizlik itirazı yapılmadan, hiç 

görevsizlik itirazı yapılmasa dahi mahkeme kendiliğinden görevli olup olmadığını inceleyerek 

gerektiğinde görevsizlik kararı verebilecektir. Dolayısıyla görev kamu düzenine ilişkind ir. 

Görev ile ilgili taraflar sözleşme yapamazlar, yapsalar dahi bu sözleşme hukuken geçerli 

değildir. Görev itirazı taraflarca ileri sürüldüğünde mahkeme tarafından dikkate alınabilir ancak 

bu tek başına şart değildir, mahkemeler görevin kamu düzeninden olmasından dolayı taraflar 

herhangi bir itirazda bulunmasalar bili kendiliklerinden görevli olup olmadıklar ını 

inceleyecekler ve görevsiz olduğu kanaatine varırlarsa kendiliklerinden görevsizlik kararı 

verebileceklerdir.   

(Göreve ilişkin kuralın kamu düzenine ilişkin olduğunu biliyoruz, bu kurala ve kamu düzenine 

ilişkin olmaya bağlanan sonuçlar, yıldızlı.) 

      İdari Yargıda Yetki Kuralları 

İdari yargı ile adli yargı yetki kuralı bakımından birbirinden ayrışır. Kural olarak adli yargıda 

yetki ile ilgili kurallar kamu düzeninden sayılmazlar.  

Yetkinin kamu düzeninden sayılmadığına bağlanan sonuç nedir? 
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Yetkinin kamu düzeninden olmadığı durumlarda taraflar, yetki anlaşması yaparak yetkisiz bir 

mahkemeyi yetkili kılabilirler. İdari yargıda böyle bir anlaşma mümkün değildir. İdari 

yargılama hukukunda yetki de kamu düzeni ile ilgilidir. Kamu düzeni ile ilgili olduğu için 

az önce belirttiğimiz bütün sonuçlar yetki ile ilgili de geçerli olacaktır. Taraflar anlaşarak 

uyuşmazlığın yetkisiz bir mahkeme tarafından görülmesini kararlaştıramayacaklarıdır. 

Bu kural mutlak mıdır? İstisnaları vardır. Öncelikle yetki kurallarına ilişkin istisnanın mümkün 

olabilmesi için yasada düzenlenmiş olması gerekir. Eğer yetki konusunda yasada açık 

düzenleme varsa ona yönelmek doğru olacaktır. Eğer yasada bu genel kurala ilişkin açıkça bir 

istisna düzenlenmemişse yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu kuralının işletilmes i 

gerekecektir. 

Yetkinin kamu düzenine ilişkin olması kuralının istinası 2577 sayılı idari yargılama usulü 

kanunun 32.maddesinde düzenlenmişti. Bu düzenleme 1994 yılında kaldırılmıştır. Şöyle bir 

hüküm içerir; “idari sözleşmelerde, sözleşme ile yetkili mahkeme belirlenebilir.” Eğer yasada 

böyle açık bir düzenleme ile karşılaşılırsa o zaman yasada ki açık düzenlemeye uygun yetki 

kuralının dönüştürülmesi uygundur ama adli yargıdan farklı olarak idari yargıda sözleşme ile 

mahkemelerin yetkilendirilmesi kural olarak mümkün değildir, bu kuralın gerekçesi yetkinin 

kamu düzenine ilişkin olmasıdır.  

Görev Uyuşmazlıkları ve Hüküm Uyuşmazlıkları 

Bir yargı düzeni içinde çeşitli yargılama makamları mevcutsa bunlar arasında görev 

uyuşmazlığının çıkma olasılığı kaçınılmazdır. Yargı düzeninin birden fazla olması, aynı yargı 

düzeni içinde birden farklı yargılama merciinin oluşturulması, bunlar arasından görev 

uyuşmazlığını kaçınmaz kılacaktır. Mahkemelerden birinin, diğerinin görevine giren işlerde 

kendini görevli sayarak yanlış davaya bakması söz konusu olabilir. 

Mahkemelerden birinin, diğerinin görev alanına giren uyuşmazlığına ilişkin karar vermesi, 

diğerinin görev alanına giren uyuşmazlığa bakması durumunda olumlu görev uyuşmazlığı 

kavramından bahsediyoruz.  

Olumsuz görev uyuşmazlığı ile kastedilen; mahkemelerden her biri bu defa görevsizlik kararı 

vererek davayı mahkemesiz de bırakabilir. Her bir mahkemenin kendisini o davada görevsiz 

görerek, görevsizlik kararı vermesi durumunda da olumsuz görev uyuşmazlığı karşımıza çıkar.  

Dolayısıyla görev uyuşmazlıkları olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlıkları şeklindedir. Eğer 

aynı yargı düzeni içinde ki mahkemeler arasında oluyor ise çözüm mercii o yargı düzeninin 

tepesinde bulunan mahkemenin görevli mahkemeyi tespit etmesi şeklinde olacaktır. Ayrı yargı 

düzenleri arasında görev uyuşmazlığı çıkması halinde bu iş için kurulmuş uyuşmazlık 

mahkemesinde görev uyuşmazlığı giderilecektir. 

Burada kritik nokta görev uyuşmazlığının nitelinin doğru tespit edildikten sonra uyuşmazlığı 

giderecek yargılama makamının tespiti açısından önemlidir. Ya uyuşmazlık mahkemesi 

tarafından giderilecektir ya da o yargı düzeninin en tepesinde bulunan yüksek mahkeme 

tarafından uyuşmazlık giderilecektir.  
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Hüküm uyuşmazlığı aynı konuda çeşitli yargı düzenleri içinde yer alan yargı yerlerinin 

birbirlerine aykırı karar vermeleri durumunda söz konusu olur.  Farklı yargı düzenleri içinde 

yer alan yargı yerleri bu defa birbirlerine aykırı kararlar vererek hakkın yerine getirilmes inin 

önünde engel olur. Bu durumda ortaya çıkan uyuşmazlık hüküm uyuşmazlığı şeklinde 

nitelendirilir ve hüküm uyuşmazlıklarının giderileceği yer uyuşmazlık mahkemesi olacaktır.  

Davacının davasını açmadan önce ve görevli yargı düzenini ve bu yargı düzeni içinde görevli 

yargı yerini saptaması gerekir. Zira bu konuda yanlışlık yapılması zaman kaybına neden 

olacaktır, maliyetli olacaktır.  

(Sınavlarda uyuşmazlığın çözülmesi konusunda görevli mahkeme neresidir sorusu birinci 

sorudur)  

Anayasa gereği de hiçbir yargı yeri kendi görevi içine girmeyen bir uyuşmazlık hakkında karar 

veremez. Bu kuralın diğer sonucu da yargı yeri kendi görevi içinde olan bir davaya bakmaktan 

imtina edemez. Taraflar anlaşma yoluyla yargı yerinin görev alanını değiştiremeyeceklerd ir. 

Taraflar görevsizlik itirazında bulunmasalar dahi mahkeme her zaman görevi konusunda 

kendiliğinden karar verebileceklerdir. 

Görevli yargı yeri nasıl tayin edilecek? Görevli yargı yeri kural olarak yasalarda belirlenir ancak 

bazı durumlarda kanunlarda açıklık olmayabilir, kanunlarda açıklık olmayan durumda yargı 

içtihatlarına bakarak görevli yargı yeri belirlenir. İçtihatlarda da görevli yargı yerinin 

belirlenmesinde bir açıklık varsa o zaman uyuşmazlık mahkemesinin kararlarına bakılır.  

Dava açmak isteyen taraf yanınıza geldiğinde ilk yapacağınız şey görevli mahkemeye davayı 

açmaktır. Görevli mahkemeyi nasıl tespit edilir? Yasa açık bir düzenleme içerir mi? Yasaya 

baktık yok, içtihatlara bakıyoruz net bir şey yok o zaman da uyuşmazlık mahkemesine 

bakacağız buna göre görevli yargı yerini tayin edeceği. 

Yasa ile kabul edilen görev kuralları geçmişe etkilidir. Davanın açıldığı anda görevli olan 

bir mahkeme yasa değişikliği ile görevsiz bir duruma geleceğinden mahkemenin elinde ki 

mahkemeye devam etmemesi gerekir. Elinde ki davaya devam etmemesi mahkemenin vereceği 

görevsizlik kararı ile olur.  

Olay incelemesinde x tarihli mevzuat ile x+1 gün tarihli mevzuat arasında göreve ilişk in 

farklılık olduğunu tespit ettikten sonra x+1 tarihli mevzuat değişikliğinin davayı gören görevli 

mahkemenin kararına ne şekilde yansıtılacağına görev konusunun temel özellik le r i 

çerçevesinde yanıtlayınız dediğimizde bu basit bilgiyi veriyorsunuz. Yani yasa ile görev tayin 

edilmişse ki esas olan budur, yasayla kabul edilen görev kuralları geçmişe etkilidir. Davanın 

açıldığı anda görevli olan mahkeme yasa değişikliğinden sonra görevsiz duruma düştüğünde 

“dava açıldığında görevliydim, bu kararı ben vereceğim” diyemez; görevsizlik kararı vermesi 

gerekir.  

Bu durumun kazanılmış haklar üzerinde etkisi nedir? 

Görevsizlik kararı kamu düzenine ilişkin olduğu için kazanılmış haktan söz edemeyiz. Görev 

kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan kazanılmış hak doğurmazlar. Dolayısıyla görevli 

olan mahkemenin x tarihli yasaya görevsiz duruma geçmesi durumunda vereceği görevsizl ik 
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kararı taraflar açısından kazanılmış hak tartışması yaratmayacaktır. Çünkü görev kuralları kamu  

düzenine ilişkindir. Mahkeme görev kamu düzenine ilişkin olduğu için kendiliğinden görevli 

olup olmadığını inceleyecektir, x+1 tarihinde görevsiz olduğunu gördükten sonra mahkeme 

görevsizlik kararı vermek zorundadır.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Miray AYSAN
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08.02.2019 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 

Görev uyuşmazlıklarının giderilmesi sorunu Danıştay’ın kurulmasıyla gündeme gelmişt ir.  

Amaç idari yargı ile adli yargı arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını çözmektir. Cumhuriyet 

Döneminden önce Uyuşmazlık Mahkemesi adı altında bu tür uyuşmazlıklar noktasında ihtisas l ı 

bir mahkeme bulunmamaktaydı. Görev uyuşmazlıkları Danıştay tarafından çözümlenmekteyd i.  

Cumhuriyet Döneminde gereklilik üzere Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Türk Hukukunda Anayasal bir kurum haline gelmesi 1961 

Anayasası ile olmuştur.(Adli-Askeri-İdari Yargı görev ve hüküm uyuşmazlıklarının kesin 

çözümü için vazifelidir.) 1982 Anayasasında da anayasal kurum olma hali devam ettirilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi  

Madde 158/1 – Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve 

hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.  

2017 yılında yapılan referandum ile askeri yargı mercileri kaldırılmıştır. Bu nedenle mevcut 

durumda Uyuşmazlık Mahkemesi referandumun doğal sonucu olarak sadece adli yargı ve idari 

yargı arasındaki görev uyuşmazlıklarına ilişkin kararlar vermektedir.  

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ >>>>>> GENEL İDARİ YARGI YERİ 

(ÖZEL GÖREVLİ MAHKEME)>>>>>>>>>>>>>>(GENEL GÖREVLİ MAHKEME) 

Uyuşmazlık mahkemesi kurul halinde ve kural olarak incelemelerini dosya üzerinden 

yapmaktadır. Adli yargı ve idari yargı düzenlerine girmeyen yargı mercileri arasında çıkacak 

uyuşmazlıklarda görevli değildir. İl Seçim Kurulu ile İş Mahkemesi arasındaki olumsuz görev 

uyuşmazlığının çözümü için Uyuşmazlık Mahkemesine başvuru yapılmıştır. Mahkemesi ise 

başvuruyu reddetmiştir. Gerekçesinde İl Seçim Kurulunun Anayasanın 158.Maddesinde 

belirtilen adli yargı ve idari yargı mercilerinden olmaması nedeniyle başkanı hâkim dahi olsa 

başvuruyu reddetmiştir. Verilen karar isabetlidir. 

Yine aynı gerekçeyle Sayıştay ile adli yargı mercii arasındaki görev uyuşmazlığına ilişk in 

başvuruyu reddetmiştir. Lakin burada Sayıştay’ın durumuna ilişkin görüşler ileri sürülmekted ir. 

1.Görüşe göre karar isabetlidir. 

2.Görüşe göre ise Sayıştay İl Seçim Kurulu ile aynı şekilde değerlendirilemez. Nihayetinde 

tabir-i caizse hesap mahkemesidir. 

Bu nedenle Anayasanın 158.Maddesi geniş yorumlanmalı ve bu sayede Sayıştay’da görev 

uyuşmazlıklarının çözümüne dâhil edilmelidir.  
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Uyuşmazlık Türleri  

Görev Ve Hüküm Uyuşmazlıkları 

Görev kuralları kamu düzenindendir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlıkları 

Görev uyuşmazlıklarının çözümü ile hem adli yargı hem de idari yargının görev alanına ilişk in 

sınırlar belirlenmektedir. 

2247 sayılı UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA 

KANUN ’unun 10. Ve 17.Maddeleri olumlu görev uyuşmazlıkları için mühimdir. 

Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma: 

Madde 10 – Görev uyuşmazlığı çıkarma; adli ve idari bir yargı merciinde açılmış olan davada 

ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından 

görev konusunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden istenmesidir.  

Yetkili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesinden istekte 

bulunabilmesi için, görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç birinci oturumda, idari 

yargı yerlerinde de dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı 

yerlerinin de kendilerinin görevli olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır.  

Görev itirazının yargı merciince yerinde görülerek görevsizlik kararı verilmesi halinde, görev 

konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesi, temyizen bu kararın bozulmuş ve 

yargı merciince de bozmaya uyularak görevli olduğuna karar verilmiş bulunmasına bağlıdır.  

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görevsizlik itirazı adli 

yargı yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari yargı yararına ileri sürülmüş 

ise Danıştay Başkanunsözcüsüdür. 
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Olumlu görev uyuşmazlığı ve uygulanacak usul:  

Madde 17 – Olumlu görev uyuşmazlığı; adli ve idari yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine 

açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her ikisinin 

kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları durumunda meydana gelir.  

Olumlu görev uyuşmazlığının giderilmesini isteyen taraflardan birinin taraf sayısından iki fazla 

düzenleyeceği dilekçe ile başvurduğu yargı mercii;  

         a) Dilekçelerden birini ve varsa eklerini yazı ile diğer yargı merciine derhal iletir ve dava 

dosyasının kendisine gönderilmesini ister. 

         b) Diğer dilekçeler ve varsa eklerini, yedi gün içinde cevabını bildirmesi için karşı tarafa 

ve ilgili makamlara tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf veya ilgili makam, süresi içinde bu yargı 

merciine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır.  

       c) Dilekçeyi, alınan cevapları ve varsa ekleri ile dava dosyalarını, Uyuşmazlık 

Mahkemesine gönderir ve görevli yargı merciinin belirlenmesini ister.  

Bu takdirde her iki yargı mercii de, 18 inci maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmes ini 

geri bırakır. 

Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir davanın hem adli yargı hem de idari yargı da açılmas ı 

uygun değildir. Davalı açısından derdestlik itirazı mümkün olup bu neticede ikinci dava 

açısından davalının ret kararı alabilmesi pek muhtemeldir.  Olumlu görev uyuşmazlığının 

uygulamada görünümü azdır. Olumsuz görev uyuşmazlığına ilişkin kanunda mevcut 14. ,15. , 

16. Maddeler olumlu görev uyuşmazlığına da uygulanır.  

KOŞULLARI: 

1.Açılmış mevcut bir davanın bulunması gerekir. 

2.Görevsizlik itirazının mevcut olması gerekir. 

Görevsizlik itirazında bulunmak için kanun süreler belirtmiştir. Hukuk Mahkemeleri nezdinde 

en geç birinci oturumda, idari yargı yerleri için ise dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan 

görevsizlik itirazının mevcut olması gerekmektedir. Davanın her aşamasında görevsizlik itirazı 

ileri sürülemez. 

2247 sayılı UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA 

KANUN genel hukuk düzeniyle bağdaşmamaktadır. Kanunun aksine kural olarak görev 

kuralları kamu düzeninden sayıldıkları için davanın her aşamasında ileri sürülebilmekted ir.  

Hatta hâkimin talebe bağlı olmaksızın resen her zaman görev kurallarını dikkate alması 

mümkündür. Kanundaki süre sınırlaması eleştirilmektedir. Lakin farklı görüş olarak süre 

sınırının davanın sürüncemede kalmasını engellediği bununla beraber hakkın kötüye 

kullanımını engellediğini belirtilen görüşler de mevcuttur. 

3.Mahkeme görevsizlik itirazını reddetmelidir 

Mahkeme ilgili davaya ilişkin olarak görevli olduğuna karar vermelidir. Bu karar niteliği gereği 

bir ara karardır ve tek başına temyiz edilemez. Nihai kararla birlikte temyiz edilebilir. 
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Görevsizlik itirazı davayı gören mahkemeye yapar. Görevsizlik itirazının yapıldığı mahkeme 

itirazı karara bağlar ardından davanın esasını incelemeye geçer. Esasa geçen mahkemeye davalı 

görev uyuşmazlığı çıkarılması için başvurur. Mahkeme mevcut görev uyuşmazlığı 

çıkarılmasına ilişkin başvuruya rağmen karar verirse mevcut durum temyiz ya da bozma nedeni 

olarak ileri sürülebilir. 

4.Esas hakkında karar verilmemiş olması  

Karar verildikten itibaren uyuşmazlık mahkemesi görev uyuşmazlığına ilişkin karar veremez.  

Artık yalnızca temyiz mercii karar verir. 

Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma yetkisi: 

Adli Yargı’ya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcısı, İdari Yargı’ya ilişkin olarak ise 

Danıştay Başsavcısı yetkilidir. Her ikisinin de yetkinin kullanımındaki amacı kendi yargı 

kolunun görev alanının korunmasıdır. Lakin yetkinin kullanımı talebe bağlıdır. Resen görev 

uyuşmazlığı çıkarma yetkileri yoktur. Harekete geçirme hakkına sahip olanlar mevcut davada 

görevsizlik itirazını ileri süren kişi veya makamdır. Görevsizlik itirazının reddi üzerine 

görevsizlik itirazını ileri sürenler uyuşmazlık çıkarılması talebi içeren dilekçeyi 15 gün içinde 

itirazı reddeden yargı yerine(kendini görevli gören mahkemeye) sunar. 

15 günlük başvuru süresi görevsizlik itirazının reddine ilişkin kararın verildiği tarihten itibaren 

başlar. Süreler kamu düzenindendir. Uyuşmazlık mahkemesi bahsedilen 15 günlük süreyi resen 

inceler. Başvuruyu alan yargı yeri görev itirazını reddeden yargı yeri uyuşmazlık çıkarılmas ı 

talebini içeren dilekçeyi diğer tarafa gönderir. İsterse davanın diğer tarafı 7 gün içerisinde görüş 

beyan edebilir. Yargı yeri uyuşmazlık çıkarılmasını isteyen dilekçeyi ve diğer tarafın 

gönderilmişse cevabını inceledikten sonra görev konusunda aldığı kararı kaldırarak görevsizlik 

kararı verebilir. Uyuşmazlık çıkarmaya yetkili makama bir davada sadece bir defa 

başvurabilir. 

Uyuşmazlık çıkarmaya yetkili makam uyuşmazlık mahkemesine nasıl başvurur? 

Dilekçe ve ekleri başsavcı tarafından incelenir. Başsavcı İki yönlü karar verebilir. Uyuşmazlık 

çıkarılmasına gerek görmezse talebi reddedebilir. Ret kararı kesindir ve ayrıca başvuru imkânı 

yoktur. Kararı ilgililere ve mahkemeye bildirir. Ya da görev uyuşmazlığı çıkarılmasına karar 

verirse 10 günlük süresi içinde uyuşmazlık mahkemesine taleple ilgili bildirimde bulunur.  

Talebi bildirmesiyle olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmış olur. 

Uyuşmazlık Mahkemesi nasıl karar verebilir? 

Uyuşmazlık Mahkemesi olumlu görev uyuşmazlığına ilişkin karar verene kadar davanın 

görülmesi, görev itirazını reddeden mahkemeler eliyle geri bırakılır. Özel Hukuktaki bekletici 

meseleye benzemektedir. Lakin idare hukukunda bekletici mesele kavramı yoktur. Davanın 

görülmesinin geri bırakılmasının sebebi öncelikle görev kurallarının kamu düzeninden 

olmasıdır. Davanın geri bırakılması kararı 6 aylık süre için geçerlidir. Mevcut 6 ay içerisinde 

Uyuşmazlık Mahkemesi herhangi bir karar vermez ise mahkeme durdurduğu davayı yeniden 

görmeye başlar. Bunu takiben davanın esası karara bağlanıncaya kadar Uyuşmazlık 
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Mahkemesinin kararı gelir ise, mahkeme 6 aylık süreyi belirterek Uyuşmazlık Mahkemesinin 

kararına uymama imkânına sahip değildir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin verdiği karara ilk derece mahkemesi uymak mecburiyetinded ir.  

Davanın esasına ilişkin karar verildikten ve karar kesinleştikten sonra Uyuşmazlık 

Mahkemesi’nin göreve ilişkin kararının gelmesi halinde verilen kararın bir hükmü yoktur. Zira 

yargı yerinin kararı kesin hüküm niteliğindedir. Fakat Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı 

davanın esasına ilişkin karar kesinleşmeden evvel verilmiş ise temyiz nedeni teşkil eder. 

Temyiz yeri görevin kamu düzeniyle ilgili olması nedeniyle Uyuşmazlık Mahkemesinin 

kararına uyarak görev yönünden ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı bozacaktır.  İlk 

derece mahkemesi bozma kararına uymak mecburiyetindedir.  

Bu notu tuta öğrenci arkadaşa teşekkürler: Ahmet Furkan KARABEY 
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İDARİ YARGI 

DERS NOTLARI – 4. KISIM 

11.02.2019 

Pratik Çalışma 

Konu: İdari Yargının Görev Alanı ve Olumlu Görev Uyuşmazlığı 

(Konu Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 2018 / 671 ve 2017 / 203 karar numaralı kararları üzerinden 

işlenecektir. Kararlar mail yoluyla gönderilmiştir.) 

Soru: Uyuşmazlık Mahkemesi niçin kurulmuş bir mahkemedir? 

Adli yargı, idari yargıdan daha eski bir yapıdır. Önce adli yargı daha sonrasında idari yargı 

oluşturulmuştur. Fransa’daki Uyuşmazlık Mahkemesi’nin temel kuruluş amacı da idari 

yargının görev alanını korumaktır. Böylelikle daha özel nitelikteki yargı kollarının görev 

alanlarının korunmasına evrilen bir süreç görüyoruz. 

Günümüzde anayasamıza bakıldığında ise adli ve idari yargının yüksek mahkemelerini 

(Danıştay ve Yargıtay) düzenleyen hükümlerin içerisinde birbirlerine göre genellik-özellik, 

öncelik sonralık gibi niteliksel bir ayrım, belirleme görmek mümkün değildir. İki yargı yolu da 

geneldir ve görev alanları birbirinden ayrı olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte uygulamada 

bu görev alanı ayrımının grileştiği yerler ortaya çıkabilmektedir. Uyuşmazlık yargısı da tam 

olarak bunu çözmeyi hedefler. Olumlu görev uyuşmazlığı, adli ve idari yargı mercilerinin ayrı 

ayrı kendilerini uyuşmazlıkta görevli görmesi halinde bu mercideki yetkililer tarafından 

“olumlu görev uyuşmazlığı çıkartılması” ile başlayan süreçtir.   

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun m.10’a bu aşamada değinmek 

gerekecektir: “Görev uyuşmazlığı çıkarma; adli ve idari bir yargı merciinde açılmış olan 

davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine…” Bu hükmü pratiğe şu şekilde aktarılabilir: 

Adli yargıda bir dava açtınız, davalı idare “Bu davanın adli yargıda değil idari yargıda 

görülmesi gerekir.” şeklinde görev itirazında bulundu. Bu itiraz mahkemece reddedildi. Bu 

halde yetkili makamın (başsavcı-başkanunsözcüsü) görev konusunun incelenmesini 

uyuşmazlık mahkemesinden talep etmesi olumlu görev uyuşmazlığının pratiğe yansımış halidir 

diyebiliriz. Danıştay 5. Dairesinin kararında “Adli ve idari yargı merciinde açılmış bir davada 

görev itirazında bulunulması halinde başkaca bir işlem yapılmadan öncelikle bunun 

değerlendirilmesi gerekir” denmiştir. Dolayısıyla görev konusu, açılan davada incelenmesi 

gereken ilk meseledir çünkü aksi halde yargı mercii görevine girmeyen bir uyuşmazlığı ele 

alacak ve yetkisini aşmış olacaktır. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi (2018 / 671) kararının incelenmesi (1): 

Bu karara konu olan husus Türk hukukunda oldukça tartışmalıdır. Taraflardan birinin idare 

olması, kazaya sebep hususun niteliği bakımından hangi yargı yoluna gidileceği karmaşık bir 

hale gelmekteydi. Bununla birlikte açık hüküm getirilerek bu karışıklık tartışmalar devam 

etmekte olsa da çözülmüş oldu. Karara konu olayda, üniversite bünyesinde çalışan hemşire 

ambulansla bir hastanın taşınması sırasında meydana gelen kazada yaralanmaktadır.  
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Burada idarenin kusursuz sorumluluğundan hareketle tam yargı davası açılmıştır. Davalı idare 

vekili adli yargının görevli olduğu itirazını ileri sürüyor. Bunun üzerine İdare Mahkemesi şöyle 

bir gerekçe sunmuştur:  

“İYUK’a göre idari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar 

tarafından açılan tam yargı davaları idari dava türleri arasında sayılmıştır. İdarenin resen kamu 

gücüne dayanılarak tesis ettiği işlemler hukuk alanında yeni durumlar doğurarak idari işlem 

niteliği kazanır ve dolayısıyla da (özel yasal düzenlemeler dışında) idari yargı denetimine tabi 

olur. Burada özel yasal düzenleme karşımıza çıkmaktadır ama olayda zararın doğmasına sebep 

olan eylem kamu hizmetinin yürütülmesi esnasında meydana gelmektedir ve idarenin kusursuz 

sorumluluğa dayanılarak tazminat talep edilmiştir. Bu nedenle de bu tazminat isteminin özel 

hukuk ilişkisi kapsamında değerlendirilemez.’’ 

Bir mahkeme görev alanını neye göre belirler?  

Bunu belirlerken mahkeme tarafların beyanlarını (davayı formüle edişleri) esas alamaz. İdari 

yargı görev alanını belirlerken uyuşmazlığın “kamu hizmetinin yürütülmesi esnasında ve 

onunla ilgili olup olmadığına” bakabilir. Ancak bunu yaparken görev alanının dava dilekçesine 

göre çözülmesi mümkün değildir. Aksi takdirde, herhangi bir görev uyuşmazlığından söz 

edilemeyeceği söylenebilir. Zira bu kez, davacı davasını hangi yargı koluna göre formüle 

etmişse görevli yargı yeri orasıdır, demek gerekecektir.  

Olayımızda mahkemece reddedilen talep uyuşmazlık mahkemesine taşınmıştır. Uyuşmazlık 

Mahkemesi kararında KTK’ya değinmiştir. KTK madde 110’a göre “İşleteni veya sahibi Devlet 

ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu 

Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi 

olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez.’’ Dolayısıyla bu kanundan kaynaklanan 

sorumluluk davalarının adli yargıda görüleceği açık hükme bağlanmıştır. Ayrıca mahkeme bu 

hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından da anayasaya uygun bulunduğunu hatırlatmıştır.  

(Bu maddenin hemen devamında KTK’nın geçici 21. maddesinde maddesine de 110 ile ilişkili 

olduğu için derste değinildi: “Bu Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının göreve ilişkin 

hükmü, yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargıda ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 

açılmış bulunan davalara uygulanmaz.’’ . Bu noktada göreve ilişkin düzenlemelerin derhal 

uygulandığı hatırlatıldı.) 

Tartışmalı mesele idari yargının görev alanının anayasal güvencesi olup olmadığıdır. Önceden 

askeri idari yargının görev alanı anayasada korunmaktadır, idari yargı daha genel bir yer olduğu 

için onunki evleviyetle korunmuştur, deniliyordu. Artık askeri idari yargı olmadığı için bu 

hususta başka bir dayanak gerekmektedir. Anayasa mahkemesi bu konuya ilişkin olarak “Adli 

ve idari yargının görev alanlarına ilişkin sınır kamu yararı ve haklı neden doğrultusunda 

değiştirilebilir.’’ demiştir.  

Bu noktada anayasa mahkemesini bu ifadesi ile anayasal güvenceyi bizzat kendisi sağlamış 

olmaktadır. Anayasa Mahkemesi aynı nedenle HMK hükmünü (bedensel zarara ilişkin 

uyuşmazlıkların idari yargıda değil adli yargıda görülmesini düzenleyen) iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi bunda kamu yararı görmemiştir.  
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Anayasa Mahkemesi, karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazaları hakkında yargı yolu 

belirsizliğinin giderilmesinde kamu yararı olduğunu belirtmiştir. Diğer taşıtlarla aynı 

koşullarda seyreden dolayısıyla aynı riski üreten araçlar arasında özel-kamu ayrımı yapılması 

gereksizdir. Bu mantıklı olmakla birlikte şu ayrım yapılmalıdır: belirli idarelerce yapılması 

gereken hizmetlerin (trafik işaretleri, yol vb.) kusurlu olması hizmet kusuruna işaret eder. 

Hizmet kusuru hallerini de göz ardı ederek bütün uyuşmazlıkların adli yargıda görülmesine 

hükmetmek idari yargının varlığıyla uyuşmamaktadır. 

Son olarak olayımızda Uyuşmazlık Mahkemesi, anayasanın 158/son fıkrasındaki ‘’ Diğer 

mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa 

Mahkemesinin kararı esas alınır.’’ hükmüne işaret etmiş ve uyuşmazlığın adli yargıda 

görülmesi gerektiğine karar vermiştir. Ancak bunun olayımıza dayanak olarak sunulması 

isabetli değildir. Anayasa Mahkemesinin hükmü anayasaya uygun bulması, somut olayımızla 

ilgiliyse de; olayda Anayasa Mahkemesi ile idari veya adli yargı arasında çıkmış bir görev 

uyuşmazlığı bulunmamaktadır. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile Anayasa normlarının 

anlamını Anayasa Mahkemesinin belirlemesi gibi temel ilkelerden hareketle ulaşılan bir sonuç 

vardır. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılık bulmadı diye KTK hükmünün ileri sürüldüğü 

her yerde adli yargı görevli olacaktır, denemez. 

 Uyuşmazlık Mahkemesi (2017 / 203) kararının incelenmesi (2): 

Bir vakıf üniversitenin öğretim görevlisinin hukuki statüsü, tabi oldukları hukuk rejimi, dava 

açacakları mahkeme tartışmalıdır. Hem UYM’nin hem Danıştay’ın bu konuda farklı kararları 

mevcuttur. Tartışması bitmeyen bir meseledir vakıf üniversitesi öğretim üyelerinin hukuki 

statüsü. 

İzmir İş Mahkemesi olay konusunun sözleşmenin de üzerinde yazdığı üzere iş akdi olduğunu 

belirtmiştir, yani İş Kanuna tabidir dolayısıyla kendisinin uyuşmazlığa bakacağını belirtmiştir. 

Buna karşın Üniversite, kendisinin kamu tüzel kişisi olduğunu belirterek idari yargının görevli 

olacağı itirazında bulunmuştur. Danıştay bu konuda kamu tüzel kişiliğinin idari yargının görev 

alanını belirlemedeki ölçütlerden yalnızca biri olduğunu söylemiştir. (Tek ölçüt olamaz çünkü 

kamu tüzel kişilerinin özel hukuk işlemleri ve özel hukuk kişilerinin idari işlemleri de vardır.) 

Kamu tüzel kişilerinin üstün ve ayrıcalıklı kamu gücüne sahip olduklarını, tek taraflı işlemlerle 

yeni hukuki durum yaratabildiklerini bu nedenle de kamu tüzel kişiliği ile idari nitelikle bir 

hizmet sözleşmesi yapan personelin de kamu görevlisi olduğunu belirleyerek kamu hukukuna 

tabi olacağını, uyuşmazlıkların da idari yargıya konu olacağı şeklinde belirleme yapmıştır. 

Açılan dava işe iade ise iptal davasına, tazminatsa tam yargı davasına konu olacağını 

belirtmiştir.  

Anayasa hükmü uyarınca vakıf üniversiteleri; akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının 

sağlanması ve güvenlik yönlerinden devlet üniversiteleri ile aynı hükümlere tabidir. Mali ve 

idari konularda farklı bir rejimin öngörülebileceği kabul edilmiştir. 

O halde vakıf üniversitesi öğretim üyelerinin; öğretim elemanlarının sağlanması, güvenlik ve 

akademik konular bakımından kamu hukuku rejimine tabi oldukları söylenebilir. 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Batuhan ZORLU.
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15.02.2019 

 OLAY 1: 

Rekabet Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan U’nun sözleşmesi, Rekabet 

Kurumu kararı ile süresi dolmadan feshedilmiştir. Bu fesih işleminin haksız olduğunu düşünen 

U, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde bir dava açmıştır. Davalı Rekabet Kurumu Başkanlığı 

bu davada idari yargının görevli olduğu gerekçesi ile görev itirazında bulunmuş ancak bu itiraz 

reddedilmiştir.  

Olayda, davalı idare Rekabet Kurumu Başkanlığıdır. Davalı idare, Ankara Asliye Hukuk 

Mahkemesine itirazda bulunmuştur. Bu itiraz bir görev itirazdır. Ankara Asliye Hukuk 

mahkemesi bu itirazı reddetmiştir.  Bu bilgilerden hareketle, olumlu bir görev uyuşmazlığının 

gündeme geleceği söylenilebilir.  

İlgili mevzuatta; 4054 sayılı kanun m.34’te ‘Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 

edimler idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eli ile yürütülür.’ 

hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 55.maddesinde ise Rekabet Kurumunun, nihai 

kararlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli para cezalarına karşı kararın taraflara 

tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştay’a başvurulabileceği öngörülmüştür.  

Yani; 55.madde, Rekabet Kurumu kararlarına ilişkin nereye başvurulacağına; 34.madde ise 

Rekabet Kurumu ile ilgili arasında kurulacak sözleşmenin mahiyetine ilişkindir.  

Dava konusu, Rekabet Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yapan U’nun sözleşmesinin 

Rekabet Kurumu kararı ile süresi dolmadan feshine dönük işlemdir. Bu davanın idari yargının 

görev alanına girdiği iddiasında ısrar eden Rekabet Kurumu Başkanlığı, görev itirazının 

reddetmesi üzerine itirazı reddeden mahkemeye (Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi)  

başvurarak, bu iddiasını sürdürebilir.  

 SORULAR: 

İtirazı reddeden Asliye Hukuk Mahkemesi, bu başvuruyu hangi merciiye iletmelidir?  Olayda 

ne tür bir uyuşmazlık söz konusudur? Olayda olumlu görev uyuşmazlığının şartları 

gerçekleşmiş midir? Eğer bu şartlar gerçekleşmiş ise mahkemenin, başvuruyu nereye iletmesi 

gerekecektir? Bu husus mevzuatta kaçıncı maddede düzenlenmiştir? 

NOT: Sınavda bu şekilde soru çıkacaktır. 

Bu olayda, olumlu görev uyuşmazlığı vardır. Çünkü gerekli şartlar oluşmuştur. Bu şartlara 

bakacak olursak;  

1. Açılmış olan bir dava vardır. 

2. Bu davaya ilişkin mahkemeye görev itirazında bulunulmuştur.  

3. Mahkeme, bu itirazı reddetmiştir. 

4. Davanın esası hakkında henüz karar verilmemiştir.  

Görüldüğü üzere olumlu görev uyuşmazlığının bütün şartları gerçekleşmiştir. 
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Şartları gerçekleştiğinde göre olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma yetkisi kime aittir? Mevzuatta 

nerede yer alır?  

Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma yetkisi, Cumhuriyet Savcısına aittir. Uyuşmazlık 

Mahkemesi Kanununda olumlu görev uyuşmazlığı, 10.maddede düzenlenmiştir.  

Uyuşmazlık çıkarmaya yetkili makam nerede düzenlenmiştir? 

Uyuşmazlık çıkarmaya yetkili makam aynı kanunun, 10.maddenin 4.fırkasında düzenlenmiştir. 

Bu hükme bakacak olursak; 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanun m.10/IV olaya uygulandığında ne tür bir sonuç elde 

edilmelidir? Burada idari yargı kolunun korunması için mi ileri sürülen bir görev uyuşmazlığı 

mı yoksa adli yargı kolunun korunması için mi bir görev uyuşmazlığı çıkarılmak istenmektedir?   

İdari yargı yararına ileri sürüldüğünden Danıştay Başsavcılığı uyuşmazlık çıkarma isteminde 

yetkili olandır. Dolayısıyla; başvurunun, itirazı reddeden Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 

Danıştay Başsavcılığına iletilmesi gerekmektedir.  

Başvuru hangi süre içerisinde yapılmalıdır? Bu husus nerede düzenlenmiştir? Başsavcılık 

olumlu görev uyuşmazlığı çıkarmak için kendiliğinden harekete geçebilir mi? Olumlu görev 

uyuşmazlığı çıkarılması için nereye/nasıl başvurulması gerekmektedir? 15 günlük sürenin 

mevzuattaki karşılığı neresidir? 

Başsavcı olumlu görev uyuşmazlığının çıkarılması için kendiliğinden harekete geçemez. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çıkarılması için gerekli koşullar, oluşmuş olsa dahi Başsavcının 

kendiliğinden harekete geçmesi mümkün değildir. Bunun için görev itirazı reddedilmiş olan 

davanın tarafının, görevlilik kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararı 

veren mahkemeye bir dilekçe ile başvurması gerekir.  

Olumlu görev uyuşmazlığında; dilekçe, görev itirazını kabul reddeden, kendisini görevli 

gören mahkemeye verilir. Olumlu görev uyuşmazlığının şartları var ise görev alanı korunmak 

istenen yargı kolundaki Başsavcı – olayda Danıştay Başsavcısı – olumlu görev uyuşmazlığının 

çıkarılması için Uyuşmazlık Mahkemesine başvuracaktır. 

Bu olayda bahsi geçen uyuşmazlığın niteliği nedir? Bu uyuşmazlığı çözmekle görevli yargı yeri 

neresidir?  

Bu uyuşmazlığın niteliği, olumlu görev uyuşmazlığıdır. Bu uyuşmazlığı çözmekle yetkili olan 

mahkeme, Uyuşmazlık Mahkemesidir. Bu durum, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunun 

10.maddesinde düzenlenmiştir.  

 OLAY 2: 

Ankara Bahçelievler semtinde bir özel hastanenin faaliyete geçmesi sonrasında özel hastanede 

kullanılan ekipmanların elektrik şebekesine aşırı yüklenmesi ve mevcut trafo sisteminin bu yükü 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görevsizlik 

itirazı adli yargı yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari yargı yararına 

ileri sürülmüş ise Danıştay (…) (3) Başkanunsözcüsüdür. 
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taşıyamaması sebebiyle sıklıkla elektrik arızaları ve kesintileri meydana gelmeye başlamıştır. 

Anılan semtte oturan abone A, gerekli önlemlerin alınması nedeniyle ilgili idare olan Başkent 

Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye başvurmuş ama sorun giderilememiştir. Nihayetinde elektrikteki ani 

düşme ve yükselmeye bağlı olarak A’nın evindeki tüm elektrikli aletler hasara uğramıştır. 

Maddi zararı 9.500 TL olan A, bu zararın tazmini için Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye karşı 

Ankara İdare Mahkemesinde bir tam yargı davası açmıştır. Davalı idare, cevap dilekçesinde 

adli yargı lehine görev itirazında bulunmuştur. 

 1.BÖLÜM SORULAR: 

1a. Ankara İdare Mahkemesinin, davalı idarenin görev itirazını reddettiğini varsayalım; bu 

takdirde davalı idare hangi süre içinde ne gibi bir istem ile nereye başvurabilir? 

1b. Başvurulan merciin istemi ileteceği mercii hangisidir? 

1c. Bu mercii istem hakkında ne tür kararlar alabilir? Bu kararlara karşı başvurulabilecek bir 

yol var mıdır?  

NOT: Sınavın olay kısmında bu sorulara benzer sorular sorulacaktır. 

 CEVAPLAR: 

1a. ‘görev itirazının reddi’ hali, olumlu görev uyuşmazlığı tartışmalarını çağrıştırmaktadır. 

Davalı idarenin görev itirazının Ankara İdare Mahkemesinin tarafından reddedilmesi, bu 

durumda Ankara İdare Mahkemesinin görevli olduğu anlamına gelmektedir. Yani; davalı 

idarenin görevsizlik itirazı reddedilmiştir.  

Davalı idarenin yapacağı şey, olumlu görev uyuşmazlığını çıkarmaktır. Olumlu görev 

uyuşmazlığının düzenlendiği yer, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunun 10.maddesidir. Bu 

sorusunun cevaplanabilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunun 10.ve 12.maddesinin 

birinci fırkasına bakmak gerekmektedir.  

Görev itirazında bulunan davalı idare, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği tarihten şayet 

bu kararın tebliği gerekiyorsa; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde olumlu görev 

uyuşmazlığı çıkarılması talebiyle dilekçesini itirazı reddeden yargı mercii olan Ankara İdare 

Mahkemesine verir  

NOT: Böyle bir cevap sınavda 10 puandır. Puanlamada esas şudur; Uyuşmazlık Mahkemesi 

Kanunu m.10 ve m.12/I ve olumlu görev uyuşmazlığının tespiti ve davalı idarenin kime ne ile 

hangi sürede başvuracağına ilişkin bilgi.   

Davalı idare, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu m.12.maddenin 1.fıkrasında belirtilen sürede, 

olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması talebiyle itirazı reddeden yargı mercii olan Ankara 

İdare Mahkemesine başvurulmalıdır.  

NOT: Sınavda itirazı reddeden mahkemeye başvurulması gerektiği bilgisinin yanında hangi 

mahkemeye başvurulacağının belirtilmesi gerekmektedir. Olay ile teorik bilginin örtüştürülerek 

cevap verilmesi gerekmektedir.  
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1b. Ankara İdare Mahkemesi, olumlu görev uyuşmazlığının çıkarılmasına ilişkin, davalı tarafın 

talebini, Yargıtay Başsavcılığına iletilmelidir. 

NOT: Usul sorularında mutlaka mevzuat kullanılıp, cevaba yansıtılmalıdır.  

Olayda davalı idare, adli yargı lehine görev itirazında bulunmuştur. Dolayısıyla Uyuşmazlık 

Mahkemesi Kanunu m.12/III uyarınca; Ankara İdare Mahkemesinin, davalı idarenin istemini; 

uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına 

göndermesi gerekmektedir. 

Buna ek olarak Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu m.10/IV’ten hareket edilmelidir. Bu 

hükümde, uyuşmazlık çıkarak olan Başsavcının kim olabileceğine dair hükümdür. Daha sonra 

davalı idarenin kim lehine görev itirazında bulunduğu tespiti yapılmalıdır. Somut olayda adli 

yargı yerinde görev itirazında görüldüğü belirtilmelidir. Bunun üzerine; Uyuşmazlık 

Mahkemesi Kanunu m.12/III gerekçe olarak kullanılmalıdır. Bu hüküm uyarınca da Ankara 

İdare Mahkemesinin istemi uyuşmazlık çıkarmaya yetkili olan makama –olayda Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısına – gönderileceği belirtilmelidir. 

1c. Yargıtay Cumhuriyeti Başsavcısı olayda uyuşmazlık çıkartılmasına dönük işlem hakkında 

iki şekilde karar alabilir. Bu husus mevzuatta düzenlenmiştir. Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısının, olumlu görev uyuşmazlığının çıkarılmasına ilişkin verebileceği kararlar 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu m.13’te düzenlenmiştir.  

13.maddede, uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makamca yapılacak işlemler 

düzenlenmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iki tür karar alabilir. Uyuşmazlık Mahkemesi 

Kanunu m.13/I uyarınca;  

1. Uyuşmazlık çıkarmaya yetkili olmadığı sonucuna varırsa;  

İstemin reddi yönünde karar alabilir. Cumhuriyet Başsavcısının istemin reddi yönündeki 

kararına karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.  

2. Uyuşmazlık çıkarılmasının gerekli olduğu sonucunda varırsa;  

Dilekçeyi ve eklerini kanunda belirtilen süre içinde Uyuşmazlık Mahkemesine gönderir ve 

bu başvuruyu – uyuşmazlık mahkemesine olumlu görev uyuşmazlığı dair başvuru yaptığı 

bilgisini – ilgili yargı merciine – olayımızda Ankara İdare Mahkemesi – bildirir. 

 

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunun 14.maddesinde düzenlenmiştir. Olumsuz görev 

uyuşmazlığında yargı yerleri –adli ve idari yargı yerleri – karşılıklı birbirlerini görevli 

sayarak kendilerini görevsiz görürler.  

Adli ve idari yargı yerleri; tarafları, konusu, sebebi aynı olan davada birbirlerini karşılıklı olarak 

görevli saydıklarından kendilerini görevsiz görürler. Kendilerinin görevsiz olduğuna ilişkin 

verdikleri karar, kesin ya da kesinleşmiş bir karar niteliğindedir. Bu durumda olumsuz görev 
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uyuşmazlığından bahsedilebilir. Yani; olumsuz görev uyuşmazlığının varlığından söz 

edebilmek için birtakım koşullara ihtiyaç vardır. 

Bu koşullara bakacak olursak; 

1. Ortada iki görevsizlik kararı olmalıdır. Bu kararlar, iki ayrı yargı yeri tarafından 

verilmiş olmalıdır. (Adli – İdari) 

Ortada iki görevsizlik kararının bulunması ne tür detay sonuçlar doğurur? 

Yargı yerlerinden bir tanesi – mesela idari yargı yeri – davayı görev nedeniyle reddeder ancak 

yargı yerlerinden diğeri – mesela adli yargı yeri –  davayı görev dışındaki herhangi bir neden 

ile – mesela esas – reddederse bu durumda ortaya çıkan uyuşmazlığın olumsuz görev 

uyuşmazlığı olarak nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla; böyle bir 

uyuşmazlığın, Uyuşmazlık Mahkemesine götürülmesi de olanak dışı olacaktır.  

Yargı yerlerinden birinin davayı görev diğerinin görev dışında herhangi bir nedenle reddetmesi 

hali ortada iki ayrı yargı yerinin iki kararı olsa ve bu iki karar ret yönünde olsa dahi göreve 

ilişkin olmadığından olumsuz görev uyuşmazlığının varlığından – birinci koşulun varlığından 

– bahsedilemez. 

Yargı yerlerinden birinin – mesela idari yargı – görevsizlik kararı vermesine karşın diğer yargı 

yerinin mesela dosyanın esasının kapatılması, dava dilekçesindeki eksiklikler nedeniyle 

davanın reddine karar vermesi; ikinci bir görevsizlik kararı anlamına gelmeyeceğinden olumsuz 

görev uyuşmazlığı olarak nitelendirilemez. 

Başka bir detay ise şudur; 

Mesela Vergi Mahkemesinin kendisini görevsiz görmesi/görevsizlik kararı vermesi, bu kararı 

verirken İdare Mahkemesinin görevli olduğunu düşünmesi ve bu gerekçe ile görevsizlik kararı 

vermesi olumsuz görev uyuşmazlığı çıkarılmasını olanaksız hale getirecektir.  

Çünkü görevsizlik kararları ayrı yargı düzenleri içinde yer alan yargı yerlerince verilmiş 

olmalıdır ki uyuşmazlık görev uyuşmazlığı çıkarabilsin. Vergi mahkemeleri ile İdare 

Mahkemeleri aynı yargı kolu içinde olduklarından; Vergi Mahkemesinin, İdare Mahkemesinin 

görev alanına girdiği düşüncesiyle vereceği görevsizlik kararı daha sonra olumsuz görev 

uyuşmazlığı çıkarma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.  

Aynı yargı düzeni içinde yer alan yargı yerlerince verilen görevsizlik kararlarına karşı, 

Uyuşmazlık Mahkemesine gidilemez. Bu tür uyuşmazlıklar, ilke olarak o yargı düzeninin 

hiyerarşik olarak başındaki yargı yerince – Danıştay ya da Yargıtay – tarafından 

giderilecektir. 

Diğer bir detay ise şudur; 

Bir tarafta bir hakemin verdiği görevsizlik kararı, diğer tarafta idari ya da adli yargı yerleri 

tarafından verilen görevsizlik kararı varsa hakemin verdiği görevsizlik kararı ile adli ya da 

idari yargı yerlerinin vereceği görevsizlik kararı arasında da diğer koşullar gerçekleşmişse 

olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılması mümkündür.  
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Çıkacak olan olumsuz görev uyuşmazlığının giderecek olan yer de Uyuşmazlık Mahkemesi 

olacaktır. Olumsuz görev uyuşmazlığını inceleyen Uyuşmazlık Mahkemesi bir tarafta Ankara 

İdare Mahkemesinin vermiş olduğu görevsizlik kararı, bir tarafta da özel hukuk ilişkisinden 

doğan uyuşmazlığı gidermek üzere hakemin vermiş olduğu görevsizlik kararını yan yana alıp 

kendisi görevli olana karar verebilecektir.  

Bu durum da olumsuz görev uyuşmazlığı kapsamında yer almaktadır. Taraflardan her 

ikisinin de mutlak surette yargılama mercii olması gerekmemektedir. Bazı durumlarda 

taraflardan birinin hakem olması da mümkündür. 

Başka bir açıdan bakılacak olursa; 

Adliye Mahkemesi ile Özel Hukuk ilişkisinden doğan hakem arasında da bir görev uyuşmazlığı 

çıkması halinde; olaya Uyuşmazlık Mahkemesi değil, Yargıtay bakacaktır. 

Görev uyuşmazlığını giderme görevi ilke olarak Uyuşmazlık Mahkemesine aittir. Uyuşmazlık 

Mahkemesi dışında görev uyuşmazlığı giderilmesi görevinin başka bir yüksek yargı yerine 

verilmesi ancak yasa ile mümkündür. Yasa ile Uyuşmazlık Mahkemesinin dışında bir yüksek 

yargı yerinin görev uyuşmazlığını giderebileceği kararlaştırılabilirse; bu durum meşru 

olacaktır. Mesela Türk Hukukunda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun böyle bir görevi yasa ile 

tanınmıştır.  

Görevsizlik kararının gerekçesinin mahkemelerden birinin verdiği görevsizlik kararı, aynı 

zamanda diğerinin görevli olduğu gerekçesine dayanmalıdır. Yargı yerleri görevsizlik 

kararlarını, karşılıklı olarak birbirilerini görevli görmelerine dayandırmalıdır.  

Bu kuralın doğal sonucu ise şudur; 

Yargılama makamının, başka bir yargı yerine –karşılıklılık değil de başka bir yargı yerine 

görevli mahkeme – görevli mahkeme olarak göstermesi durumunda olumsuz görev 

uyuşmazlığından bahsedilemez.   

Şartlardan ikinci şudur; 

2. Görevsizlik kararları biri diğerinin görevli olduğu gerekçesiyle verilmelidir.  

Hal böyle olmakla birlikte; her ne kadar mahkemeler diğerinin görevli olduğunu görerek 

görevsizlik kararı verseler bile Uyuşmazlık Mahkemesinin, mahkemelerin iddia ettiği görevli 

mahkeme dışında bir mahkemeyi de görevli tespit etmesi, görevli olduğuna karar vermesi 

mümkündür.  

Nitekim Uyuşmazlık Mahkemesinin bu yönde kararları vardır. Uyuşmazlık mahkemesinin 

kararlarına bakacak olursak; 

Olumsuz görev uyuşmazlığı, bu yargı yerleri arasında meydana gelmiş ise de bunların tayin ve 

tasnifiyle bağlı olmayan Uyuşmazlık Mahkemesi, meydana gelen görev ve hüküm 

uyuşmazlıklarında görevli yargı yerini tayin etmekle yükümlü kılınmış bulunması nedeniyle 

uyuşmazlığı çıkaran yargı yerlerinin dışında kalsa bile bu durumda dahi görevli yargı yerini 

belirleme yetkisine sahiptir.  
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Yani; Uyuşmazlık Mahkemesi, olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarıldığı hallerde olumsuz 

görev uyuşmazlığının tarafı olan, görevsizlik iddiasında bulunan mahkemelerin gerekçelerinde 

belirttikleri; diğerini görevli olduğuna dair itirazları, tespitleri, tayinleri, tavsifleri ile bağlı 

olmayarak kendisi görevli olan mahkemeye karar verebilecektir.  

Bu husus Uyuşmazlık Mahkemesinin asli görevidir. Zira Uyuşmazlık Mahkemesi, görevli 

mahkemelerin, görev sorununa ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi için var olan bir yüksek 

mahkemedir.  

3. Olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılabilmesi için görevsizlik kararının 

kesinleşmiş olması gerekir.  

Görevsizlik kararlarının kesinleşip kesinleşmiş olması da olumsuz görev uyuşmazlığının 

çıkarılmasının bir koşuludur. 

4. İki yargı yeri tarafından verilen görevsizlik kararlarının konu edildiği davalar aynı 

olmalıdır.  

Yani; ancak tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda olumsuz görev uyuşmazlığının 

çıkarılması mümkündür.  

Olumsuz görev uyuşmazlığının koşulları varsa, ortada göreve ilişkin bir tartışma varsa bu 

tartışma nasıl giderilecektir? Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi kim tarafından 

mümkün olacaktır, nasıl ileri sürülecektir? Hangi sürülerle bağlıdır ileri sürecek olanlar ve 

mevzuatta bu durum nerede düzenlenmiştir?  

Bahsedilen koşulların gerçekleşmesi halinde olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesini 

isteme yetkisi kural olarak davanın taraflarına aittir. “Olumsuz görev uyuşmazlığının 

giderilmesi talebi” isteminin özeti budur. Bu istem davanın tarafları tarafından ileri sürülebilir. 

Hatta kural olarak davacı tarafından istenir.  

Bu durumun sebebi nedir?  

Davalının böyle bir istekte bulunması eşyanın tabiatına uyun değildir. Dolayısıyla olumlu görev 

uyuşmazlığının giderilmesini davalı taraf ister. 

Bu nasıl gerçekleşmektedir?   

Bir dilekçeyle isteyecektir. Dilekçeyi, uyuşmazlığı giderme başvurusu son görevsizlik kararını 

almış olan yargı yerine başvuruda bulunacaktır.  

Başvuru süresi ne kadardır?  

Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi talebi, belli bir süreyle sınırlandırılmamıştır. 

Olumlu görev uyuşmazlığında 15 günlük bir süre vardır.  
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NOT: Sınavda cevaplar oluşturulurken 15 gün denilerek bırakılmamalıdır.  Sürenin ne zaman 

başladığı ve bu sürenin mevzuatta nerede düzenlendiğinin belirtilmesi önemlidir. 

Olumsuz görev uyuşmazlığında başvuru süresi için esasen belli bir süre sınırlanması yoktur. 

En erken başvuruya ilişkin bir tarih verilebilir. En erken başvuru tabiatıyla ikinci 

görevsizlik kararının kesinleştiği gündür. İkinci görevsizlik kararının kesinleştiği günden 

itibaren olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemiyle başvuruda bulunulabilir. Süre 

belirtilmemiş olsa ile uyuşmazlık mahkemesine başvurunun 10 yıllık genel zamanaşımı 

süresiyle yapılması düşünülmelidir.  

Usul Hukukunda süreler, hak düşürücüdür. Dolayısıyla başvurunun süresinde yapılıp 

yapılmadığının Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından resen dikkate alınması beklenecektir. 

Ancak tedbirli olmak adına; idari yargıda başvurunun dava açma süresi içinde yapılmasında 

fayda olduğu söylenebilir.  

Olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılası istemini incelemekle görevli olan yüksek yargı merci 

yani Uyuşmazlık Mahkemesi bu talep üzerine nasıl bir işlem yapacaktır?  

Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi talebi, Uyuşmazlık Mahkemesine geldiğinde 

mahkeme bir karar verecektir. Uyuşmazlık Mahkemesi dosyayı karara bağlarken, görevli 

mahkemenin verdiği görevsizlik kararını kaldırarak aslında görevli mahkemeyi belirtmiş olur. 

Dolayısıyla uyuşmazlık mahkemesi olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi talebini inceler 

ve görevli olan mahkemeyi tayin eder. Bunu yaparken görevli mahkemenin verdiği görevsizlik 

kararının kaldırılması yönünde bir karar verebilir. Bu karar da aslında görevli mahkemenin kim 

olduğunu tayin eden bir karardır.  

Uyuşmazlık mahkemesi kararından sonra neler yapılmalıdır?  

Uyuşmazlık Mahkemesinin kararını alan görevli mahkeme ayrıca bir görevlilik kararı almadan 

davaya bakmaya başlayacaktır. Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı üzerine ayrıca yeni bir 

görevlilik kararının alınmasına ihtiyaç yoktur. Eğer; Uyuşmazlık Mahkemesi başka bir yargı 

yerini yani üçüncü bir yargı yerini görevli olarak kabul etmişse bu durumda davacının yeni bir 

dava açması gerekir. Bu durumda; Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı ile birlikte uyuşmazlık 

mahkemesinin görevli olarak tespit ettiği mahkemede davacının Uyuşmazlık Mahkemesinin 

görevli olarak gösterdiği mahkemeye gidip yeni bir dava açmalıdır.  

Uyuşmazlık Mahkemesi üçüncü bir yargı mercii değil de birbirlerini görevli gören yargı 

yerlerinden birinin görevli olduğuna karar verirse; olumsuz görev uyuşmazlığı talebinde 

bulunan davacı tarafın yeni bir dava açması gerekmez. Bu durumda mahkeme, Uyuşmazlık 

Mahkemesinden aldığı kararı uygular ve davayı görmeye devam eder. 

Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için mahkemelerin de Uyuşmazlık Mahkemesine 

başvurması mümkünüdür. Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, davaların sürüncemede 

kalmasının önlenmesi amacıyla böyle bir imkân vermiştir. Dolayısıyla yargı yeri davanın ilk 

görevsizlik kararı veren yargı yerinin görevi içinde olduğunu düşünürse herhangi bir 
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görevsizlik kararı vermeden görevli yargı yerinin belirlenmesi için kendisi de Uyuşmazlık 

Mahkemesine başvurabilir.  

Yani; yargı yeri görevsizlik kararı verip bırakabilir ya da yargı yerinin belirtilmesi için 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa uyuşmazlık 

mahkemesine başvuran yargı yeri davayı uyuşmazlık mahkemesinin vereceği karara kadar 

erteleyecektir. 

Bu durum, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun 19. maddesinde düzenlenmiştir. Olumsuz 

görev uyuşmazlığı çıkarılması davanın taraflarına ve kural olarak davacıya aittir. Bunun 

yanında kendisinin görevsiz olduğunu düşünen yargı yeri de görevsizlik kararı vermeden 

Uyuşmazlık Mahkemesine Giderek Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun 19.maddesi gereğince 

bizzat uyuşmazlık mahkemesine başvurabilir.  

Mahkemelerin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmasının yarattığı sonuç, davanın ertelenmesi 

şeklindedir. Davanın ertelenmesinin tahdidi Uyuşmazlık Mahkemesinin vereceği karar 

kadardır.  

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu sadece ilk derece yargı yerlerini değil, temyiz incelemesi 

yapan yargı yerlerinin de Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması yolunu getirmiştir. Temyiz 

incelemesi yapan Yüksek Mahkeme kararı görev yönünden bozabilecektir. Ama kararı görev 

yönünden bozmak yerine temyiz incelemesini erteleyip görevli yargı yerinin belirtilmesi için 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaktadır. Yani; temyiz mercii, görev konusunda bozma 

kararı verebilecekken; bunu yapmayıp temyiz incelemesini erteleyip, görevli yargı yerinin 

belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilir.  

Bunun sebebi nedir?  

Bunun sebebi, davaların sürüncemede bırakılmamasıdır. Aksi halde temyiz mercii, görevsizlik 

gerekçesiyle davayı bozabilir. Bunu yapmayıp, Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından görevli 

mahkemenin sağlıklı bir şekilde tayin edilebilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine 

başvurmaktadır.  

Bu durumun yarattığı sonuç nedir? 

Mahkeme elindeki dosyanın incelenmesine Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin 

erteleyecektir.  
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HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARI 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun 24. maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşmazlık 

Mahkemesi olumlu görev uyuşmazlıklarını, uyuşmazlık mahkemesi görev uyuşmazlıklarını ve 

hüküm uyuşmazlıklarını gideren bir yüksek mahkemedir. Görev uyuşmazlıkları; olumlu ve 

olumsuz görev uyuşmazlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hüküm uyuşmazlıklarına değinmeden önce bahsedilen olaylara bakılacak olursa; 

Ankara idare mahkemesinin davalı idarenin görev itirazını kabul ederek görevsizlik kararı 

verdiğini ve kararı kesinleştiğini varsayalım. Bu durumda; 

Kesinleşmesi önemli bir detaydır. Çünkü olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılmasının 

koşullarından biridir.  Bu olumsuz görev uyuşmazlığı tartışmalarını gündeme getirmektedir.  

Çünkü davalı görev itirazında bulunuyor görev itirazı kabul ediliyor.  

NOT: Görev itirazında bulunup görev itirazı ret edilseydi olumlu görev uyuşmazlığı tartışması 

gündeme gelecekti.  

Asliye Hukuk Mahkemesinde davalı idareye karşı bir tazminat davası açılmış ancak anılan 

mahkeme bu davada idari yargının görevli olduğu kanaatine varmıştır. Olumsuz görev 

uyuşmazlığının şartlarına doğru gidilmektedir.  

 2.BÖLÜM SORULAR: 

2a. Asliye hukuk mahkemesi ne tür kararlar alabilir?  

Asliye Hukuk Mahkemesi iki tür karar alabilir. 

1. Görevsizlik kararı verebilir. 

Çünkü idari yargının görevli olduğu kanaatine varmıştır. Bu görevsizlik kararı nihai bir karardır 

ve temyiz edilebilir.  

2. Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun 19.maddesinin 1.fıkrasına göre 

Uyuşmazlık mahkemesine başvurabilir.  

Davanın sürüncemede kalmasının engellemesi için getirilmiş bir olanaktır.  Dolayısıyla 

olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi talebi sadece davanın taraflarına ve ilke olarak 

davacıya değil mahkemelere de tanınmıştır.  

İdare mahkemesinin görevsizlik kararının ardından açılan davada asliye hukuk mahkemesinin 

de görevsizlik kararı verdiğini ve bu kararın da kesinleştiğin varsayalım. Yani; ikisi de 

görevsizlik kararı veriyor, iki görevsizlik kararı da kesinleşiyor. Olumsuz görev uyuşmazlığının 

koşulları tamamlanmış gibi görünmektedir.   
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2b. Bu takdirde kim hangi süre içinde ne gibi bir istemle nereye başvurmalıdır? 

2c. Başvurulan mercii, istemi hangi merciiye iletecektir?  

2d. İstemi inceleyecek merciinin kararı ne yönde olmalıdır?  

 CEVAPLAR: 

2b. İdare Mahkemesinin görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra Asliye Hukuk 

Mahkemesinin de görevsizlik kararı vermesi ve bu kararın da kesinleşmesiyle olumsuz görev 

uyuşmazlığı doğmuştur.  

Bu durumda kim hangi süre içinde ne gibi bir istemle nereye başvuracağı sorusunun 

cevaplanabilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunun 14. ve 15. maddelerine bakmak 

gerekir. Davanın tarafları, uyuşmazlığın giderilmesi istemi ile Uyuşmazlık Mahkemesine 

başvuracaktır.  

Son görevsizlik kararını veren mahkeme, dava dosyasını taraflardan birinin talebi üzerine 

Uyuşmazlık Mahkemesine gönderir ve Uyuşmazlık Mahkemesinden görevli mahkemenin 

belirlenmesi istenir. Bu hususun gerçekleştirilebileceği en erken süresi vardır fakat en geçe 

ilişkin kanunda açık bir süre tahdidi yok. Fakat 10 yıllık zamanaşımı vardır. 10 yıllık 

zamanaşımı genel zamanaşımı süresidir ve Uyuşmazlık Mahkemesi bunu re’sen dikkate 

alacaktır. Çünkü süreler hak düşürücüdür.  

2c. Olumsuz görev uyuşmazlığında taraflardan biri aslında kural olarak davacı dilekçeyi son 

görevsizlik kararını veren mahkemeye sunmaktadır. Dolayısıyla; son görevsizlik kararını veren 

mahkeme yani; Asliye Hukuk Mahkemesi olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesine ilişkin 

talebi Uyuşmazlık Mahkemesine iletecektir. İstemi inceleyecek mercii, görevli olan 

mahkemeyi belirler.  

Uyuşmazlık Mahkemesinin ne tür bir karar vereceğine bakacak olursak; 

İdarenin uygulama alanını belirlerken iki temel ölçütten hareket edilmektedir; kamu gücü ya da 

kamu hizmeti. İdari faaliyetin kamu hizmetini gerçekleştirilmesi için var olduğunu söylersek 

orada idari rejimin uygulanması gerektiği sonucuna varılır. Elektrik hizmeti bir kamu 

hizmetidir ve kamu hizmetinin son derece kötü görüldüğü bir olay söz konusudur. Kötü işleyen, 

önlem alınması yönünde yapılan başvuruların da dikkate alınmadığı ve hizmet kusuru nedeniyle 

oluşan zararın tartışıldığı bir uyuşmazlık vardır. İdari faaliyet kamu hizmetinin 

gerçekleştirilmesi için olduğundan ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesine dönük bu faaliyetin 

kötü yürütülmesinden dolayı oluşan sorumluluk, idarenin mali sorumluluğu çerçevesinde 

tartışılmalıdır ve bu durum da ilke olarak İdare Mahkemelerinin görev alanındadır.  

Burada bir tam yargı davasının açılması gerekmektedir. Fakat eğer Ankara Adliye 

Mahkemelerinin görevli olduğu şeklinde karar verilseydi, davanın türünün tazminat davası 

olacaktır. 
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 OLAY 3: 

Davacılar A ve eşi E, 07 ABC 000 plakalı araçları ile Antalya’da Kütükçü kavşağından Sakarya 

kavşağına doğru seyir halinde iken yol içerisinde bulunan rögar kapağının yerinden çıkmış 

olması nedeniyle maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Kaza sebebiyle araçta meydana gelen 

değer kaybı için 2000 TL maddi tazminat ile hamile olan E’nin düşük tehlikesi dolayısıyla 

davacıların psikolojik açıdan elem ve ıstırap yaşamaları nedeniyle uğradıkları zarar için 4000 

TL tazminatın davalı Antalya Büyükşehir Belediyesinden tahsil istemiyle 24.01.2013 tarihinde 

Antalya asliye hukuk mahkemesinde dava açmışlardır.  

Anılan mahkeme, 25.1.2013 tarihli kararında davanın konusunun idarenin hizmet kusurundan 

doğan tazminat talebi olduğu ve bununun da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. 

Maddesinin 1. fıkrasının b bendi maddesine göre; idareye karşı idari yargı yerinde açılacak 

tam yargı davasının konusunu oluşturduğu gerekçesiyle yargı yolu nedeniyle davanın reddine 

karar vermiştir ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.  

Bir tarafta Asliye Mahkemesi bir tarafta İdare Mahkemesi yani; bir tarafta adli yargı kolu bir 

tarafta idari yargı kolu söz konusudur.   

Antalya 1.İdare Mahkemesi 22.3.2013 tarihli kararında uyuşmazlığın maddi hasarlı trafik 

kazasının meydana geldiği yolun bakım ve onarım sorumluluğuna ilişkin olması ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinin uygulanması suretiyle çözümlenebilecek mahiyette 

bulunması nedeniyle 2918 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlığın görüm 

ve çözümünde anılan kanunun 110.maddesi uyarınca… adli yargı yerinin görevli olduğu 

gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar vermiştir.   

İkinci kararın da kesinleşmesinin ardından davacıların talebi üzerine dosya uyuşmazlık 

mahkemesine gönderilmiştir.  

 SORULAR: 

1. Bu davaya bakmakla görevli olmadığı kanaatinde olan Antalya 1. İdare Mahkemesi 

görevsizlik kararı vermek yerine başka bir yol izleyebilir miydi?  

Uyuşmazlık mahkemesine kendi giderdi. Olumsuz görev uyuşmazlığı söz konusudur. Çünkü 

iki mahkeme vardır ve ikisi de ben görevli değilim demektedir.  

2. Bir an için görevli olmadığı kanaatine varan Antalya 1. İdare Mahkemesinin, 

2a. Özel hukuk ilişkisinden doğan uyuşmazlığı gideren hakemin bu davada görevli olduğunu 

düşündüğünü varsayacak olursak, ilk soruya verilen yanıtta herhangi bir değişiklik olur mu?  

Yine olumsuz görev uyuşmazlığı çıkacaktır. Çünkü buradaki detay, hakem olmasının önünde 

onu nitelendiren, onu gruplandıran, onu hangi davaya bakmakla görevli hakem kılan ifadedir. 

Yani; özel hukuk ilişkisinden doğan uyuşmazlığı gidermek için görevli olan hakem, özel 
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hukuk davalarında görevli yargı kolunun içerisine yerleştirilmelidir. Görevli olmadığı 

kanaatine varan Antalya İdare Mahkemesinin görevsizlik kararı ile özel hukuk hükümlerine 

göre uyuşmazlığı giderecek olan hakemin görevsizlik kararı olumsuz görev uyuşmazlığı 

çıkarılabilmesi için yeter koşulu sağlamıştır.  

2b. Antalya 1. İdare Mahkemesinin, Danıştay’ın görevli olduğunu düşündüğü varsayacak olur 

ise 1. soruya verilen yanıtta herhangi bir değişiklik olur muydu?  

Bu durumda; olumsuz görev uyuşmazlığından bahsedilemez. Çünkü Danıştay’la idare 

mahkemeleri aynı yargı koluna mensuptur. Dolayısıyla bunlar arasındaki görev 

uyuşmazlığı, görev tartışması Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından görülmez. Bu olayda 

Danıştay tarafından görülür. Çünkü Danıştay, ilgili mahkemenin yüksek mahkemesidir.  

3. Bir an için davalı idarenin (Antalya Büyükşehir Belediyesi) Antalya 7. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin görevsiz, idari yargının görevli olduğundan bahisle görevsizlik 

itirazında bulunmuş olsun. Adı geçen mahkemenin bu itirazı ret ettiğini, bunun üzerine 

anılan mahkemenin görevsiz olduğu iddiasında ısrar eden davalı idarenin sorunun 

çözümü için doğrudan uyuşmazlık mahkemesine başvurmayı düşündüğünü varsayarsak 

davalı idarenin böyle bir başvuru yapmasına hukuken olanak var mıdır? 

Yoktur çünkü bu durum, olumlu görev uyuşmazlığı tartışmalarını gündeme getirecektir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun 10.maddesine bakmak gerekir. Uyuşmazlık Mahkemesi 

Kanunu böyle bir durumda tarafların doğrudan Uyuşmazlık Mahkemesine 

başvurmayacağını düzenlemiştir. İtirazı olan taraf, ilgili Başsavcılık aracılığıyla 

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilecektir. Bunun için süre 15 gündür.   

4. Uyuşmazlık Mahkemesi ne tür bir karar verecektir? 

İlgili Mevzuat: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 110.maddesine göre; ‘Bu kanundan 

doğan sorumluluk davaları adli yargıda görülür’.  

Burada da bir hizmet kusurunun varlığı açıktır. Ancak Anayasanın 126. maddesi 

mahkemelerin görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceğinden bahseder. Dolayısıyla; 

davanın görülmesinde yetkili, görevli yargı kolu kanun gereğince, Karayolları Trafik Kanunu 

gereğince adli yargı olarak düzenlendiğinden Uyuşmazlık Mahkemesi, Antalya Asliye Hukuk 

Mahkemesinin bu uyuşmazlıkla görevli olacağı yönünde karar vermelidir. 

 SINAV HAKKINDA: 

Sınavda, olumsuz ve olumlu görev uyuşmazlığından, bahsedilen olaylara benzer olaylar 

çıkacaktır. Soru cevaplanırken; cevaplar, kanundaki maddeyi referans göstererek 

cevaplanmalıdır. Sınav; olay, teorik ve yorum sorusu olmak üzere 3 sorudan oluşabilir. Buna 

ek olarak; sınav, 30 üzerinden değerlendirilecektir.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Dila ÖZDEMİR 
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İDARİ YARGI 

DERS NOTLARI – 5. KISIM 

25.2.2019 

Vize soruları cevaplandı. 

SUAL I : 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (İdare) 20.03.1997 tarih ve 97/06 sayılı kararı ile PETLAS 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. (şirket) sermayesindeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait hisselerin 

yapılan ihale sonucunda alıcı Kombassan Holding AŞ’ye satışı kararlaştırılmış ve 06.05.1997 

tarihinde hisse satış sözleşmesi imzalanarak özelleştirme işlemi tamamlanmıştır.  

Buradaki idari işlemleri tespit edebiliyorsunuz. Davanın taraflarını tespit edebiliyorsunuz. 

Şirket tarafından 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında olup da kamu kurum ve 

kuruluşlarına nakledilecek kapsam dışı personele 15.04.1997- 14.05.1997 tarihleri arasındaki 

döneme ilişkin aylık ücret ve sosyal hakları tutarı toplamı 24.000.000.000 TL ödenmiştir. 

11.06.1997 tarihli yazı ile idareden bu tutarın şirket hesabına aktarılması talep edilmiş ise de 

idare tarafından söz konusu ödemenin 06.05.1997 tarihi ile 14.05.1997 tarihleri arasına isabet 

eden 3.000.000.000 TL’lik kısmı şirket hesabına aktarılmıştır. 

Şirket tarafından 04.05.1998 günlü yazı ile idarece hesaplarına aktarılması gereken 

16.000.000.000 TL ödemeyle ilgili müracaatlarının tetkik edilerek neticelendirilmesinin 

gerekçeli olarak bildirilmesinin istenilmesi üzerine Özelleştirme İdarisi Başkanlığı tarafından 

27.11.1998 tarihli yazı ile hisse satış sözleşmesinin 11. Maddesinin son fıkrası uyarınca, 

sözleşmenin imzalanmasından önceki tarihteki döneme ilişkin aylık ücret ve sosyal haklar için 

yapılan ödemelerin Özelleştirme Fonundan ödenmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmiştir. 

Davacı şirket vekilince, mahkemenin dilekçeyi ret kararı üzerine usulüne uygun olarak yeniden 

düzenlenen 04.05.1999 tarihli dilekçeyle özelleştirme idaresinin 27.11.1998 tarihli kararının 

iptali ile 16.000.000.000 TL’nin 14.05.1997 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 

ödenmesine hükmedilmesi istemiyle Ankara İdare Mahkemesinde bir dava açılmıştır. 

Davalı idare vekilince 1. savunma dilekçesinde uyuşmazlığın bir özel hukuk sözleşmesi olan 

hisse satış sözleşmesinden kaynaklandığından bahisle adli yargının görevine girdiği ileri 

sürülerek görev itirazında bulunulmuştur. 

Soruları birbirinden bağımsız değerlendirerek cevaplayınız. 

1) Ankara İdare Mahkemesi’nin davalı idarenin görev itirazını reddettiğini varsayarsak 

bu takdirde; 

a) Kim, hangi süre içinde, ne gibi bir istem ile nereye başvurabilir? 
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Bu soru olumlu yetki uyuşmazlığının tartışıldığı bir sorudur. 2247 sayılı Kanunun 10. ve 12. 

maddelerine atıfta bulunmanız gerekiyor. 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nun 10 

ve 12. maddeleri uyarınca görev uyuşmazlığı çıkarılmasını isteyen taraf (kim sorusunun cevabı 

olarak olayda davalı idare) görev itirazının reddi kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde 

(hangi süre içerisinde sorusunun cevabı) olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması talebi ile (ne 

gibi bir istem ile sorusunun cevabı) davanın görülmekte olduğu yargı mercii olan Ankara İdare 

Mahkemesi’ne (nereye başvurulabilir sorusunun cevabı) başvuracaktır. Bunu yazmanız 

gerekiyor. Finalde soru sayısı daha fazla olabilir. Kanun maddesine atıf yapıp doğrudan sorulanı 

olaya uygulayarak cevaplamanız yeterlidir. 

b) Başvurulan merciin istemi ileteceği mercii hangisidir? 

Kanun 12. maddesiyle başlamanızda yarar vardı. 2247 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca 

Ankara İdare Mahkemesi başvuru dilekçesini davacıya tebliğ eder ve ona bir cevap hakkı tanır. 

Bu cevap üzerine eğer görev itirazını kaldırmayacaksa bu defa istemi olumlu görev uyuşmazlığı 

çıkarmaya yetkili makama iletecektir. Bu da somut olayda adli yargı lehine görev itirazı 

yapıldığından 2247 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca ilgili Başsavcılık olacaktır. 

c) Bu mercii (Başsavcılık), istem hakkında (olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması talebi) 

ne tür kararlar alabilir? Bu kararlara karşı başvurulabilecek bir yol var mıdır? 

Olumlu görev uyuşmazlığına ilişkin Başsavcılığın istem hakkında verebileceği kararlar 

kanunun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Öncelikle 2 türlü karar verebilir. Birincisi, istemin 

reddi yönünde olabilir. Başvuru süresinin geçirildiğinin saptanması halinde istemi reddedebilir. 

Başsavcılığın vereceği karar kesindir ve hiçbir mercie başvurulması mümkün değildir. Ancak 

Başsavcılık başvurunun geçerli olduğunu, haklı olduğunu düşünürse o zaman olumlu görev 

uyuşmazlığının çıkarılmasına ilişkin talebin Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesine de 

karar verebilir. İkinci olarak alabileceği karar bu olacaktır. İkinci kararı verdikten sonra 

Uyuşmazlık Mahkemesi göreve ilişkin bir karar verecektir. Uyuşmazlık Mahkemesinin vermiş 

olduğu bu karar kesin olacaktır. Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının niteliği ve bağlayıcılığını 

daha sonra tartışırız. 

2) Ankara İdare Mahkemesinin, davalı idarenin görev itirazını kabul ederek görevsizlik 

kararı verdiğini ve kararın kesinleştiğini varsayalım. 

1. soruda Ankara İdare mahkemesi, davalı idarenin görev itirazını reddediyordu. 2. soruda 

bambaşka bir şeyden söz ediyoruz. Soruları birbirinden bağımsız değerlendirin, cevaplandırın 

derken bu kastedilmiştir. Görevsizlik kararı verip ve karar kesinleştikten sonra bu ifadeler bizi 

başka bir kavrama götürecektir.  

Bu karar üzerine davacı şirket vekilince bu defa süresi içinde Ankara Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nde davalı idare lehine bir dava açılmış ancak anılan mahkeme bu davada idari 

yargının görevli olduğu kanaatine varmıştır. 
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Bundan sonraki sorular olumsuz görev uyuşmazlığının koşullarına, usulüne ilişkin olmalıdır. 

Olumsuz görev uyuşmazlığına gidiyoruz fakat henüz kesinleşmiş bir karardan bahsetmiyoruz, 

eşikteyiz.  

Bunun üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin ne tür kararlar alması mümkündür? 

Asliye Hukuk Mahkemesi ilk olarak görevsizlik kararı verebilir. Bu kararla olumsuz görev 

uyuşmazlığının şartları olgunlaşmış olur. Bunun üzerine tarafların uyuşmazlığın giderilmesi 

için Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gitmesi mümkündür. Mahkeme, görevsizlik kararı verebilir. 

İkinci olarak, görevsizlik kararı vermek yerine bu defa mahkemenin kendisinin aksiyon alması 

mümkündür. Yani mahkemenin vereceği karar dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine 

gönderilmesi kararı olabilir. 

Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi talebi, davanın taraflarına kural olarak davacıya 

tanınmış bir haktır. Davaların sürüncemede bırakılmaması amacıyla mahkemelerin re ‘sen 

dosyayı Uyuşmazlık Mahkemesi’ne göndermesinin mümkün olduğu kuralı 19. maddede 

düzenlenmiştir. Bu kuralı olaya uygularsak, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi görev 

uyuşmazlığını re ’sen çıkartmakta ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nden görevli merciin 

belirlenmesini talep edebilmektedir. 

3) Ankara İdare Mahkemesinin görevsizlik kararının ardından açılan davada, Ankara 

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin de görevsizlik kararı verdiğini ve bu kararın da 

kesinleştiğini varsayalım.  

Artık burada tam olarak koşullarıyla birlikte olumsuz görev uyuşmazlığı gerçekleşmiştir. Belli 

ki bundan sonraki sorular olumsuz görev uyuşmazlığının alanına girecek ve Uyuşmazlık 

Mahkemesi Kanunu’ndaki bu defa ona ilişkin maddelere ve fıkralara bakmanız gerekecek. 

a) Kim, hangi sürede, ne gibi bir istemle, nereye başvurmalıdır?  

Olumsuz görev uyuşmazlığında son görevsizlik kararını veren mahkemeye taraflardan biri 

kural olarak davacı, dilekçesini sunar. Olayda son görevsizlik kararını Ankara Asliye Hukuk 

Mahkemesi vermişti. Olumsuz görev uyuşmazlığının koşulları vardır ve olumsuz görev 

uyuşmazlığının giderilmesi talebiyle başvurulacaktır. Böylece davacının davası sürebilsin. 

Olumlu görev uyuşmazlığında 15 günlük bir süreden bahsetmiştik fakat olumsuz görev 

uyuşmazlığında herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Olumsuz görev 

uyuşmazlığının giderilmesi Türk Hukuku’nda herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Yine de 

sürelerle ilgili bir uygulama ve bir öneri vardır. Bu da 10 yıllık genel zamanaşımı süresidir. 

Olumsuz görev uyuşmazlığını ortaya çıkaran 2. görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 

başvuru yapılabilir. Başvuru, 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir. Bu sorunun 

cevaplanmasında Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nun 14 ve 15. maddelerinden 

faydalanılması gerekiyor. 

b) Başvurulan merci istemi hangi mercie iletecektir? 
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Başvurulan merci Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ydi. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, 

olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi talebini Uyuşmazlık Mahkemesi’ne iletecektir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nun 15. maddesinden faydalanılmalıdır.  

Uyuşmazlık Mahkemesi görev tartışmasına bir son verecektir. İki ayrı yargı kolunda açılmış 

davada yargı yerleri kendilerini görevsiz görüyor. Uyuşmazlık Mahkemesi bir görev tayininde 

bulunacak. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı ne yönde olmalıdır? 

Uyuşmazlık konusuna bakıldığında idareye özel hukuku aşan birtakım yetkiler verilmiştir. Özel 

hukuku aşan birtakım yetkilerin verilmesi idare hukukunun uygulama alanının belirlenmesinde 

kullanılan ölçütlerden birisidir. Bu ölçüte göre bir uyuşmazlık ortaya çıktığında idare hukuku 

rejiminin uygulanması esastır. İdare hukuku rejiminin uygulanması, uyuşmazlıkların idare 

mahkemeleri tarafından giderilmesi demektir. Ve Uyuşmazlık Mahkemesi, Ankara İdare 

Mahkemesinin görevli olduğu yönünde karar verebilir. 

Başka bir yönden ise burada bir özel hukuk sözleşmesi vardır. İdarenin taraf olduğu özel hukuk 

sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargı tarafından giderilir. Dolayısıyla burada 

kullanılan yetkiye baktığımızda özel hukuk sözleşmelerine hâkim olan irade serbestisinin 

ilkesinin de kullanıldığı yönünde bir tartışma yapılabilir. Bütün bunlar Uyuşmazlık 

Mahkemesinin vereceği karar bakımından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yöneltebilir. 

Burada idare hukukunun uygulama alanının belirlenmesi tartışması yapılmaktadır. İdare 

Hukuku’nun uygulama alanının belirlenmesinde 2 ölçüt temel alınmıştır. Bunlardan birincisi, 

kamu hizmeti ölçütüdür. Diğeri de kamu gücü ölçütüdür. Her 2 ölçüt olayda tartışıldığında ya 

idareye özel hukuku aşan yetkilerin aşıldığı yönünde bir yorum yapılabilir. İdare mahkemesinin 

görevli olduğu varsayılabilir, görevli olduğu yönünde karar verilebilir. Ya da idarenin kamu 

gücü ölçütünü de kullanmadığı, irade serbestisinin söz konusu olduğu bir özel hukuk 

ilişkisinden bahsedilmesi tartışılabilir ve Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir, denilebilir. Her 

iki tartışmadan siz kanaatimce benim vardığım sonuç şudur da diyebilirdiniz. Burada istenen 2 

tartışmayı da yapıp bir sonuca varmanızdı.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Elif ŞAHİN. 
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01.03.2019 

İDARİ DAVA TÜRLERİ 

İdare hukukunun temel ilkelerinden biri olan hukuk devleti ilkesi anayasada düzenlenmiştir.  

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 

insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.  

Hukuk devleti ilkesinin en temel gereklerinden bir tanesi idarenin yargısal denetimidir. İdarenin 

yargısal denetimi olmayan bir devlete hukuk devleti diyemiyoruz. Türkiye’nin hukuk devleti 

olması vurgulanırken devletin bütün eylem ve işlemlerin yargı denetimine bağlı olması 

amaçlanmıştır. Anayasanın 36. ve 125. maddeleri de dikkat çekmektedir 

Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 

davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir 

mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.  

Madde 125 – İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 

13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde 

bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi 

öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için 

gidilebilir.  

(Ek cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) (...)(1) Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk 

nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. 

İdari dava türlerinin başlangıcında anayasanın 2.maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine, 

36.maddesine ve 125.maddesine değinmek gerekir. 

Anayasanın 125.maddesi 1961 anayasasından beri bu şekilde mi korunmaktadır? 1961 

anayasası 71 değişiklerinden önce ilk haliyle bu hükme benzer bir düzenleme getirmiştir. 61 

anayasasında 114.maddede ‘idarenin hiçbir eylem ve işlemleri hiçbir koşulda yargısal 

denetimin dışında tutulamaz’ demiştir. Her iki ifade arasında anayasa koyucunun bakış açısını 

anlatır bir fark vardır. 

Anayasanın 36.maddesindeki güvence altına alınan dava yoluyla hak arama özgürlüğü kişinin 

kendisini savunabilmesi için getirilmiş bir güvencedir. Anayasanın belirttiğimiz 3 hükmü 

ışığında idarenin idari faaliyetlerinin yargısal denetimi yapılmak istenirse bunun için 

kullanacağımız kavram idari davalar olmalıdır. Yani idarenin idari faaliyetlerinin yargısal 

denetimi Türk hukukunda idari dava yoluyla gerçekleşmektedir. İdari dava idarenin 

fonksiyonlarını gerçekleştirmek için yerine getirdiği eylem ve işlemler nedeniyle idari yargı 

yerlerine açılan davalar şeklinde de ifade edilebilir. İdari davalar idarenin işlem ve eylemleri 

nedeniyle açılan davalardır. 
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İdari işlemler yasallık karinesinden (kanunilik karinesi) yararlanırlar. Bu karine gereği idari 

işlemlerin hem yerinde olduğu hem de hukuka uygunluğu varsayılır. Hukuka uygunluk 

karinesinden yararlanılan, hukuka uygun olduğu kabul edilen işlem bir dava ile tartışma konusu 

kabul edilir ve uygun görülürse hukuka aykırılık da karar verilebilir. 

İdari davalar hukuka uygunluk karinesini çürütmeye yarar. İdari davalar bireylere tanınmış 

haktır, idarenin hukuka bağlı ilkesinin sonucu olarak hukuk dünyasına girmiştir. İdari davaların 

niteliği ile ilgili AYM bir kararında ‘İdarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun 

yargısal yolla denetlenmesi kamu hizmetlerinin hukuk kurallarına ve hizmetin gereklerine 

uygun bir biçimde yapılmasının sağlanması kamu hizmetlerinin getirdiği yarar ve zararların 

bireyler üzerindeki etkilerinin adaletli bir suretle denetlenmesi için bireylere tanınmış bir 

haktır.’ der. 

İdari davalar deyince hangi tür davalardan bahsedilir? 

İdari davalarla ilgili İYUK m.2ye bakılmalıdır.  

Madde 2 – 1. (Değişik: 10/6/1994 – 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır: 

a)(İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; 

Yeniden Düzenleme: 8/6/2000 – 4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, 

konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 

menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,  

b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından 

açılan tam yargı davaları,  

c) (Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi 

için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan 

uyuşmazlıklara ilişkin davalar. 

Bu maddede: 

1) İptal davalarından,  

2) Tam yargı davalarından  

3) Tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklar hariç idari sözleşmelerden doğan davalar şeklinde 3 kategori 

düzenlenmiştir.  

521 sayılı Danıştay Kanunu’nun eski biçimine baktığımızda idari davalar arasına yorum 

davalarının da dahil edildiğini görüyoruz. Ancak 2577 sayılı İYUK’ta yorum davası 

idari dava kategorilerinden biri olarak düzenlenmemiştir.  

İptal Davaları 
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İptal davaları idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun yasal denetimini yapan 

idari dava türleri içinde konusu idari işlem olan davalardır. Yani idarenin hukuk sınırları içinde 

kalması için yapılan yargısal denetimin bir yansımasıdır. Hukuk devletlerinde iptal davaları 

bireylerin hukuk güvenliğini sağlayan en etkili yargısal başvuru yolu olarak karşımıza çıkar. 

İptal davaları idari yargı yerlerine özgü bir dava türüdür, kendine has özellikleri vardır.  

İlk olarak objektif ve soyut nitelikli bir dava türüdür. Yani iptal davaları hem ilgililerin haklarını 

ve çıkarlarını korumayı amaçlar hem de yürütmenin ve idarenin hukuka uygun davranmasını 

gerçekleştirmeyi amaçlar. Bazen istisnai olarak sübjektif ve somut nitelikteki örnekleri içeren 

bir dava türü olarak da karşımıza çıkar. İptal davaları yoluyla idari yargı yerleri idari işlemlerin 

hukuka uygunluğunu denetler. Böylelikle idarenin hukuk içinde kalması sağlanır ve hukuk 

devleti ilkesinin gereği yerine getirilmiş olur. İptal davaları, kamu gücü ve ayrıcalıklarıyla 

donatılmış idarenin hukuka aykırı işlemlerinin doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılmasına 

dönük yargısal bir müdahaledir. İptal davaları, idari işlemlere karşı açılabilir, idari eylemlere 

karşı açılamaz. İptal davalarının konusu kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemlerdir.  

İptal davalarını herkes açamaz, açabilmek için hem objektif ehliyet şartının gerçekleştirilmesi 

gerekir hem de sübjektif ehliyete de sahip olunması gerekir. Sübjektif ehliyet ile kast edilen 

menfaat ihlali kriterinin gerçekleşmesidir. İptal davaları her zaman idareye yöneltilir. 

Düzenleyici bir idari işlem ile bu işleme dayanılarak yapılan bireysel işleme karşı birlikte dava 

açılması mümkündür, böyle bir durumda işlemleri yapan idarelerin farklı olması halinde 

husumet bu idarelere birlikte yöneltilebilecektir. 

İptal davası ile idari işlem ve eylemden doğan zararın tazmini istenemeyecektir. İptal davası 

zarar talep edilebilecek bir dava değildir. İptal davası idari işlemin hukuka aykırılığının tespit 

edilmesi için açılan bir davadır. İdari işlem ya da eylem nedeniyle zarar meydana gelmişse o 

zaman idari yargı türlerinden tam yargı davasının konusu olacaktır.  

İptal davası ile idari yargı yerlerinden idari işlem ya da eylem niteliğinde karar vermesi 

beklenemez. İdari yargı yerleri işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit edecek, yerindelik 

denetimi yapamayacaktır. Hukuka aykırılığı tespit edip idarenin yerine geçip yeni bir idari 

işlem ya da eylem tesis edemeyecektir ya da idari işlem ya da eylem niteliği taşıyacak bir karar 

veremez. Türk hukukunda işlemleri iptal davasına konu yapabilecek idari makamlar, Türk idari 

makamlarıdır. Dolayısıyla uluslararası kuruluşların gerçekleştirdiği işlemleri ya da yabancı 

idari örgütlerin tesis ettiği işlemleri (bunlar idare işlevine sahip olsalar dahi) iptal davasına konu 

edilemeyecektir. 

İYUK m.2de sayılan idari dava türleri, idarenin işlem ve eylemlerinden doğan ve idari yargıda 

bakılan davalar şeklinde karşımıza çıkar.  

İYUK m.2de idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 

davalardan bahsedilmektedir. Bazı görüşlere göre ayrı bir dava türü olarak sayılmamalı, tam 

yargı davasının içinde düşünülmeli denilmektedir. 
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Türk hukukunda mevcut düzenlemelere göre idari yargıda yorum davasına ve tespit davasına 

rastlanmaz. İdari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar 

ayrı bir kategori altında toplanmaz ise temelde iki dava türünden (iptal davası ve tam yargı 

davası) bahsedebiliyoruz. 

İptal davası 2577 sayılı kanunun 2.maddesinde düzenlenmiş ve tanımlanmıştır. Bu tanımdan 

hareketle iptal davasının konusu sadece idari işlemler olacaktır. İptal davasının amacı idari 

işlemlerin yasallık varsayımını çürütmektir. İptal ile anlaşılması gereken idari işlemin 

alındığı andan itibaren bütün hüküm ve sonuçlarıyla hukuk dünyasından silinmesidir. 

İptal davasında verilen karar herkes için hüküm ve sonuç doğurur, bu objektiflik özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. İptal davasının açılabilmesi için menfaat kriteri yeterlidir. İptal davasını 

kimler açabilir sorusu cevaplandırılırken menfaat ihlali kriterinin gerçekleşip gerçekleşmediği 

tartışılmalıdır. 

İptal davasını mahkeme davayı 2 aşamada inceleyecektir: 

1) İptal davasının ön koşulları taşıyıp taşımaması incelenecek. 

2) Ön koşul aşaması geçildikten sonra esas yönünden incelenmesi gerekecektir. 

Ön koşullar tarafından kabul edilen bir dava esastan reddedilebilecektir, ama ön koşul 

aşamasını geçemeyen bir dava esastan incelenmesine gerek kalmayacaktır. 

İptal davasının ön koşulları bakımından şu unsurlar karşımıza çıkar: 

Mahkeme; 

- Göreve ilişkin 

- Yetkiye ilişkin 

- Süreye ilişkin  

- Dava konusuna ilişkin 

- Davacıya ve davalıya ilişkin 

- Biçime ilişkin ön koşulları değerlendirir. 

Görev, mahkemenin davanın konusuna göre yetkili olup olmadığını ifade eden bir kavramdır. 

Görev mahkemelerin ön koşullar yönünden değerlendirdiği ilk kriterdir. Mahkeme dava 
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konusuna göre yetkili olup olmadığı sorusunu kendisine sunar. Dolayısıyla iptal davası ancak 

idari yargı kolu içindeki bir mahkemede görülecektir. Göreve ilişkin öncelikle genel görev 

kuralına değinilmelidir. Genel görev kuralı 2576 sayılı Kanunun 5.maddesinde 

düzenlenmiştir, bu madde gereğince genel görevli mahkemeler idare mahkemeleridir. 

Dolayısıyla bir idari dava vergi mahkemesinin ya da ilk derece sıfatı ile Danıştay’ın görevine 

girmiyorsa görevli mahkeme idare mahkemeleridir.  

Madde 5 – 1. (Değişik: 24/2/1988 - 3410/1 md.) İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin 

görevine giren davalarla ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki:  

a) İptal davalarını,  

b) Tam yargı davalarını,  

c) (Değişik : 8/6/2000 - 4577/2 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için 

yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,  

d) Diğer kanunlarla verilen işleri,  

çözümler. 

2. Özel Kanunlarda Danıştayın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 

idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler.  

 

Vergi mahkemelerinin görevleri 2576 sayılı kanun madde 6’da gösterilmiştir. 

Madde 6 – (Değişik: 24/2/1988 - 3410/2 md.)  

Vergi mahkemeleri:  

a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri 

mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,  

b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

uygulanmasına ilişkin davaları,  

c) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümler.  

 

Vergi mahkemeleri tek hakimli veya kurul halinde çalışırlar. Toplam değeri 36.000’i aşmayan 

vergi uyuşmazlıklarına tek hakim bakar. Bu sebeple 7. madde de önem taşır. 

Genel görevli mahkemeye ulaşmak için vergi mahkemelerinin görevlerinin bilinmesi gerekir. 

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevleri Danıştay Kanunu’nun 24.maddesini 1. 

fıkrasına bakılmalıdır. 

 

Madde 24 – (Değişik : 2/6/2000 - 4575/2 md.) 

1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:  

a) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanı kararlarına,  
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b) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere,  

c) (Değişik: 2/7/2012-6352/45 md.) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici 

işlemlere,  

d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan 

eylem ve işlemlere, (1)  

e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, 

f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay 

Başkanlığı işlemlerine, Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen 

kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara 

bağlar.  

2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını 

kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.  

Bir dava görevsiz mahkemeye açılması durumunda ortaya çıkan sorun 3 olasılıkla 

giderilecektir: 

1) İYUK m.15/1/a’ya bakmak gerekir. Görevsiz mahkeme davanın görev yönünden reddine ve 

dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. 

2) Aslında adli yargının görev alanına giren dava, Danıştay, İdare ya da Vergi Mahkemesi’nde 

açılmışsa mahkeme görevsizlik kararı verecektir. Davacının dava dosyası ile görevli 

mahkemeye başvurması gerekecektir. 

3) Adli yargı yerlerine açılmış davaların görev açısından reddi durumunda İYUK m.9/1 yol 

göstericidir. Görevsizlik kararının kesinleşmesini izleyen günden itibaren 30 gün içinde görevli 

mahkemede dava açılabilecektir. Görevsiz yargı yerine başvuru tarihi Danıştay, İdare ya da 

Vergi Mahkemelerine başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. 

Görevin hukuksal niteliği onun kamu düzenine ilişkin olması ile açıklanır. Mahkeme görevli 

olduğu konularda karar vermelidir. Mahkemeler görevli oldukları davaya bakmaktan imtina 

edemezler, bu durum anayasaya aykırılık teşkil eder (Anayasa m.36). Mahkemeler görevli olup 

olmadığını resen ve davanın her aşamasında inceleyebilir. Davanın taraflarının görev itirazında 

bulunması gerekmez bu durum kamu düzenin ilişkin olması ile açıklanır. 

İdari yargının içinde olan görev uyuşmazlıklarının çözümlenmesi İYUK m.43 gereğince 

Danıştay tarafından çözülecektir. 

Madde 43 – 1. İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada 

görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay’a veya 

görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler. 

a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse 

dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. 



11 
 

b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz 

veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını 

veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare 

mahkemesince, aksi halde Danıştayca çözümlenir. 

Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesince verilen kararlar ilgili 

mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur. 

Danıştay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen 

kararlar kesindir.  

Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye 

yeniden dava açılması halinde harç alınmaz.  

Bu uyuşmazlıklar ya Bölge İdare Mahkemesi ya da Danıştay tarafından giderilmektedir.  Aynı 

Bölge İdare Mahkemesi’nin çevresindeki İdare ve Vergi Mahkemeleri arasında çıkacak görev 

uyuşmazlıklarının çözülmesi o Bölge İdare Mahkemesi tarafından olacaktır. İdari yargının 

kendi içinde çıkacak görev uyuşmazlıklarının giderilmesinde sadece Danıştay değil, Bölge 

İdare Mahkemeleri de görevlidir ve verecekleri kararlar kesindir. 

Yetki davanın hangi yerdeki mahkemede bakılacağına ilişkindir. İdareye karşı dava açmak 

isteyen kişinin cevaplaması gereken ilk soru hangi yargı kolunda açılması sorusudur. Doğru 

yargı kolu tespit edildikten sonra yargı kolu içindeki hangi tür mahkemede dava açılması sorusu 

cevaplanmalıdır. Daha sonra eğer karşınızda birden fazla mahkeme varsa bu mahkemelerden 

hangisinde açılmalıdır sorusu cevaplanmalıdır. 

Yetki idari davaların görülmesinde mahkemelerin araştıracağı en temel ön koşullardan biridir. 

Yetki, hem genel yetki kuralını hem de özel yetki kuralını içerir. Genel yetki kuralı, İYUK 

m.32’de düzenlenmiştir, kural olarak yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi 

veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.  

İdari yargıda idari davalar içinde yer alan iptal davası bakımından yetkiye ilişkin özel yetki 

kuralları da vardır, kanunda özel olarak yetkili olduğu belirttiği mahkemeleri düzenlemiştir. Bu 

durumlarda davanın kanunda belirtilen özel yetkili mahkemede açılması gerekecektir. İYUK 

m.33, 34 ve 35’te özel yetki kuralı düzenlenmiştir. 33.madde kamu görevlilerine ilişkin, 

34.madde taşınmazlara ilişkin, 35.madde ise taşınır mallara ilişkin özel yetki kuralını 

içermektedir. 33.maddede 3 mahkemeden bahsedilir: 

1) Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesinden bahseder 

2) Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesinden bahseder 

3) İlgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesinden bahseder 

 

Eğer olay bir kamu görevlisinin atanmasına ilişkin işlemin iptalini konu ediniyorsa özel yetki 

kuralı geçerli olup, 33/1’den bahsedilmesi gerekir.  

İdari yargıda yetkinin hukuki niteliği kamu düzenidir. Kamu düzeninden olduğu için yetki 

mahkeme tarafından resen araştırır, her zaman yetkisizlik kararı verebilir. Yetkisiz olan 

mahkemenin vereceği karar ise hukuka aykırı kabul edilecektir. 
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Yetkisizlik kararı üzerine hangi tür işlemler yapılabilir? İdari yargıda yetki uyuşmazlıkları kim 

tarafından çözülecektir? 

İdare ve Vergi Mahkemeleri idari yargının görev alanına dahil olan bir davada yetkisizlik 

sebebiyle davanın reddine karar verirse dosyayı Danıştay’a ya da yetkili İdare ya da Vergi 

Mahkemesine gönderir. Dosyayı alan yetkili mahkeme kendilerini yetkili görürse bir sorun 

çıkmaz, ancak bu mahkemeler de kendilerini yetkisiz görürse, yetkisizlik kararı verirse yetki 

uyuşmazlığı ortaya çıkar. Bu uyuşmazlığı görev uyuşmazlığında olduğu gibi ya Bölge İdare 

Mahkemesi ya da Danıştay çözecektir. Bölge idare mahkemesi, aynı bölge idare mahkemesinin 

yargı çevresinde ise çözümler, farklı yargı çevresinde ise Danıştay çözecektir. Bu kurumların 

vereceği kararlar İYUK m.43’te belirtildiği üzere kesin niteliktedir. 

Yetki uyuşmazlıkları ile ilgili diğer bir durum İYUK m.43’te düzenlenmiştir.  

İptal davasının ön koşullarından biri de konudur. İdari işlemler iptal davasına konu olur. İdari 

eylemlere ve sözleşmelere karşı iptal davası açamıyoruz. Ancak idari sözleşmelerden 

ayrılabilir nitelikteki idari işlemlerin hukuka aykırılıkları gerekçesiyle iptal davalarına konu 

edilmeleri mümkündür.  

İptal davalarının konusu bireysel ve düzenleyici idari işlemlerdir. İptal davasına konu olan tek 

taraflı idari işlemlerin niteliği İYUK m.14’te düzenlenmiştir. İdari işlemin iptal davasına konu 

olabilmesi için kesin ve yürütülmesi gereken bir idari işlem olması gerekir. Bu ifadede geçen 

kesin ve yürütülmesi gereken idari işlemlerle şu anlaşılmalıdır:  

Yürütülmesi gereken idari işlemlerle ile kast edilen ilgililer üzerinde hukuki sonuç doğuran 

işlemlerdir idare tarafından tesis edilmekle birlikte yürütülmesi zorunlu olmayan, ilgilisi 

hakkında herhangi bir hukuki sonuç yaratmayan işlemlere karşı iptal davası 

açılamayacaktır. Bu işlemler hazırlık işlemleri, teyit edici işlemler, idarenin danışma işlemleri, 

idare tarafından hazırlanmış çeşitli görüşler, idarenin iç düzen işlemleri olabilir. 

Ortak özellikleri idare tarafından tesis edilmekle birlikte ilgilisi üzerinde herhangi bir hukuki 

sonuç doğurmamasıdır. Hukuki sonuç doğurmadığı için yürütülmesi gereken idari işlem 

kavramında yer almazlar, hukuka aykırılık tartışmaları iptal davalarının konusunu 

oluşturamazlar. İYUK m.14/3/d’de bu durum bahsedilmektedir.  

İdari işlemin kesin olması, işlemin tamamlanması anlamına gelir ve işlem tamamlanarak 

ancak iptal davasının konusu olabilir. Dolayısıyla başka bir idari makam tarafından onaylanma 

ihtiyacı duyan idari işleme karşı iptal davası açılamayacaktır. Kanun koyucu bir idari işlemin 

kesinleşmesi için ilgilinin başvuru yapması koşulunu öngörebilir, bu başvurunun yapılmış 

olması gerekecektir. Kesinleşmemiş bir idari işleme karşı dava açılırsa idari mercii 

tecavüzü tartışmaları gündeme gelecektir, İYUK M.3/B’ne bakmak gerekir. İdari mercii 

tecavüzü nedeniyle dava dilekçesinin ilgili idari mercie gönderilmesine mahkeme tarafından 

karar verilir.  

İYUK m.11’de üst makamlara karşı başvuru yolu öngörülmüştür. Ancak bu zorunlu değildir, 

ihtiyari başvuru yoludur. 
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İptal davası önüne gelen mahkeme davacı yönünden de inceleyecektir. Davacı olabilmek için 

taraf ehliyeti ve dava ehliyetine sahip olmak gerekir. Medeni kanun çerçevesinde hak ehliyeti 

ve fiil ehliyeti olarak açıklanır. Tüzel kişilerin de davacı olması mümkündür, fiil ehliyetine 

sahiptir, davacı olmaları yetkili organları tarafından gerçekleştirilecektir.  

Davacıya ilişkin ön koşulların incelenmesi iptal davası açısından menfaat kriterinin gerçekleşip 

gerçekleşmediğine yöneliktir. Davalı her hukuka aykırılık iddiasında dava açamayacaktır, aynı 

zamanda menfaat ihlali kriterini de karşılaması gerekir. İYUK m.2/1/a’da düzenlenmektedir. 

Davacı ile dava konusu idari işlemin arasında yakın ve doğrudan bir menfaat ihlali şartı 

aranmaktadır, menfaatin kişisel, meşru ve güncel bir menfaat olması gerekir. Dava 

konusu edilen idari işlemin muhatabı üzerinde kişisel bir etki yaratmış olması beklenir fakat 

maddi bir etki şartı söz konusu değildir. 

Yani davalı olabilmenin şartları: 

- Dava ehliyeti olacak 

- Fiil ehliyeti olacak 

- Menfaat ihlali olacak 

Kendisine karşı dava açılan idare (davalı), kamu tüzel kişiliğine haiz olmalıdır. İptal 

davalarının gerekçelerinde davalının gösterilmesi gerekir. İYUK 3.maddede nelerin olması 

gerektiğinden bahseder. Davalının yanlış gösterilmesi halinde idare mahkemesi dilekçeyi doğru 

davalıya tebliğ edecektir (İYUK m.15). Bu duruma “gerçek hasma tebliğ” de denir. 

İptal davalarında davalar dava dilekçesi ile açılır ve dava dilekçesinde davalı olan kamu tüzel 

kişisinin gösterilmesi husumet şeklinde açıklanır.  

İptal davasında davalı dava konusu idari işlemi tesis eden idari makamdır ve bu idari makam 

hangi kamu tüzel kişiliğinin içinde yer alıyor ise davalı o kamu tüzel kişisi olacaktır. Husumet 

de o kamu tüzel kişiliğine yönlendirilecektir.  

Örneğin, hukuk fakültesi tarafından hakkınızda tesis edilen bir idari işleme karşı bir dava açmak 

istediğinizde davalı kısma TOBB ETÜ Rektörlüğü’nü göstermeniz gerekir. 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Cansu KABADAŞ. 
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04.03.2019 

İptal Davasının Ön Koşulları 

İptal Davasında Davalı: 

Devlet tüzel kişiliğine karşı açılacak davalarda, dava dilekçesinde, davalı Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti olarak mı gösterilmelidir? Türkiye Cumhuriyeti Devletine iptal davası dava 

dilekçesinde açılması mümkündür diyebilir miyiz?  

Devlet tüzel kişiliğini bakanlıklar temsil eder. Devlet tüzel kişiliğini kendi görev 

alanlarında bakanlıklar temsil eder. Dolayısıyla eğer merkezi idarenin bir işlemine karşı iptal 

davası açılacak ise o zaman husumetin dava dilekçesinde ilgili bakanlığa yöneltilmesi 

gerekecektir. Bakanlık bağlı kuruluşları bakımından bağlı kuruluşların bir kısmının kamu tüzel 

kişiliği vardır, bir kısmının kamu tüzel kişiliği yoktur. Bakanlık bağlı kuruluşları içerisinde ayrı 

kamu tüzel kişiliği olanlara doğrudan husumetin yöneltilmesi mümkündür.  

Cumhurbaşkanının kararları ile husumet ayrımı, cumhurbaşkanı tarafından alınan karar bir 

bakanlık tarafından uygulanacaksa bu durumda husumetin ilgili bakanlığa yöneltilmesi 

gerekecektir. Yani cumhurbaşkanının merkezi idarenin genel karar organı sıfatı ile aldığı 

kararlara karşı açılacak iptal davalarında kararı hangi bakanlık uygulayacak ise davanın da kural 

olarak ona açılması gerekecektir.  Bazı durumlarda cumhurbaşkanı kararının yürütülmesi 

cumhurbaşkanın kendisine aittir. Cumhurbaşkanı kararının yürütülmesi cumhurbaşkanının 

kendisine bırakılmış ise bu durumda husumetin cumhurbaşkanına yönetilmesi, iptal davasının 

da cumhurbaşkanına açılması gerekecektir.  

2011 tarihli 659 sayılı KHK’ye göre;  

 Kural olarak genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli kuruluşların da 

davada taraf olmaları mümkündür.  

Dolayısıyla Türk idari yargı sistematiğinde TBMM’ye karşı iptal davası açılabilir mi? Yüksek 

mahkemelere karşı dava açılabilir mi? Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı dava açılabilir mi? 

Vali veya kaymakama dava açılabilir mi?  

 2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’ya göre bunlara karşı iptal davası açılması mümkündür. 

Dolayısıyla TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığına, Yüksek mahkemelere, Emniyet Genel 

Müdürlüğüne yani kamu tüzel kişiliği bulunmayan bu idari kuruluşlara karşı kendi 

iş ve işlemleri ile ilgili olarak açılacak iptal davalarında bunların taraf sıfatları 

vardır. KHK’nın m.6/1’de düzenlenmiştir. Valiler ve kaymakamlarla ilgili durumda 

bunların kendilerine tanınan yetki çerçevesinde kesin ve yürütülebilir işlem yapmaları 

söz konusu olabilir. Bunların kesin ve yürütülebilir işlem yapması halinde açılacak iptal 

davalarında husumetin bunlara yöneltilmesi mümkündür. 

İptal Davasının Süreye İlişkin Ön Koşulu: 

İptal davalarında genel dava açma süresi vardır. Genel dava aça süresi dışında özel sürelerin 

varlığından da bahsedebiliriz.  

Süre ilgili düzenleme, İYUK m.7’dir. Genel dava açma süresinin düzenlendiği bir maddedir. 
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İYUK m.7: 

1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare 

mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.  

2. Bu süreler;  

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,  

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan 

uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde 

veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak 

sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması 

gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; Tarihi izleyen 

günden başlar.  

3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim 

yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen 

günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.  

4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. 

Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem 

yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu 

düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.   

 

 Danıştay ve idare mahkemelerinde 60, vergi mahkemelerinde 30 günlük genel dava 

açma süresi öngörülmüştür.  

Genel dava açma süresi içinde özel dava açma süreleri vardır. Genel dava açma sürelerine bir 

istisna getirilecekse bu yine kanunda getirilmesi gerekmektedir. Özel sürelere ilişkin 

düzenlemeler çeşitli kanunlarda mevcuttur.  

Özel dava açma sürelerinin dayanakları; 

1. İYUK m.20/A’da ivedi yargılama usulünü detaylıca düzenlemiştir. 2577 sayılı 

kanununa 2014 yılında 6545 sayılı kanunla bir değişiklik yapılmıştır. Düzenleme ivedi 

yargılama usulüne ilişkindir. Burada dava açma süresi olarak 30 gün belirlenmiştir.  

Hangi hallerde ivedi yargılama usulü kullanılır? İvedi yargılama usulünün uygulandığı 

uyuşmazlıklar nelerdir?  

 İYUK m.20/A’da detaylı bir düzenleme mevcuttur.  

İYUK m.20/A: 

1. İvedi yargılama usulü aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır: 

a) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.  

b) Acele kamulaştırma işlemleri.  

c) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.  

d) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve 

kiralama işlemleri.  

e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç 

çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar.  

f) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun uyarınca alınan Cumhurbaşkanı kararları. 



16 
 

2. İvedi yargılama usulünde:  

a) Dava açma süresi otuz gündür.  

b) Bu Kanunun 11’inci maddesi hükümleri uygulanmaz.  

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.  

d) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya 

mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma 

verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.  

e) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.  

f) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara 

kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle 

sonuçlandırılır.  

g) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna 

başvurulabilir.  

h) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci 

maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.  

ı) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gündür.  

i) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi 

yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki 

maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli 

inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme 

üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte 

dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.  

j) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır. 

 

 İYUK m.20/A’daki belirtilen uyuşmazlıklara ilgili açılacak iptal davalarında genel dava 

süresi uygulanmaz. Kanunun ilgili maddesinde belirtilen özel dava açma süresinin 

uygulanması gerekecektir. 

 

2. Kamulaştırma kanununun m.14’de karşımıza çıkmaktadır. Kamulaştırma işlemine karşı 

iptal davası açma süresinin 30 gün olduğu belirtilmiştir. 

3. 6183 sayılı Amme Alacaklıların Tahsili Usulü kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 

m.58’e göre, ödeme emirlerine karşı vergi mahkemelerinde açılacak iptal davalarında 

dava açma süre 7 gündür. Genel dava açma süresi uygulanmayacaktır. Kanunda özel 

dava açma süresi açıkça ve ayrıca belirtildiği için özel dava açma süresi geçerli 

olacaktır.  

4. İYUK m.20/B’de düzenlenmiştir. Burada da MEB ve ÖSYM tarafında yapılan sınavlara 

ilişkin uyuşmazlıklarda dava açma süresi düzenlenmiştir. Bu süre 10 gün ile 

sınırlandırılmıştır.  

İdari davalarda iptal davaları bakımından ön koşullar aşamasında mahkeme tarafından 

incelenen süre unsurunun niteliği önemlidir. İptal davalarında süre, hak düşürücü niteliktedir. 

Hak düşürücü nitelikte olması, bu süre geçirildikten sonra bir daha dava açılamayacağı 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla iptal davasının davacısı, iptal davasına konu edinilen idari 

işlem nedeniyle menfaati ihlal edilen birey işlem ne kadar hukuka aykırı olursa olsun süre 

geçirildikten sonra bir daha iptal davası yoluyla hakkını takip edemeyecektir. Dolayısıyla iptal 
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davalarında sürenin bu katı niteliği uygulamada en hassas olunması gereken son derece dikkatli 

olunması gereken bir önkoşula dönüşmektedir.  

Sürelerin ne zaman başladığı, ne zaman hesaplanacağı, süreler hesaplanırken hangi detaylara 

dikkat edilmesi gerektiği, sürenin ne zaman biteceği gibi konulara dikkat etmek gerekir. 

Sürenin başlangıcı İYUK m.7’de düzenlenmiştir. Dava açma süresi, kural olarak idari işlemin 

yazılı bildirimini yani tebliğin yapıldığı günü izleyen günden itibaren başlar. Tebliğ tarihinden 

bir gün sonrası 1.Gün olarak kabul edilmelidir. 1. Günden itibaren bahsettiğimiz süreler 

sayılarak sürenin son günü tespit edilmelidir. 

Kişinin bu tebliği yapılmadan idari işlem hakkında bilgi sahibi olması durumunda bunun 

sürelerin başlangıcına etkisi, kural olarak yoktur. İlgili, işlemden haberdar olsa dahi iptal 

davaları bakımından süre başlamış sayılmaz. Çünkü kanun mutlaka tebliğinin, bildirimin 

yapılmasından bahseder. 

Kişi, haberdar, bilgi sahibi oldu ve çok da sinirli hemen dava açmak istiyor, bunun önünde bir 

engel var mıdır? 

Kendisine henüz tebliğ yapılmadan ama kendisi hakkında tesis edilmiş işlemden bir şekilde 

haberdar olan kişinin iptal davasını açmasının önünde bir engel yoktur. İşlemi öğrenen ilgili, 

tebliği beklemeden de iptal dava açılabilecektir.  

Adrese tebliğ edememesi durumu söz konusu olabilir. Adrese tebliğ yapılamayan hallerde ilan 

tarihi esas alınacaktır. Adresin tespit edilemediği durumdan tebliğ, ilan ile yapılır. Adresin 

tespit edilememesi üzerine tebliğin ilan şeklinde yapılmasının sürelerinin başlangıcı üzerindeki 

etkisi vardır. Bu durumda süre, ilandan itibaren 15 gün sonra işlemeye başlayacaktır. Süreye 

ilişkin bu kurallar İYUK m.7/2-3’de görülebilir.  

Sürenin durması şeklinde bir durum söz konusu olabilir mi? Bu kadar sıkı bir uygulamanın 

durması araya başka detayların girmesi, daha sonra sürenin tekrar işlemeye başlaması gibi bir 

durum söz konusu olabilir mi? 

 Evet, olabilir. Bu durumda İYUK m.11’de düzenlenmiştir. İYUK m.11, üst makamlara 

başvuru başlığını içermektedir. İlgili, dava açmadan önce kendisi hakkında tahsis edilen 

idari işlemin değiştirilmesi, kaldırılması, geri alınması ve kendisi hakkında yeni bir 

işlem yapılması için tekrar idareye başvurabilir. Başvuracağı idare, kural olarak üst 

makamdır yani kendisi hakkında idari işlemi tesis eden makamın hiyerarşik üstüdür. 

Eğer böyle bir hiyerarşik üst yoksa işlemi tesis eden idari makamdır. Kişi bu yolla idari 

dava yoluna başvurmadan idarenin kendi içinde işlem hakkında bir sonuca varmaya 

çalışır ancak bunun bir mükâfatı vardır. Sürelere ilişkin bir yansıması, bir sonucu vardır. 

Dava açma süre içinde kişinin ilgili makama, kural olarak üst makama, üst makam 

yoksa işlemi tesis eden makama başvurması halinde bu başvuru dava açma 

süresini durduracaktır.  

Peki, bu başvurunun neticesinde süre kaldığı yerden nasıl işlemeye devam edecektir? 

 İdare ya 60 gün içinde isteği reddeder, yani açıkça bu talebi reddeder ya da 60 gün içinde 

herhangi bir cevap vermez ve istek reddedilmiş sayılır. Bu durumda dava açma süresi 

kaldığı yerden işlemeye devam eder. Burada sürenin hesaplanması bakımından önemli 

olan yerlerden bir tanesidir, başvuru tarihine kadar geçmiş süre hesaba katılacaktır. 
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İdareye tebliğinden, idareye başvuru süresine kadar ki olan süre hesaba katılacaktır. 

Sonra idarenin içerisinde bekleyen süre, hesaba katılmayacaktır.  

ÖRNEK: (Sınavda soru gelebilecek bir örnektir.) 

İdari işlemin 1.3.2019 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiştir. İlginin de 14.3.2019 tarihinde üst 

makama başvurmuştur. Üst makam 60 gün içerisinde hiç cevap vermezse dava en hangi tarihte 

açılmalıdır?  

Sürenin başlangıcı 2.3.2019’da başlar. 2.3.2019’un hangi güne denk geldiğinin bir önemi 

yoktur. Tebliğ 1.3.2019’da yapıldığı için sürenin başlangıcı 2.3.2019’dur. 1.3.2019’da işlem 

tebliğ edilmiştir ama kişi doğrudan doğruya iptal davası açmadan üst makama başvuru yolunu 

tüketmek istemiştir. Bunun için de 14.3.2019 tarihinde üst makama başvurmuştur. Dava açma 

süresi bakımından 13 gün geçmiş bulunmaktadır. 13. günde başvuru yapılmıştır. İdare 60 gün 

boyunca cevap vermezse, 13.5.2019 tarihinde 60. gün dolacaktır. 14.5.2019 tarihinde süre 

kaldığı yerden devam edecektir. Dava açma süresinden geriye 47 gün kalmıştır. Dava açma 

süresi 29.6.2019 tarihinde bitmelidir. Ancak bu tarih Cumartesi gününe denk geldiğinden süre 

ertesi Pazartesi mesai bitimine kadar uzar. Yani 1 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar 

dava açabilirsiniz. 

Bu genel kural, üst makama başvuru halinde sürenin ilke olarak duracağı ve bir süre sonra tekrar 

başlayacağı kuralı, mutlak değildir. Bu kuralın da kanunda istisnaları vardır.  

Hangi durumlarda üst makama başvuru dava açma sürelerini durdurmaz? 

Bu kuralın istisnaları,  

 İYUK m.20/A ve 20/B’de düzenlenmiştir. İvedi yargılama usulünün uygulandığı 

hallerde İYUK m.11 uygulanmaz.  

Bu durumlarda üst makama yapılacak olan başvuru dava açma süresini durdurmayacaktır.  

İdari yargıda adli tatil nerede düzenlenmiştir? Ne zaman başlar, ne zaman biter? 

İYUK m.61’de adli tatil düzenlenmiştir.  

İYUK m.61: 

1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan 

otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dâhil olduğu bölge idare 

mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi 

bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu 

mahkemeler, 62’nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler. 

2.Çalışmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare 

veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin 

katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare mahkemeleri için ise bölge idare mahkemesi 

başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, tüm daire başkan ve 

üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulur.  

3.Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır. 
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 Dolayısıyla mesaileri, 1 Eylül’de başlar ve dava açma süresi velev ki, adli tatile denk 

geldi. O zaman süre, bu ara vermenin son gününden itibaren 7 gün uzayacaktır. Bu 

durum İYUK m.8/3’de düzenlenmiştir.  

ÖRNEK: 

İşlem, 5.6.2019 günü tebliğ edilmiş ise, 60 günlük dava açma süresi, 6.6.2019 tarihi 1. Gün 

olarak işlemeye başlar. 60 günlük dava açma süresi 4.8.2019 tarihinde sona erecektir. 4 Ağustos 

İYUK m.61’e göre adli tatil olduğu için bu durumda İYUK m.8/3’ün işletilmesi gerekecektir. 

Dolayısıyla süre 7.9.2019 günü sona erecektir.  

Sürenin son gününün cumartesi veya pazara denk gelmesi halinde süre, pazartesi çalışma 

saati sonuna kadar uzar. Sürenin son günü başka bir tatil gününe denk gelirse süre, tatil 

gününün ertesi ilk çalışma gününün mesai saatinin sonuna kadar uzar.  

Sürenin hesaplanmasında, İYUK m.8’e bakmalıyız. Burada tebliğ, yayın ya da ilan tarihini 

izleyen günden itibaren sürenin başlayacağı belirtilmiştir. Tebliğ, yayın ya da ilan tarihi diyor 

çünkü düzenleyici işlemlere karşı dava açama süreleri bakımından yayın tarihi bizim 

açımızdan esas alınacaktır. 

Tatil günleri, sürenin hesabında süreye dâhildir.  

ÖRNEK: 

Yani tebliğin, tebliğ tarihinden sonraki gün 1. Gün olacaksa, sonraki günün cumartesi günü 

olduğunu görüyorsanız, cumartesiyi ilk gün olarak kabul etmeyeyim, çünkü tatil günü ben 

pazartesi gününden başlayayım deyip saymıyorsunuz.  

Sürenin son günü, çalışma saatinin sonunda biter.  

ÖRNEK: 

İdari işlemin ilgilisine 26.4.2019 Cuma günü tebliğ edilmiştir. Bu durumda 60 günlük dava 

açma süresinin 1. Günü 27.4.2019 Cumartesi günü işlemeye başlar. 60. Gün sona erecektir yani 

25.6.2019 Salı günü saat 17.00’da süre sora erecektir.  

Düzenleyici işlemlere karşı dava açma süresinde tarihlerin başlaması konusunda nasıl bir 

durum söz konusudur? 

Düzenleyici işlemlere mesela, yönetmeliğe karşı dava açma süresi, 2 değişik tarihten 

başlar. Bu tarihler bakımından İYUK m.7/4 önemlidir.  

1.Tarih: Düzenleyici işlemin yayınlanması halinde veya herhangi bir şekilde ilan edilmesi 

durumunda yayın ya da ilan gününü izleyen günden itibaren süre başlayacaktır. Bu kural, 

İYUK m.7/4’dan kaynaklanır.  

2.Tarih: Düzenleyici işlemin uygulanması üzerine, uygulama işleminin ilgiliye tebliğini 

izleyen günden itibaren başlayacaktır. Dolayısıyla düzenleyici işlemler bakımından, 

düzenleyici işlemin yayınlanması üzerine dava açmayan kişi, ilgili, işlemin kendisine 

uygulanması üzerine dava açma hakkını elde edebilecektir. Birinci süre kaçırıldıktan sonra, 

düzenleyici işlem ilgiliye uygulanırsa bu uygulama işleminin hukuka aykırı olduğunu düşünen 

kişi, işlemin dayanağı olan düzenleyici işleme karşı da dava açabilme hakkını elde 
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edebilecektir. Bu durumda işlemin uygulanması ile yeni bir süre başlayacaktır. Bu süreden 

itibaren 60 gün içerisinde davanın açılması gerekecektir.  

Dilekçede Olması Gereken Unsurlar 

İdari davaları bir dilekçe ile açıyoruz. İdari davalarda dilekçe, mahkeme başkanlıklarına hitaben 

yazılır. Dilekçede olması gerekenler İYUK m.3’de düzenlenmiştir. Dilekçe Danıştay, idare 

mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılır. İmzalı olarak sunulur, varsa 

ekleri eklenir.  

Dilekçede İYUK m.3’e göre;  

 Taraflar, vekilleri veya temsilcileri, bunların ad soy ad kimlikleri ve unvanları yer alır.  

 Dava konusu yer alır. 

 Davanın sebepleri yer alır 

 Davanın dayandığı deliller yer alır.  

 İdari işleme karşı açılacak iptal davalarında idari işlemin yazılı bildirim tarihi yani tebliğ 

tarihi yazılır. Eğer tam yargı davası söz konusu ise uyuşmazlık konusu miktarında 

gösterilmesi gerekecektir.  

Dilekçeler ve ekleri, karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenir. Dilekçeler kural olarak görevli 

ve yetkili mahkeme başkanlığına verilmelidir. Ancak başka yerde mukim olunması durumunda 

asıl görevli ve yetkili mahkemeye sunulmak üzere eğer mukim olunan yerde bir idare 

mahkemesi veya vergi mahkemesi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına verilir. Eğer 

mukim olunan yerde idare veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk hâkimliklerine, yurt 

dışında ise Türk konsolosluklarına dilekçenin verilmesi mümkündür. İYUK m.4’de 

düzenlenmiştir.  

Bu durumlarda dilekçenin başına;  

 ‘’Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere Bursa İdare Mahkemesi 

Başkanlığına’’ şeklinde bir ifade yazılacaktır.  

Dilekçe verilirken yazı işleri ziyaret edilir. Yazı işlerini ziyaret etmemizin sebebi, mahkemenin 

yazı işlerinden harç ve posta ücretinin hesaplanması gerekir. Hesaplanan harç ve posta ücreti 

yatırıldıktan sonra dilekçenizi deftere kaydetmelerini istiyorsunuz ve yazı işlerindeki o deftere 

dilekçenizi kaydettiriyorsunuz. Dilekçenin deftere kaydedilmesinin anlamı, dava deftere kayıt 

tarihinde açılmış sayılır. İYUK m.6’da düzenlenmiştir. Dolayısıyla dava açabilmeniz için 

dilekçe hazırlamanız, harç ve posta ücretini hesaplattırmanız, harç ve posta ücretini yatırmanız 

ve bunu deftere kaydetmeniz ve deftere kayıt fişini de dosyanıza koymanız gerekiyor. İleride 

sürelerle ilgili bir sorun çıktığı zaman iddianızı ispatlamanız için önemli bir durumdur. Dava 

dilekçesi başka bir yer mahkemesine de gönderilebilir. O zaman da dilekçenin verildiği yer 

mahkemesindeki bu işlemin yapıldığı tarihte dava açılmış sayılacaktır. Bugün için UYAP’ta, 

elektronik ortamda da bu işlemleri yapabiliyorsunuz. 

Dilekçede birtakım biçim noksanlıkları varsa bunun telafisi mümkündür. Dilekçede birtakım 

biçim eksiklikleri söz konusu olduğu zaman mahkeme, 30 günlük ek süre verir. Bu ek süre 

içerisinde eksiklikleri tamamlamanız mümkündür. Eğer ki bu ek süre içinde tamamlanmazsa 

mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar verecektir. 



21 
 

Bu ön koşullar tamamlandıktan sonra mahkeme esasa ilişkin incelemeye geçecektir. 

Mahkemenin esasa ilişkin incelemesi yani iptal davasında esasa ilişkin koşullar yani iptal 

davasının esastan kabul şartları yani iptal sebepleri İYUK m.2’de iptal davasının tanımının 

içerisinde verilmiştir.  

İdari işlemin iptaline yol açan sebep, o işlemin hukuka aykırılığıdır. İdari işlemlerin hukuka 

aykırılıkları, idari işlemi oluşturan unsurlardaki sakatlıklarda söz konusu olabilir. Bilmemiz 

gereken; ön koşullarda bir sorun olmaması halinde mahkemenin iptal davasını esastan 

incelemeye alması halinde idari işlemin unsurlarına yoğunlaşacaktır. İşlemin yetki, şekil, sebep, 

konu ve amaç unsurlarında herhangi bir sakatlık olmadığı sonucuna varır ise, işlemi hukuka 

uygun bulacak. Yani iptal davası talebini reddedecektir. İdare mahkemeleri, işlemin hukuka 

aykırı olduğunu tespit ederse işlemi iptal edecektir.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler; Rabia Nur DEMİR 

 



İDARİ YARGI 

DERS NOTLARI – 6. KISIM 

08.03.2019 

 

 İptal davasında mahkeme, ret yahut iptal şeklinde karar verebilir. 

Davanın önkoşullar bakımından reddedilmesi mümkündür. Bu halde dava, önkoşul ya da 

önkoşullar yerine getirilerek tekrar açılabilir, bunun istisnası ise süreler yönünden geçerlidir. 

Süre yönünden davanın önkoşul aşamasında reddedilmesi halinde, davanın tekrar açılması 

mümkün olamayacaktır, zira iptal davalarında dava açma süresi hak düşürücü niteliktedir. 

Davanın esastan reddedilmesi durumunda ise bu, dava konusu edilen idari işlemin hukuka 

uygun olduğu anlamına gelir ve davası reddedilen davacı, o işlem konusunda bir daha iptal 

davası açamayacaktır. Ancak, mahkemelerin iptal davası üzerine vereceği ret kararından ilke 

olarak 3. kişiler etkilenmez. 3. kişilerin aynı idari işleme karşı iptal davası açması mümkündür. 

İptal kararları kural olarak geçmişe etkilidir. İptal kararı üzerine, idari işlem hiç yapılmamış 

sayılır. İptal edilen işlem, ister bireysel idari işlem olsun ister düzenleyici idari işlem olsun, 

alındığı tarihten itibaren bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

Fransız Danıştay’ının 2004 tarihli ilginç bir kararı vardır. Burada iptal kararlarının geçmişe etki 

kuralına bazı sınırlamalar getirilebileceğine karar verilmiştir. Fransız Danıştay’ı, somut durum 

ve koşullara bakıldığında idare mahkemelerinin verecekleri iptal kararının hangi tarihten 

itibaren hüküm ve sonuç doğuracağını belirleme yetkisine sahip oldukları yönünde bir karar 

vermiştir. Türk hukukunda ise, düzenleyici idari işlemler bakımından böyle bir sınırlama 

geçerli değildir; ister bireysel idari işlemler olsun ister düzenleyici idari işlemler olsun, bunlar 

hakkında verilecek iptal kararı geçmişe etkili olacaktır. 

Eğer düzenleyici idari işlem iptal edilmişse, bundan 3. kişiler de yararlanır. İptal kararından 

itibaren işlemin yürürlüğü herkes için ortadan kalktığından, iptal edilen düzenleyici işlemler 3. 

kişiler açısından da geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla, verilecek iptal kararından 3. kişiler de 

yararlanır. 

Bireysel idari işlemlerin iptal edilmesi durumunda, iptal kararından kural olarak davacı 

yararlanır. Dolayısıyla, aynı ya da benzer durumda olan dava açmamış 3. kişiler, idari işlem 

hakkında verilmiş olan iptal kararından kural olarak etkilenmez. 

İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi 

İdari yargı yerlerinin verdiği iptal kararlarının uygulanması görevi idareye ait olacaktır. İdare, 

iptal kararının gereğini yerine getirmek durumundadır. İdare, iptal kararının gereğini yerine 

getirirken, idari işlemi alındığı tarihten itibaren ortadan kaldırmalıdır, aynı zamanda bu işlemin 

etkilerini de ortadan kaldırmak için gerekli olan yeni işlem ve eylemleri de yapmak 

durumundadır. 



İptal kararlarının uygulanması görevinin idareye ait olduğu kuralının dayanağı, Anayasa’nın 

138. maddesinin son fıkrası ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki düzenlemenin idareye yüklediği görevin yerine getirilmemesinin hukukta yarattığı 

sorumluluk şudur; mahkeme kararının 30 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde, hem 

idarenin sorumluluğu tartışmaları, hem de kararı kasten yerine getirmeyen kamu görevlisinin 

sorumluluğu gündeme gelecektir. İdarenin sorumluluğu idarenin mali sorumluluğu ilkeleri 

çerçevesinde, kamu görevlisinin sorumluluğu ise cezai sorumluluk ilkeleri çerçevesinde 

tartışılacaktır. 

İdarenin sorumluluğunun dayanağı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesinin 

3.fıkrasıdır. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarının idare 

tarafından yerine getirilmemesi, bu kararlara göre işlem tesis edilmemesi ve eylemde 

bulunulmaması halinde, idare aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği 

düzenlenmiştir. 

Kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu ise görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçlarıyla 

açıklanmaktadır. Mahkeme kararlarını kasten yerine getirmeyen kamu görevlisinin bu fiili, 

Türk Ceza Kanunu’nun 257.maddesinin 1. ve 2. fıkraları çerçevesinde yorumlanmaktadır. 

2014’ten önce, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesinin 4.fıkrasına göre, iptal 

kararını kasten yerine getirmeyen kamu görevlisinin şahsına karşı da dava açmak mümkündü. 

Kamu görevlisinin şahsına karşı açılacak olan dava, adli yargı yerlerinde görülecek bir tazminat 

davası olacaktı. Ancak mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine 

getirilmemesi durumunda bugün, açılacak tazminat davası ancak idareye yöneltilebilecektir. 

 Tam Yargı Davası 

Anayasa 138/4: Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 

zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 

bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 

 

İYUK 28.madde/1: (Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare 

mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 

ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 

eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 

başlayarak otuz günü geçemez. (İptal cümle: Anayasa Mah- kemesi’nin 10/7/2013 

tarihli ve E.: 2012/107 K.: 2013/90 sayılı Kararı ile.) (...) (Ek cümleler: 21/2/2014-

6526/18 md.; Değişik üçüncü ve dördüncü cümleler: 10/9/2014-6552/97 md.; 

İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 25/11/2015 tarihli ve E.: 2014/86, 

K.: 2015/109 sayılı Kararı ile.) (...)(İptal dördüncü cümle: Anayasa 

Mahkemesi’nin 2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı 

ile.)(Ek cümle: 10/9/2014-6552/97 md.) (...)ancak disiplin hükümleri saklıdır. 

 



 

Tam yargı davası, idari yargıda idareye karşı açılan tazminat davalarıdır. İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 2.maddesinin 1.fıkrasının b bendinde düzenlenmiştir. 

İYUK 2/1/b: İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar 

tarafından açılan tam yargı davaları… 

Tam yargı davası, idari işlem ve eylemler sonucunda kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal 

edilen kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi talebiyle, idari yargıda açacakları dava şeklinde 

tanımlanabilir. Tam yargı davası, bir idari dava türüdür, idareye yöneltilir. 

Tam Yargı Davasının İptal Davası İle Karşılaştırılması 

İptal davasıyla benzeyen ve ondan ayrışan tarafları vardır. Tam yargı davasının yargılama 

yöntemi, konusu, niteliği, davacı olabilme ehliyeti ve verilecek kararlardan yararlanacaklar 

açısından iptal davası ile karşılaştırılması halinde: 

 Yargılama yöntemi bakımından: Her iki davada da aynı yargılama yönteminin 

uygulandığını söylemek mümkündür. 

 Davaların konusu açısından: Tam yargı davası sadece idari işlemleri konu edinmez; 

idari işlemler yanında idari eylemler, hatta idarenin sözleşmeleri de tam yargı davasının 

konusunu oluşturur. 

 Nitelik itibariyle: Tam yargı davalarının sübjektif nitelikte olduğu, iptal davalarının ise 

objektif nitelikte olduğu söylenebilir. Tam yargı davasının sübjektif niteliği şu anlama 

gelir; bu davada tam yargı davasının davacısı, kendisinin sübjektif bir hakkının ihlal 

edildiğini iddia ederek tam yargı davasını açar ve bu hak ihlalinin yarattığı zararın idare 

tarafından giderilmesini talep eder. 

 Davacı olabilme ehliyeti açısından: İptal davasının davacısının ehliyeti, aynı zamanda 

menfaat ihlali kriterini gerçekleştirmesi gerektiğidir. Tam yargı davası açabilmek için 

ise, davacının kişisel hakkının doğrudan ihlal edilmiş olması gerekir. Kişisel hak ihlali 

aranır ve bu hak ihlali doğrudan gerçekleşmelidir. 

 Verilecek kararlardan yararlanacaklar açısından: Tam yargı davalarının 

sonuçlarından, sadece davanın tarafları yararlanabilir. Halbuki iptal davasının 

sonuçlarından, mesela düzenleyici idari işlemler bakımından, 3.kişilerin de 

yararlanması mümkündür. 

 

 Tam Yargı Davası Olarak Nitelendirilen Davalar  

 

Tam Yargı 
Davaları 

Tazminat 
Davaları

Vergi 
Davaları

İdari 
sözleşmelerden 
doğan davalar



Tazminat davalarında, idari işlem ve eylem nedeniyle parayla ölçülebilen bir zararın ortaya 

çıkması halinde davacı, idarenin oluşan bu zararı karşılaması için talepte bulunmaktadır. 

Mesela kişi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışması sırasında kafasına isabet eden bir 

taş nedeniyle hastanelik olmuştur ve 3 ay hastanede kalmıştır. Hastane masraflarının 

giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne açacağı dava, tam yargı davasıdır ve tam yargı davası 

içinde tazminat davasıdır. 

Vergi davalarının nitelikleri tartışmalıdır. Bir görüş, vergi davalarının iptal davası olarak kabul 

edilmesi gerektiğini söyler. Vergi davalarının iptal davalarına benzeyen tarafları vardır ancak 

vergi davalarının, tam yargı davası olarak nitelendirilebilmesi için daha fazla gerekçe vardır. 

Vergi davalarında vergi mahkemelerinin yetkisi, sadece iptal kararı ile sınırlı olmamaktadır. 

Vergi mahkemeleri, verginin kaldırılması, verginin indirilmesi ya da salınan verginin geri 

verilmesi gibi iptal davasında görülmeyen ama tam yargı davalarında görülen içerikte kararlar 

verebilmektedir. Dolayısıyla vergi davalarını da bir tam yargı davası şeklinde kabul etmek 

mümkündür. 

Vergi davası, vergi tarh işlemlerine, vergi cezası kesilmesi işlemlerine, takdir ve tadilat 

komisyonu kararlarına, vergilerde kesintinin yapılması işlemlerine, ödeme emrinin tebliğine, 

ihtiyati haciz kararlarına, ihtiyati taahhuk kararlarına, haczedilen malların değer tespiti 

işlemlerine karşı açılabilir. 

Vergi mahkemelerinde açılacak bu davalarda dava açma süresi 30 gündür. Dava açmanın, 

işlemin uygulanmasına etkisi şudur; vergi mahkemelerinde dava açılmasıyla dava edilen vergi, 

resim, harç ve cezaların tahsis edilmesi durdurulur. Bu durum, dava açılmasının işlemin 

yürütülmesini durduramayacağı kuralının bir istisnasıdır. 

Tam yargı davalarının diğer bir biçimi de idari sözleşmelerden doğan davalardır. İdari 

sözleşmelerin uygulanmasından doğan davalar, tam yargı davası olarak nitelendirilebilir ama 

öğretide bu konuda da tartışma vardır. Şunu söylemek mümkün; mesela öngörülemezlik 

teorisinin koşullarının gerçekleştiği gerekçesiyle sözleşmeci, tam yargı davası açarak idareden 

uğramış olduğu zararın giderilmesini isteyebilir. 

Tam Yargı Davasının İncelenmesi Usulü 

Tam yargı davaları da iptal davalarında olduğu gibi, iki aşamalı bir yöntemle 

sonuçlandırılacaktır. Dava ön koşulları taşıdığı takdirde, mahkeme tarafından esastan 

incelenecektir. Ön koşulları taşımayan dava ise, ön koşullar bakımından reddedilecektir. 

Tam yargı davasının ön koşulları, iptal davasının ön koşulları ile benzer niteliktedir. İdari yargı 

yerleri, önlerine gelen tam yargı davasında görev, yetki sorgulaması yapacaklardır, davanın 

konusuna, davacıya, davalıya ilişkin sorgulama yapacaklardır, süreyi inceleyeceklerdir, biçime 

ilişkin sorgulama da yapacaklardır. 

 Göreve ilişkin ön koşullar: 

İptal davasının göreve ilişkin ön koşullarında söz konusu olan kurallar, tam yargı davası 

açısından da geçerli olacaktır. Tam yargı davasının, Danıştay ya da vergi mahkemesinde 

açılması yönünde kanunda açık bir düzenleme yoksa tam yargı davası idare mahkemelerinde 



açılacaktır. Çünkü idari yargıda, idare mahkemeleri genel görevli mahkemelerdendir. Kanun, 

davanın Danıştay ya da vergi mahkemesinde görülmesi gerektiğini açıkça düzenlememişse, bu 

durumda tam yargı davasında görev, genel görevli mahkeme olan idare mahkemelerinin 

olacaktır. 

 Yetkiye ilişkin ön koşullar: 

* İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 36.maddesi * , tam yargı davalarında yetkili olabilecek 

mahkemeleri belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre yetkili mahkeme, zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözmeye yetkili idare 

mahkemesi, zarar bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten ya da idarenin herhangi bir 

eyleminden doğmuşsa hizmetin görüldüğü ya da eylemin yapıldığı yer idare mahkemesi, diğer 

hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer idare mahkemesi olabilir. Bu ihtimallere göre 

tam yargı davası görülecektir. 

İdari işlemlerden doğan tam yargı davalarında yetkili mahkeme için, İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 32 ile 34.maddeleri dikkate alınarak belirleme yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İYUK m. 36: İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında 

yetkili mahkeme, sırasıyla:  

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,  

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir 

eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,  

c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer. 

İdari mahkemesidir. 

 

İYUK m.32: 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel 

kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare 

mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin 

bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. (Mülga ikinci cümle: 10/6/1994-

4001/15 md.) (...) 

 

İYUK m.34: 1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz 

mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya 

kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu 

yer idare mahkemesidir. 

2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır 

uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin 

bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir. 

 



 

 

 

Tek taraflı idari işlemlerden doğan zararlar nedeniyle açılacak tam yargı davalarında yetkili 

mahkemenin belirlenmesinde referans hükümler, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32 ile 

34.maddeleridir. Bu maddelere göre belirlemenin yapılması gerektiği kuralının dayanağı, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 36.maddesinin a bendidir. İdari işlemlerden kaynaklanan tam 

yargı davalarında bu işleme karşı iptal davası açılsaydı hangi mahkeme yetkili ise tam yargı 

davasına da o mahkeme bakmalıdır. İptal davasında yetki İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

32 ile 34.maddeleri çerçevesinde belirlendiği için, idari işlemlerden kaynaklanan tam yargı 

davalarında yetkili mahkeme tespit edilirken, tek taraflı idari işlemler bakımından bu 

maddelerdeki kurallara bakmak gerekmektedir. 

İdari eylemlerden doğan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, eylemin gerçekleştirildiği yer 

mahkemesidir. Bu kural, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 36.maddesinin b fıkrasında 

düzenlenmiştir. 

Diğer hallerde yetki kuralı ise, 36.maddenin c fıkrasında düzenlendiği üzere davacının 

ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi olacaktır. 

Tam yargı davalarında yetki kamu düzenine ilişkindir. Bu durum, İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 32.maddesinin 2.fıkrasından kaynaklanır. 

İYUK 32/2:2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. (Mülga ikinci cümle: 

10/6/1994-4001/15 md.) (...) 

Yetkinin kamu düzenine ilişkin olması, mahkeme tarafından resen incelenebileceği, tam yargı 

davasını gören mahkemenin her zaman yetkisizlik kararı verebileceği ve yetkisiz 

mahkemelerde işlemlerin görülemeyeceği, yetkisiz mahkemenin işlemlerinin hukuka aykırı 

sayılacağı şeklinde yorumlanmalıdır. 

İdari işlemlerden kaynaklanan tam yargı davalarında yetkili mahkeme ve idari eylemlerden 

kaynaklanan tam yargı davalarında yetkili mahkemeye ilişkin kurallar bu şekildedir. 

İdari sözleşmelerden doğan tam yargı davaları ve vergi davaları da tam yargı davalarının 

türlerinden sayılmaktadır. İdari sözleşmelerden doğan tam yargı davalarında yetkili 

mahkemenin belirlenmesi için, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32.maddesinin 1.fıkrasına 

bakmak gerekmektedir. 

 

 

 

 

İYUK m.32/1: Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel 

kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare 

mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari 

merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

 



İdari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi, idari sözleşmelerde 

yetkili mahkeme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vergi davalarında yetkili mahkeme için, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37.maddesine 

bakmak gerekmektedir. 

Dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi, vergi davalarında 

yetkili mahkeme olarak düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davacıya ilişkin ön koşullar: 

Tam yargı davası açabilmek için, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. Bunun yanında, 

hakkın doğrudan ihlal edilmiş olması gerekir. Bu kural, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

2.maddesinin 1.fıkrasının b bendinde açıkça düzenlenmiştir. 

İYUK m.2/1-b: İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar 

tarafından açılan tam yargı davaları… 

Tam yargı davalarında hak ihlali şartı aranır. Kişisel bir hak, yani parayla ölçülebilir bir menfaat 

ihlali gerçekleştikten sonra, kişinin uğranılan zararın tazmini için idareye dava açması, idareden 

talepte bulunması mümkündür. 

 Davalıya ilişkin ön koşullar: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3.maddesine göre, davanın dilekçeyle açılması 

gerekmektedir. Dilekçede davalının gösterilmesi kuralı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

3.maddesinde düzenlenmiştir. 

 

İYUK m.37: Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme: 

a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk 

ettiren, zam ve cezaları kesen, 

b) (Ek: 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle 

Vergi Usul Kanunu ğereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine 

ilişkin işlemler- de; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk 

ettiren, 

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen, 

d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,Dairenin bulunduğu yerdeki vergi 

mahkemesidir. 

 

İYUK m.3: 1. (Değişik: 10/6/1994-4001/2 md.) İdari davalar, Danıştay, idare 

mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle 

açılır.  

2. Dilekçelerde;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Husumet 

İdare mahkemeleri önlerine gelen uyuşmazlıklarda, davayı öncelikle husumet yönünden 

değerlendireceklerdir. Husumet yanlış gösterilebilir ya da hiç gösterilemeyebilir; bu durumda 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15.maddesinin 1.fıkrasının c bendinin işletilmesi 

gerekecektir. 

İYUK m.15/c: 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek 

açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine… 

Davalının gösterilmemesi ya da yanlış gösterilmesi durumunda, mahkeme dilekçeyi doğru 

davalıya tebliğ edecektir. Tam yargı davasında davalı, eğer ortaya çıkan zarar idari işlem 

nedeniyle oluşmuşsa, işlemi tesis eden idari makamdır. Eğer ortaya çıkan zarar idarenin bir 

eyleminden kaynaklanmışsa, hizmeti, bu eylemi nihai olarak düzenleyen en yüksek idari 

makamın, davanın davalısı olduğu kabul edilir. 

 Biçim 

Tam yargı davası dilekçeyle açılır. Bu, davanın biçimine ilişkin ön koşullardan biridir. Ayrıca, 

dava dilekçesinde, iptal davasının dilekçesinden farklı olarak, uyuşmazlık konusu parasal 

miktar da gösterilir. 

Dilekçe, bir mahkeme başkanlığına hitaben yapılır. Dilekçede davacı, davalı, dava konusu, 

sürelerin hesaplanması bakımından mesela olayın öğrenilme tarihi, olaylar, hukuki sebepler, 

deliller ve sonuç kısmı belirtilmelidir, varsa ekler eklenmelidir ve davacı, isim, soy isim, imza 

ve tarihle dilekçeyi ilgili idari yargı yeri mahkemesi başkanlığına vermelidir. 

Örnek Uyuşmazlık: 



7 Mart 2018 günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın yanında 

bulunan Kadınlar da Var Sokağı (…) nolu dairenin önünde yol ve kaldırım çalışmalarına 

başlanmış, 8 Mart 2018 günü ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri, Mor 

Çatı Kadın Sığınağı Vakfı üyeleri, vakıf temsilcileri, vatandaşlar ve basın huzurunda önceden 

yapılacağı bildirilen bir kamuoyu açıklamasına başlanılmıştır. 

Yapılan açıklamada; ‘‘Türkiye’de sadece 2018 yılında 240 kadının erkekler tarafından 

öldürüldüğü, 317 kadına cinsel şiddet uygulandığı, 1217 çocuk istismarının basına yansıdığı, 

26 çocuğun öldürüldüğü, Dünya Ekonomik Formu 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre 

Türkiye’nin 149 ülke arasında 130.sırada olduğu, Türkiye’nin geride bıraktığı ülkelerin Fildişi 

Sahili, Bahreyn, Nijerya, Togo, Mısır, Moritanya, Fas, Ürdün, Umman Sultanlığı, Lübnan, 

Suudi Arabistan, İran, Mali, Kongo, Çad, Suriye, Irak, Yemen,’’ olduğu belirtilirken, Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçenin önceden hiçbir uyarı yapmadan ve gerekli tedbirleri 

almadan Kadınlar da Var Sokağı (…) nolu dairenin temelini oyması nedeniyle evin 

duvarlarında çökme meydana geldiği ve evin oturulamaz hale geldiği, bu durumun toplam 

50.000 TL değerinde zarara yol açtığı görülmüştür. 

Zarar, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin (…) sayılı dosyasında da tespit edilmiştir. Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 1 Haziran 2018 tarihinde yapılan başvuruda zararın 

giderilmesi için talepte bulunulmuş ancak belediye olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap 

vermemiştir.  

Böyle bir olay karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açılacak olan davanın türü tam 

yargı davasıdır. 

*(Dilekçeden soru gelebilir)* 

Tam yargı davasının konusu bakımından ön koşullara baktığımızda tam yargı davasına idari 

işlemler, idari eylemlerden ya da idari sözleşmelerden doğan zararlar konu olabilir. İdari 

işlemlerden doğan zararlara karşı tam yargı davası nasıl ve hangi koşullarda açılır? Tam yargı 

davasının açılabilmesi için idari işlemin tesis edilmiş olması yeterli değildir, idari işlemin aynı 

zamanda uygulanmış olması da gerekir. İdari işlem uygulanmış ve bir zarar meydana gelmiş 

ise kişinin karşısında iki dava açma hakkı doğar. Bunlardan biri iptal davası, diğeri de . 

Dolayısıyla idari işlemin uygulanması ve bu işlemin uygulanması neticesinde bir zararın 

meydana gelmesi halinde işlemin muhatabı olan kişi iptal davası da açma hakkına sahiptir, tam 

yargı davası açma hakkına da sahiptir ve her iki durum da İdari Yargılama Usulü 12. maddede 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

İptal ve tam yargı davaları:  

Madde 12 – İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare 

ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı 

davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara 

bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde 

verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra 

tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de 

ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır. 

 



 

 

 

İdari işlemin uygulanması neticesinde bir zarar meydana gelmişse davacı nasıl hareket 

etmelidir, zararının giderilmesini nasıl talep edecektir?  Davacı öncelikle iptal davası açabilir. 

İptal davası ve tam yargı davasını birlikte açabilir. Doğrudan tam yargı davası açabilir. Bu 

durumları nasıl detaylandırmalıyız? İYUK 12’ye bakıldığında idari bir işlemin uygulanması 

neticesinde oluşan zararla ve zararın giderilmesiyle ilgili olarak davacı önce iptal davası açarsa 

ve bu davanın neticesinde idare mahkemesi iptal kararı verirse bu kararın tebliğini izleyen 

günden itibaren 60 gün içinde kişi zararın giderilmesi için tam yargı davası açabilecektir. Bu, 

kişinin kullanabileceği seçeneklerin birincisidir.  

İptal davası sonuçlandıktan, mahkeme iptal yönünde karar verdikten sonra kişi mahkemenin 

vermiş olduğu iptal kararının kendisine tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde zararın 

giderilmesi için tam yargı davası açabilir. 

İkinci seçenek: Davacı yine tam yargı davası açmadan önce iptal davası açma yoluna gidebilir, 

iptal davası davacı açısından menfi sonuçlanabilir, yani mahkeme iptal kararı vermeyebilir. Bu 

durumda kişi, (davacı) aynı süre içinde yine tam yargı davası açma hakkına sahiptir. Yani iptal 

davasının reddine ilişkin mahkemenin kararının kendisine tebliğini izleyen günden itibaren 60 

gün içinde tam yargı davası açabilecektir. 

Üçüncü seçenek: İptal davası ile tam yargı davasını birlikte açmaktır. İdari işlem nedeniyle, 

idari işlemin uygulanması nedeniyle otaya bir zarar çıkar ve kişi bu zararın giderilmesini isterse 

iptal ve tam yargı davasını birlikte açabilecektir bu durumda 60 günlük dava açma süresi idari 

işlemin yazılı bildirimi tarihini izleyen günden itibaren başlayacaktır. 

Dördüncü seçenek: Davacı iptal davasını hiç açmayabilir, bunun yerine doğrudan doğruya tam 

yargı davası açmayı tercih edebilir. Bu durumda süre iki biçimde işler. Dava açma süresi (60 

günlük süre) idari işlemin yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlar ancak bazı 

durumlarda zarar işlemin kararının alınmasıyla derhal doğmaz, işlemin uygulanması sonucu 

ortaya çıkar. Zarar işlemin uygulanması sonucu ortaya çıkıyorsa bu durumda dava açma süresi 

idari işlemin icrası tarihinden başlayacaktır. 

*İYUK 12 çok önemli*  İdari işlemler nedeniyle doğan zararın karşılanması için açılacak 

tam yargı davasında davacının önündeki seçeneklerin neler olduğuna ilişkin bir düzenlemedir. 

Aynı zamanda bu seçeneklerin hangi sürelere tabi olduğu da 12.maddede düzenlenmiştir. 

İdari eylemlerden doğan zararlara karşı tam yargı davası açılması konusunda ise ön şart vardır. 

İdarenin herhangi bir idari işlem olmadan, salt eylemi ile bireylere zarar vermesi söz konusu 

olabilir. İdare bir davranışıyla da bireye zarar verebilir, bu durumda zararın giderilmesi için 

kanun hangi usulü düzenlemiştir?  İYUK 13’e bakmak gerekecektir.  

13.maddeye göre idari eylemlerle hakkı ihlal edilen kişi, ilgili idareye başvurarak haklarının 

yerine getirilmesini istemek zorundadır. Bu kişi doğrudan doğruya tam yargı davası 

açamayacaktır, salt idari bir eylemin meydana getirdiği zararın giderilmesi için kişinin 



doğrudan doğruya tam yargı davası açması hukuken mümkün değildir. Doğrudan doğruya tam 

yargı davası açmadan önce tüketmesi gereken bir yol vardır, bu yol İdari Yargılama Usulü 

Kanunu 13. maddede düzenlenmiştir. İdari eylemi yazılı bildirim üzerine veya bir başka 

biçimde öğrenmişse, öğrendikten sonra 1 yıl içinde ve her durumda eylem tarihinden itibaren 5 

yıl içinde kişi ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini yani idare tarafından 

kendisine tazminat ödenmesini talep etmek zorundadır. İdareye başvurmadan doğrudan 

doğruya kişinin salt idari eylem nedeniyle uğranılmış olan zararın giderilmesi amacıyla tam 

yargı davası açması mümkün değildir. 

Kişinin bu istemi idare tarafından reddedilebilir. Kişinin talebinin reddi üzerine ret kararının 

kendisine tebliğini izleyen günden itibaren dava açma süresi olan 60 gün içinde kişinin tam 

yargı davası açması mümkündür. İdarenin talepten itibaren 60 gün içinde cevap vermemesi 

durumuna da hukuk, bir sonuç bağlar. Bu durumda kişinin talebinin idare tarafından zımnen 

reddedildiği kabul edilir. Kişinin talebinin zımnen reddedilmiş sayılması veya reddedildiği 

hallerde bu tarihten itibaren dava açma süresi içinde kişi davasını açabilecektir. Dolayısıyla 

İdari Yargılama Usulü Kanununun 13.maddesi gereğince idarenin sarih açık ya da zımni bir ön 

kararı olmadan idari eylemler nedeniyle doğrudan doğruya idari yargı yerlerinde tam yargı 

davası açılması hukuken mümkün değildir. 

İdari sözleşmelerden dolayı tam yargı davası açılması nasıl olur? Sözleşmeci, idareye karşı dava 

açabilir. İdareye karşı tam yargı davası açılabilmesi için önce idareden talep ettiği hakkın tabi 

olduğu zamanaşımı süresi içinde uğradığı zararın tazmin edilmesini isteyecektir. Bu talebin 

idare tarafından açıkça ya da zımnen reddedilmesi üzerine 60 gün içerisinde bu defa idari yargı 

yerlerinde kişinin idare aleyhine idari sözleşmelerden dolayı uğradığı zararın giderilmesi için 

tam yargı davası açması mümkün olabilecektir. 

Tam yargı davasının süresi içerisinde açılmaması davanın ön koşullar aşamasında reddi ile 

sonuçlanır. Süre hak düşürücü nitelikte olduğu için bir daha dava açılamayacaktır. İdari işlem 

nedeniyle doğrudan doğruya tam yargı davası açılacak ise işlemin tebliğinden itibaren 60 gün 

içerisinde tam yargı davasının açılması gerekir. Bu durumda zarar işlemin tesisi ile doğmuştur. 

Zarar işlemin uygulanmasından kaynaklanırsa dava işlemin icra tarihinden itibaren 60 gün 

içinde açılmalıdır. Bu durum İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12.maddesinde 

düzenlenmiştir. Kişinin ilk önce iptal davası daha sonra tam yargı davası açma gibi hakları 

vardır, bu durumda kişi 60 gün içinde iptal davası açmışsa davanın sonuçlanmasından itibaren 

60 gün içinde tam yargı davası da açabilir. İdari eylemlerden dolayı tam yargı davasının 

açılması İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13.maddesinde düzenlenmiştir. 

İdarenin redde ilişkin ön kararının tebliğinden itibaren veya zımnen ret kararının kabulünden 

itibaren 60 gün içerisinde tam yargı davasının açılması gerekmektedir. Ön koşullar tüketildikten 

sonra dava esastan mahkeme tarafından incelenecektir. Tam yargı davasının esastan 

incelenmesi idarenin mali sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilecektir, idarenin tazminata 

mahkûm edilmesi idarenin işlem ve eylemleri nedeniyle sorumlu tutulduğu şeklinde 

yorumlanmalıdır. Tam yargı davalarını gören idare mahkemeleri davanın reddi ya da davanın 

kabulü şeklinde 2 tür karar verebilir.  



Mahkeme tam yargı davasını ön koşullardan reddederse davacı süresi içinde ön koşulları 

gerçekleştirerek tekrar dava açma hakkına sahip olacaktır. Ancak tam yargı davalarında dava 

açma süresi geçirildiği için davanın ön koşullar aşamasında reddedilmesi durumunda, davanın 

tekrar açılması mümkün olmayacaktır zira dava açma süresi hak düşürücü niteliktedir.  

Mahkeme idarenin sorumluluğunun şartlarının gerçekleştiği şeklinde bir kanaate sahip olursa 

bu defa davanın esastan reddedilmesine karar verecektir. Ret kararı, ya bir zararın olmadığı 

şeklinde yorumlanmalı ya da meydana gelen zarardan idarenin sorumlu olmadığı şeklinde 

yorumlanmalıdır. İdarenin sorumluluğu şartlarının gerçekleşmediği kanaatine varıldığı takdirde 

mahkeme tarafından dava esastan reddedilecektir. 

Ret kararı idari yargı yerlerince tam yargı davalarında iki aşamada da verilebilir. Ön koşullar 

incelenirken de verilebilir, esasa ilişkin araştırma yapılırken de verilebilir. Ön koşullardan ret 

kararının sonuçları farklıdır, esastan ret kararının anlamı ve sonuçları farklıdır.  

Mahkemenin tam yargı davasını ön koşullar bakımından reddetmesi durumunda süre dışında 

davanın teknik olarak tekrar açılması mümkündür, telafi edilemeyecek tek ön koşul süredir. 

Süre dışındaki ön koşulların telafi edilmesi, davacı açısından mümkündür. Zararın giderilmesi 

için idarenin sorumluluğu tartışmaları tekrar gündeme getirilebilir ancak ret kararı esasa ilişkin 

incelemenin neticesinde mahkeme tarafından verildiyse o zaman mahkeme, idarenin işlemi 

veya eylemi nedeniyle ortaya çıkan zarardan idareyi sorumlu tutmuyor şeklinde 

yorumlanmalıdır. Mahkeme şöyle söyleyebilir; “İdarenin işlem ya da eylemi nedeniyle ortaya 

çıkan zararın giderilmesi idareden talep edilse de, idarenin mali sorumluluğuna ilişkin koşullar 

bu olayda olgunlaşmamıştır, dolayısıyla oluştuğu iddia edilen zararın giderilmesi idareden talep 

edilemez, bu tam yargı davası esasen reddedilmiştir.” 

Buna karşılık mahkeme kabul kararı da verebilir. İdarenin sorumluluğunun şartlarının 

gerçekleştiğini düşünen idari yargı yerleri davanın esastan kabulüne karar verecektir. Bunun 

anlamı idarenin zarardan sorumlu olduğudur, mahkeme idareyi belli bir miktar tazminat 

ödemeye mahkum edecektir. Tam yargı davasının kazanılması durumunda ortaya çıkan zararın 

giderilmesi hangi biçimde olur? Tam yargı davasını kazanan davacı banka hesap numarasını 

yazılı bir şekilde idareye verir, idare mahkeme tarafından mahkûm edildiği tutarı en geç 30 gün 

içinde davacının idareye bildirdiği hesaba yatırmak zorundadır. Yatırmaması durumunda; 

mahkemenin vermiş olduğu tazminat ödenmesi yönündeki karar genel hükümler çerçevesinde 

infaz ve icra olunur. Ayrıca mahkeme kararının idareye bildirildiği tarih ile idarenin davacıya 

fiilen ödeme yapacağı tarih arasında geçen süre de, işleyecek faiz de, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un 48.maddesine göre işletilir ve davacıya ödenir. 

Tam yargı davasına ilişkin durum budur. Diğer bir müessese ise İdari Yargılama Usulü Kanunu 

27.maddede düzenlenmiş olan yürütmenin durdurulmasıdır.  

 *****İYUK 27.maddesi çok önemli, sınavda gelebilir.***** 

 İdari işlem, idari yargı yerleri tarafından iptal edilinceye kadar hüküm ve sonuçlarını 

doğurmaya devam eder. Bunun altındaki neden idarenin işlemlerinin hukuka uygun olduğunun 

varsayılmasıdır, dolayısıyla iptal davası açarak yahut iptal davası açma tehdidiyle idarenin 

işleyişinin sekteye uğratılmaması gerektiği düşünülür, dolayısıyla sürekli idare ilkesinin de bir 

gereği olarak işlemler idare mahkemeleri tarafından iptal edilinceye kadar hüküm ve 



sonuçlarını doğurmaya devam eder. Bu genel kuralın ilk istisnası İdari Yargılama Usulü 

Kanunu madde 27’de düzenlenmiş olan yürütmenin durdurulması müessesesidir. 

Diğer bir istisna 27.maddenin 3.fıkrasında düzenlenmiştir.  Vergi davalarında davanın 

açılması kural olarak tahsil işlemlerini durdurur.  

Hukuka açıkça aykırı olan bir işlemin uygulanmasına devam edilmesinin bazı durumlarda 

telafisi güç ya da imkânsız zararlara neden olacağı düşünülerek oluşabilecek bu zararın önüne 

geçmek amacıyla bir tedbir olarak yürütmenin durdurulması usulü kabul edilmiştir. 

Yürütmenin durdurulması usulünün koşulları, İYUK 27.maddede işlemin uygulanması 

halinde telafisi güç ya da imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka 

aykırı olması şeklinde ifade edilmiştir. Ancak her iki şartın birlikte gerçekleşmesi halinde 

yürütmenin durdurulması usulü işletilebilecektir. Yürütmenin durdurulması talebi davacı 

tarafından mahkemeden istenebilecektir. Yürütmenin durdurulması kararının mahkeme 

tarafından verilebilmesi için kural olarak idarenin savunmasının alınması gerekir, savunma 

alınması kural olmakla birlikte yine İYUK madde 27’de sayılmış olan bazı istisnalar da vardır. 

Uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlemler hakkında idarenin savunması alınmadan da 

yürütmenin durdurulması kararı verilebilecektir. Ancak kamu görevlileri hakkında tesis edilen 

birtakım işlemler vardır ki (mesela atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici ya 

da sürekli görevlendirmelere ilişkin işlemler), bu tip idari işlemlerle uygulamakla etkisi 

tükenecek olan idari işlemleri birbirinden ayırmak gerekir. Söz konusu idari işlemler 

uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlemlerden sayılmamalıdır.  

Yürütmenin durdurulması kararını mahkeme verir, idari yargı yerleri talep üzerine bu kararı 

verirler ve bu karar kural olarak teminat karşılığında verilir, ancak bazı durumlarda durumun 

gereklerine göre teminat aranmayabilir. Olağanüstü hallerde kanunla yürütmenin durdurulması 

kararının verilmesi sınırlanabilecektir, Anayasa’nın 125.maddesinin 6.fıkrası buna cevaz 

vermektedir, nitekim 6755 sayılı kanunun 38.maddesine göre de Olağanüstü Hal süresince 

yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler 

nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecektir.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilen koşulların birlikte gerçekleşmesi halinde 

yürütmenin durdurulması kararı *verilebilir.* Mahkemeler bu koşullar gerçekleşmiş mi 

gerçekleşmemiş mi kendileri takdir edeceklerdir ve yürütmenin durdurulması kararını verip 

vermemek tamamen mahkemenin takdirinde olacaktır. Yürütmenin durdurulması kararı 

gerekçeli olarak mahkemeler tarafından verilecektir, gerekçede idari işlemin hangi gerekçelerle 

hukuka açıkça aykırı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda gerekçede hakkında 

yürütmenin durdurulması kararı verilen idari işlemin uygulanması halinde doğabilecek telafisi 

güç ya da imkânsız zararların da neler olacağının açıkça belirtilmesi gerekecektir.  

Verilecek olan yürütmenin durdurulması kararlarına karşı kural olarak itiraz mümkündür ancak 

bunun da istisnaları vardır. İstisnalar İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/A ve 20/B 

maddelerindeki durumlardır. İvedi yargılanma usulünün uygulandığı haller yani İYUK 20/A ve 

MEB ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar ve bu sınavlara ilişkin iş ve 

işlemler ve sınav sonuçları hakkında açılacak davalar (bu ifade de İYUK 20/B’sinde 



düzenlenmiştir)  hakkında yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlar 

itiraz konusu edilemeyeceklerdir. 

İtiraz nereye yapılır? İdare mahkemelerince yürütmenin durdurulması talebi hakkında verilecek 

kararlara karşı itiraz bölge idare mahkemesine yapılacaktır. Danıştay dava dairesi tarafından 

verilen karara karşı itiraz, Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na yapılacaktır. Bölge idare 

mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz en yakın bölge 

idare mahkemesinde yapılacaktır. Yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz en yakın bölge 

idare mahkemesine yapılacaktır. İtiraz süresi 7 gündür. İtiraz mercii, dosyanın kendisine 

gelmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkında bir karar verecektir ve bu karar kesindir. Bu 

durum İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesinin 6.fıkrasında düzenlenmiştir.  

Yürütmenin durdurulması kararları mahkeme kararlarıdır ve diğer mahkeme kararları gibi 

uygulanması gerekir. İdare, yürütmenin durdurulması kararının kendisine tebliğinden itibaren 

en geç 30 gün içinde yürütmenin durdurulması kararının gereğini uygulamak zorundadır. İdare, 

mahkemelerin/idari yargı yerlerinin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararını 

uygulamazsa kararı uygulamayan idarenin sorumluluğu gündeme gelecektir. Kararı 

uygulamayan idare aleyhine idari yargı yerlerinde maddi ve manevi tazminat davası 

açılabilecektir. 

Yürütmenin durdurulmasına dair önemli maddeler  Anayasa 125/5, 20/A, 20/B, 27’nin 

tamamı. 

Yürütmenin durdurulması kararıyla hukuki güvenlik ilkesi arasında nasıl bir bağlantı vardır? 

Yürütmenin durdurulması kararı hangi koşulların varlığı halinde verilir? İdari yargı yerleri ne 

zaman yürütmenin durdurulması kararı verir? Yürütmenin durdurulması kararları iki koşul bir 

aradaysa verilebilir, işlem açık bir şekilde hukuka aykırı olmalı ve uygulanmasıyla telafisi güç 

yahut imkânsız bir zararın doğması gerekir. Bu iki koşula rağmen yürütmenin durdurulması 

kararı verilemeseydi, böyle bir müessese oluşturulmasaydı, iptal davası açılsa bile işlemlerin 

yürütülmesine devam edilir denilseydi bu durum hukuk güvenliği ilkesini nasıl zedelerdi? 

İşlem ne zaman açıkça hukuka aykırı olur, idare niçin açıkça hukuka aykırı bir işlem yapar? 

Hukuka aykırılık pozitif hukuk kurallarına mı aykırılıktır? Yani sadece kanunlara, düzenleyici 

idari işlemlere aykırılık şeklinde mi yorumlanmalıdır? Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmelere aykırılık da açıkça hukuka aykırılık içinde değerlendirilir mi? Ya da mahkeme 

tarafından hak, hukuk, adalet gibi evrensel kavramlar üzerinden işlemin açıkça hukuka aykırı 

olduğu söylenebilir mi? Hukuka aykırılığı genel bir kavram olarak mı değerlendirmeliyiz? Yasa 

koyucu açık hukuka aykırılık diyerek ne kast ediyor olabilir? Yürütmenin durdurulması talebi 

reddedildi ama açık hukuka aykırılık var, telafisi imkânsız zarar doğacağı görülüyorsa tekrar 

tekrar yürütmenin durdurulması talebi için başvurulabilir mi? Açık hukuka aykırılığın ne 

olduğu kanundan anlaşılmaz, o sebeple ne olduğuna ilişkin her somut gerekçe bizim için bir 

veridir.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler: Ayşe Sıla ÖZTÜRK. 
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Yürütmenin durdurulması (YD) müessesesi İYUK 27. Maddesinde düzenlenmiştir. İptal 

davaları ile yürütmenin durdurulması kararları arasında sıkı bir bağlantı vardır. YD kararları 

idarenin denetimini etkileyen bir hukuk müessesesidir. İptal davaları idari dava türlerinden bir 

tanesidir. İYUK m.2/1-a bendinde düzenlenmiştir. İptal davaları hukuk devletinin vazgeçilmez 

ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargısal denetimini sağlayan önemli bir aracıdır. İptal 

davaları idari işlemlerin hukuk düzeninden kaldırılarak etkisinin bitirilmesini amaçlayan bir 

idari dava türü olarak kullanılmaktadır.  

İptal davaları ile YD kararları arasındaki sıkı bağlantının nedeni idari işlemlerin özelliklerinden 

biri olan icrailik özelliğidir. İptal davasının konusunu oluşturan idari işlemin icrailiğinin altında 

kamu gücü etkisi vardır. Kamu gücü, idari işlemin bireyler üzerinde başka hiçbir işleme gerek 

olmadan doğrudan hukuki sonuçlarını doğurmasına neden olur.  

İdari işlemlerin iptali için açılan davalarda davanın açılmış olmasının dava konusu işlemin 

yürütülmesini durdurmaz. Bu ana kuralın istisnaları vardır. Bu istisnaların bir tanesi İYUK 

m.27/3’deki durumdur. Bu durum vergi davalarına ilişkindir. 

YD başlıklı 27. Maddede “Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların 

açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve 

cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur.” şeklindeki ifade bir 

istisnadır.  

YD müessesesi işlemin iptali için açılan davada açılmış olan işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasını sağlayan bir kurumdur. Yani dava konusu edilen işlem açıkça hukuka aykırı ve 

uygulanmasıyla giderilmesi güç ya da imkansız zararların doğumuna neden olacak nitelikte ise 

işlemin dava sonuna kadar durdurulması ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu hukuk güvenliği ilkesinin 

bir gereğidir. Dolayısıyla YD müessesesi idari yargıda idari işlemler bakımından işlemin 

icrailik özelliğini askıya alan ve hukuk güvenliği ilkesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

önlem kurumu şeklinde de ifade edilebilir.  

YD yargısal bir işlemdir. YD yargısal işlemi ile dava konusu idari işlem dava sonuna (veya YD 

kararı kaldırılana) kadar etkisiz hale getirilecektir. Dolayısıyla çeşitli yargı kararlarında YD 

ilişkin kavramlara bakıldığında mesela bazı kararlarda “geçici tedbir niteliğinde kararlar”, 

“idare hukukuna özgü sui generis bir yargı işlemi”, “geçici nitelikte yargısal işlem”, “idari 

yargıda bir denetim yolu”, “yargı kamu gücünün somutlaşmış hali” şeklinde ifade edilmiştir.  

YD, müstakil bir dava şeklinde karşımıza çıkmaz. Yani YD davası diye bir dava türü idari 

yargıda yoktur. YD talebinde bulunabilmek için mutlaka bir iptal davasının açılmış olması 

gerekir. İptal davası açılmadan doğrudan doğruya YD talebinde bulunulması hukuken mümkün 

değildir.  

Nitekim Danıştay 2. Dairesinin 2004 tarihli bir kararında şu şekilde ifade edilir: İdari yargıya 

başvurarak herhangi bir idari işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminde bulunabilmek 

için, işlemin iptalini talep eden bir dava açılmış olması gerekir. Böyle bir dava olmaksızın 

yapılacak YD isteminin incelenmesi ve karara bağlanması mümkün değildir. Öte yandan idari 

yargı yerlerinin herhangi bir talep olmadan kendiliğinden yürütmenin durdurulması konusunda 

karar vermesi de mümkün değildir. YD bir taleple olur ve bu talep iptal davaları ile sıkı bir 

ilişki içindendir. İptal davası açılmadan YD talebinde bulunulması mümkün değildir.  



YD talebi ancak davacı tarafından istenilebilir. İdarenin kendisinin tesis ettiği işlem hakkında 

YD talebine bulunması mümkün değildir. Eşyanın tabiatını aykırıdır.  

3. Kişiler YD talebinde bulunabilir mi?  

3. Kişilerin mahkemeden YD talebine bulunması mümkün değildir. Davaya müdahil olanlar da 

3. Kişi olarak YD talebinde bulunabilmeleri için davaya katıldıkları tarafla birlikte hareket 

edebilmesi gerekir. Yani müdahil katıldığı tarafla birlikte hareket etmek zorunda olduğundan 

bu durum HMK 68-69. maddelerinde düzenlediğinden müdahil katıldığı tarafın herhangi bir 

talebi olmadan YD talebinde bulunması hukuken mümkün değildir. (Bu, geçtiğimiz yılların 

sınav sorularından biridir.)  

İdari işleme dayalı bir idari eylemin yürütülmesinin durdurulması istenemez. İdari işleme dayalı 

idari eylemlerin ya da doğrudan idari eylemlerin yürütmesinin durdurulması, kanunda yalnızca 

idari işlemlerden bahsedildiği için mümkün değildir. Ancak idari eylemin dayandığı işlemin 

yürütmesi durdurulabilir.  

YD talebi dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye iletilmelidir. Dava açıldığı sırada bu talep 

dilekçede açıkça yer alabilir. Ancak dava açıldığı esnada YD talebi açıkça yapılmamış ise dava 

açıldıktan sonra bu defa müstakil bir dilekçe ile YD talebinde bulunulabilir. YD talebinden 

bulunulabilmesi açık bir şekilde yani şartlı bir talep olmadan açık bir şekilde mahkemeye 

sunulmalıdır. Yani istemin YD talebinin açık bir şekilde dilekçede belirtilmesi gerekir.  

YD istemi yürütülmekte olmayan işlemlere karşı ileri sürülemez. Dolayısıyla kural olarak zımni 

ret işlemlerine karşı açılan iptal davalarında ya da yürütülmekte olmayan idari işlemler YD 

talebinin konusu olamayacaktır. Neden? Çünkü zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal 

davalarında YD talebinde bulunmada davacının herhangi bir menfaati kural olarak olamaz. 

Ancak bazı durumlar vardır ki bu durumlarda YD talebi mümkün olabilmektedir.  

Mesela, zımni ret işlemlerine karşı açılan iptal davalarında. Bir memurun bulunduğu yerden 

güvenlik gerekçesiyle naklini istemesi halinde idareye başvurması ve idarenin memurun 

talebine herhangi bir cevap vermemesi durumunda istemin zımnen reddedilmiş olduğu 

düşüncesiyle açılan davada aynı zamanda davayı açan memurun bu işlemin bu işlemin 

yürütülmesinin durdurulması şeklinde bir talepte bulunması da mümkün olabilir. YD isteminde 

bu isteme talebe ilişkin yargı harcının yatırılması gerekir. Bu durum İYUK’ta düzenlenmiştir. 

Yargı harcının peşin olarak yatırılması gerekir. Yargı harcının peşin olarak yatırılmaması 

durumunda YD istemi mahkeme tarafından incelenmeyecektir.  

6352 sayılı kanunun 57. Maddesi ile eklenen 10. Fıkra ile İYUK 27. Maddede bir değişiklik 

yapılmıştır. Bu değişikliğin yarattığı sonuç, aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez YD isteminde 

bulunulması kural olarak mümkün değildir. Ancak bu kuralın farklı durumlarda farklı 

uygulanabilmesi mümkündür.  

Bu durumlar:  

 Dava konusu edilen idari işlemin dayandığı yasada bir değişiklik olabilir. 

 Bu yasanın AYM tarafından sonradan iptal edilmesi söz konusu olabilir. 

 Uyuşmazlığı etkileyebilecek bir yargı kararının çıkmış olması söz konusu olabilir. 



Bu gibi durumlarda davacının yeniden YD talebinde bulunması mümkündür. Ancak bu 

durumlar dışında aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez mahkemeye YD talebinde 

bulunulması mümkün değildir.  

YD talebini alan idari yargı yerleri bu istemi nasıl inceleyecek ve bu istem hakkında ne tür 

kararlar verecek? 

İdari yargı yerleri İYUK m.14 çerçevesinde ilk incelemelerini yapacak ve dava dilekçesinde 

YD istemi var ise bu istemi de ilk inceleme aşamasında değerlendirmeye alacaktır. İdari yargı 

yerleri yapacağı incelemede YD talebi hakkın 4 tip karar verebilir. 

1. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari 

işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği sonucuna varırsa YD 

istemini reddedecektir.  

2. İdarenin savunması alındıktan sonra YD talebinin incelenmesi yönünden bir karar 

verebilecektir.  

3. YD talebini inceledikten sonra karar verebilmek için mahkeme bazı bilgi ve belgelere 

ihtiyaç duyabilir. YD istemine ilişkin bir ara karar verebilir. YD isteminin davalı idarenin 

birinci savunması alındıktan ve ara karar gereği yerine getirildikten sonra incelenmesi şeklinde 

bir karar verebilir.  

4. Mahkeme işlem uygulanmakla etkisi tükenecek bir işlem ise ve idari işlemin açıkça 

hukuka aykırı olduğunu tespit ederse İYUK m. 27’de ifade edildiği gibi yürütülmesi halinde 

giderilmesi güç ya da imkansız zararların doğacağı sonucuna varırsa kendisine yöneltilen YD 

istemini kabul eder.  

Uygulamada ne yönde kararlar veriyor mahkeme? Uygulamada genellikle 3. tip çerçevesinde 

kararlar verdiği görülüyor. Yani YD isteminin davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve 

ara karar gereği yerine getirildikten sonra incelenmesi şeklinde karar veriyor. Neden böyle 

yapıyor? Çünkü dava dosyasını inceledikten sonra birtakım bilgi ve belgelerin gönderilmesi 

gerektiği, idarenin savunması alındıktan sonra daha sağlıklı karar verebileceğini düşünüyor 

idari yargı yerleri. Dolayısıyla savunma alındıktan ve gerekli bilgi ve belgeler gönderildikten 

sonra genellikle YD istemi hakkında bir karar vermeyi tercih ediyor.  

İdari yargı yerlerinin vereceği ara kararın gereği yerine getirildikten sonra ve savunma 

yapıldıktan itibaren idari yargı yerleri YD istemini inceliyor ve bu incelemeyi yaptıktan sonra 

YD için İYUK m. 27’de belirtilen şartların gerçekleşmediği sonucuna varırsa YD talebini 

reddediyor. Eğer bütün araştırmalar (dosyadan, gelecek savunmadan, istediği ek bilgi ve 

belgelerden) sonucunda İYUK m. 27’de belirtilen şartların birlikte gerçekleştiği sonucuna 

varırsa YD talebini kabul yönünde karar vermektedir.  

YD isteminin kabulü şartları İYUK m.27/2’de belirtilmiştir. YD kararı verilebilmesi için idari 

işlemin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararın doğması ve idari işlemin açıkça 

hukuka aykırı olması gerekir. Şartlardan yalnızca birinin gerçekleşmesi mahkemenin YD kararı 

verebilmesi için yeterli değildir. Bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir. 

Telafisi güç veya imkansız zarar kavramı ne şekilde algılanması gerekir?  

Zarar ile kastedilen hem maddi hem de manevi nitelikteki zararların karşıladığı söylenebilir. 

Telafisi güç veya imkansız zarar kavramı İYUK m. 27’de ifade edilmekle birlikte kavram 

tanımlanmamıştır. Bu nedenle her idari işlemin niteliği ve doğurduğu sonuçlar ele alınarak 



telafisi güç veya imkansız bir zararın doğup doğmadığı sonucuna varmak gerekir. Bakıldığında 

dava konusu edilen idari işlemin icra edilmesi durumunda işlemin tesis edildiği tarihteki 

duruma geri gelinememesi söz konusu ise o zaman telafisi güç veya imkansız zararın var 

olduğu kabul edilir. Mesela yapılar için verilen yıkım kararları. Yıkım kararlarına karşı açılacak 

iptal davalarında dava devam ederken idarenin tesis ettiği işlemi yürütmesi ve yapıyı yıkması 

durumunda artık geri dönülmez bir durumun varlığı söz konusu olacağından yapı sahibi 

açısından maddi ve manevi zararlara yol açılacağı kabul edilir.  

İdari işlemin yürütülmesi halinde ilgilisinin yaşamı olumsuz bir şekilde etkilenebilir ya da 

hakkında idari işlem tesis edilen kişiyi çok zor durumda bırakabilir. Bu durumlarda her bir olay 

çerçevesinde mahkeme tarafından ele alınmalıdır. İlgilisinin yaşamını olumsuz etkileyecek onu 

çok zor duruma sokacak idari işlemler bakımından da telafisi güç veya imkansız zararların var 

olabileceği kabul edilir yargı kararlarında. Mesela memurlar hakkında verilen göreve son kararı 

ya da bir işyerinin çalışma ruhsatının iptal edilmesine ilişkin idarenin alacağı kararda telafisi 

güç veya imkansız zararın varlığı söz konusu olabilmektedir.  

YD kararı verilebilmesi için gerekli koşullardan telafisi güç veya imkansız zarar nitelik olarak 

objektif olmalıdır. Yani burada kanunun amacı herkes için aynı anlama gelebilecek vasıfta 

giderilmesi güç ya da imkansız bir zararın söz konusu olmasıdır. Zararın objektif olmaması 

durumunda mahkemelerin telafisi güç veya imkansız zarar kriterinin yerine getirilmediği 

gerekçesiyle YD kararı vermemesi söz konusu olur. Mesela öğrenci işlerinde sene kaybına yol 

açacak bir durum giderilmesi güç ya da imkansız nitelikteki bir zarar objektif bir zarardır 

şeklinde yargı kararlarında kabul edilmektedir. İnşaat yıkma kararlarındaki zararın da objektif 

nitelikte bir zarar olduğu telafisi güç ya da imkansız bir zarar kavramını karşıladığı idari yargı 

yerlerinde kabul edilir.  

YD kararı verilebilmesi için gerekli kriterlerden açık hukuka aykırılık kavramını nasıl anlamak 

gerekir? 

YD ilişkin karar verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka aykırı olması gerekir. Hukuka 

aykırılık, hukukun koruduğu hak ve menfaatlerin idarenin tesis edeceği bir işlem ile ihlal 

edilmesidir. Ne zaman açıkça hukuka aykırılık şeklinde yorumlanmalıdır? Hukuka aykırılık 

genel bir kavram olarak düşünülmelidir. Yani sadece idarenin düzenleyici işlemlerine aykırılık 

şeklinde değil, bunları da içine alan genel bir kavram şekline düşünülmelidir.  Dolayısıyla 

pozitif hukuk dışında hukukun birtakım evrensel ilkeleri mesela hak, eşitlik, adalet gibi 

kavramlara uygunluk veya aykırılık tartışmasının yapılması yine Türkiye’nin taraf olduğu 

usulüne uygun yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalara işlemin bunlara aykırı olup 

olmadığı şeklinde tartışmaların da yapılması gerekir.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler; İpek MUTAFOĞLU. 



İDARİ YARGI 

DERS NOTLARI – 7. KISIM 

13.03.2019 

 İdareyi değil idari işlemi yargılıyorum ne demektir? 

Ceza yargılamasında sanığı mı fiili mi yargılıyoruz? Örneğin insan öldürme fiilini yargılıyoruz 

denebilir mi? 

İdare hukuku öğretisinde zaman zaman idari yargının idareyi değil, onun işlemini yargıladığını 

söyleyen yazarlarla karşılaşırsınız. Bu görüşe göre idari yargı, idari işlemin hukuka 

uygunluğunu denetler, idareyi değil. İdari işlem yargılanır, hukuka aykırı bulunur, iptal edilir. 

İdare mahkum edilmez. İdare, adeta kararı temyize götürülmüş bir ilk derece mahkemesine 

benzer. 

Oysa bu yaklaşım, idari işlemi idareden soyutlamak anlamına gelir. İdare, idari yargıda taraftır. 

Savunma yapar. Kararı kanun yollarına götürür. İdare yargılanmıyor, işlemi yargılanıyor 

demek, idareyi biraz teselli etmek gibidir. 

Anlamsız görünüyor olabilir, anlamak için idari yargı tarihine bakın. İdare, idari yargıya karşı 

(aslında genel olarak “yargıya” karşı, idari yargı rejiminin sonucu olarak idari yargıya karşı) 

hep bir tepki içindedir. İdare denetlenmek istememektedir. Çünkü idari yargı denetimi, çok 

güzel işleyen idareyi, işlemez hâle getirmektedir. İdari yargının tarihi idarenin ve siyasal 

iktidarların idari yargı denetimini sınırlama çabalarıyla doludur. Aynı tarih, idari yargı 

denetiminin, kalan boşluklardan (ki bazen boşluk yoktur) sızarak, bir şekilde gerçekleştirildiği 

örneklerle de doludur. 

Böyle bir tabloda, öğreti de idareye “seni yargılamıyoruz, işlemini yargılıyoruz” diyerek bir 

anlamda idareyi teselli etmiştir. 

İdari işlem, idareden soyut, bambaşka bir şey değildir. İdari işlem, idarenin (ve hatta idare 

içindeki belirli bir kamu görevlisinin), karşılaştığı bir sebepten hareketle (hukukun sonuca 

bağladığı bir olay), belirli bir sonuca yönelerek (konu unsuru), kamu yararı için tesis ettiği 

hukuki işlemdir. 

PRATİK 1: 

Türkiye Barolar Birliği, resmi gazetede avukatlık ücret tarifesi yayınlamıştır. 2000 TL’lik adli 

yardım ücretini 200 TL’ye düşürüyor. 400 TL’lik hukuki danışmanlık ücretini de 150 TL’ye 

düşürüyor. Buna karşı olayımızda 3 kişi dava açıyor.  

1. Kişi; Adnan: Kastamonu barosuna kayıtlı bir avukattır. Kastamonu idare mahkemesinde iptal 

davası açmıştır. Bu tarifelerin hukuka aykırı olduğu iddiasını ileri sürmektedir.  

2. Kişi; Kerim: hukuk fakültesinden atılmış bir vatandaştır. Fakültede öğrendiği bilgilere 

güvenerek hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuki danışmanlık hizmetini ancak 

avukatlar verebilir. 

3. Kişi; Nevin: stajyer avukattır. Barolar Birliğine başvurarak işlemi geri almalarını 

söylemektedir. Bunun için herhangi bir işlem tesis etmiyor. Bu bize zımni reddi çağrıştırması 

gerekir çünkü bu başvuruyu yaptıktan sonra Ankara idare mahkemesinde dava açılmıştır.  



 

1) Bunlarda görevli ve yetkili mahkeme nerelerdir? 

İdari yargıda görevli mahkemeler, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, Danıştay’dır. İdare 

mahkemeleri genel görevli, vergi mahkemeleri ve Danıştay özel görevli mahkemelerdir. 

Danıştay’ın, İYUK md. 23 temyiz olarak, İYUK md. 24 ise ilk derece mahkemesi olarak 

görevleri belirtilmiştir.  

Olaydaki düzenleyici işlem Barolar Birliğinde çıkartılmıştır. Bu işlem ülke çapında 

uygulanabilir bir işlemdir. O nedenle bunun Danıştay’da bakılması gerekir. Eğer bu işlem 

yalnız Kastamonu’da uygulanacak olsaydı Kastamonu’da açılabilirdi. Fakat ülke çapında 

uygulanabilirliği olduğu için Danıştay’da açılması gerekir. 

 Ankara’da ya da Kastamonu’da uygulanacak olan işlemin iptal davası Danıştay’da 

açılırsa ne olur? 

 

Görevsizlik kararı verilmesi gerekir.   

Danıştay’da ilk derece sıfatıyla görülecek davalarda yetki sorunu yaşanmaz. Danıştay’ın başka 

bir idari yargı yeriyle yaşayabileceği sorun, görev sorunudur. 

2)Adnan’ın açtığı davayı menfaat koşulu yönünden değerlendiriniz.  

Menfaat haktan daha geniştir. Menfaatin; güncel menfaat, kişisel menfaat ve meşru menfaat 

üzerinden tanımı yapılabilir.  

Menfaat dava açma koşuludur. Menfaati ihlal edilmeyenler dava açamazlar. Menfaati anlatan 

bir metafor vardır (Ülkü AZRAK hocanın kullandığı); birisi benim üzerine fener tuttuğunda 

ben aydınlanırım. Hak ihlali de böyle bir şeydir. Menfaat arkamdaki arkadaşıma yansıyan 

ışıktır. İptal davası açabilmek için ışığın net bir biçimde yüzünüze vurmasına gerek yoktur biraz 

bile aydınlatsa iptal davası açabilirsiniz. Menfaat ihlali hak ihlalinden daha geniş bir kitleyi 

kapsar. 

Menfaat için güncel, kişisel ve meşru olması gerekir. Buradaki durumun bir hak ihlali 

oluşturduğu söylenebilir. Hak ihlali varsa zaten Adnan davayı açabilir.  

Sübjektif davalarda hak ihlali aranır. Objektif bir davada ise mesele hukuk düzenidir, hukuk 

düzenini koruma amacı mevcuttur. Hukuk düzeni korunduğu için siz korunmaktasınızdır. 

 

İdari yargıda iptal davasının sübjektif görünüme örnek Almanya ve Avusturya'dır. Tam objektif 

iptal davası örneği Kolombiya'dadır. Türkiye ve Fransa bu skalada, objektif nitelenebilecek bir 

noktadadır. İptal davalarında menfaat ihlali, yorumla belirlenir. Adnan'ın açtığı dava da 

menfaati var mıdır? Evet menfaati vardır. Dolayısıyla cevabımız değişmez.  

 

Kerim’in menfaati meşru değildir. Menfaati vardır, düzenleme Kerim’in menfaatini ihlal 

edecektir. Ancak bu meşru, hukuka uygun bir menfaat değildir. 

 

 

 

Kerim'in hukuki danışmanlık vermemesi durumunda cevabımız değişir miydi? 

 



Değişirdi şüphesiz, artık menfaati bulunmayacaktı. Hukuki danışmanlık hizmeti vermeyen 

birinin, hukuki danışmanlık tarifesinden etkilendiğini söylemek mümkün olmayacaktı. 

 

Dava açma süresi ne zaman sona erer? 

 

Adnan ve Kerim doğrudan davayı açmış. Nevin önce idareye başvurmuş, dava açma süresi 

durmuştur. 

Kesin olmayan cevap: idareye yapılan başvuruya iare bir cevap verir. Ancak bu cevabın ret mi 

kabul mü olduğu belirsizdir. Yani “talebiniz alınmıştır.” veya “en kısa zamanda işleme 

konulacaktır” gibi cevaplarda bekleme süresi 6 aydır. 

 

Yahut bu cevabı ret olarak kabul edip dava da açabilirsiniz.   

 

PRATİK 2: 

 

Öğrenci idareye karşı iptal davası açmalıdır. Ortada bir idari işlem var ve bu işlemin iptali 

isteniyor. 

 

-İstanbul İdare Mahkemesi'ne dava açılmalıdır. 

 

-21 Martta süre başlayacak, 60 gün sayınca dava açma süresinin bitim tarihini bulacağız. 

 

-Gizem iptal davası dışında işlemin değiştirilmesi için idareye başvurabilir. (IYUK 27) 

Yürütmenin durdurulması talep edilebilir. (Vergi yargısında yürütme kendiliğinden durur.) 

Yürütmenin durdurulmasının sonuçları, iptal kararının sonuçlarıyla aynıdır. Bu demektir ki 

yürütmenin durdurulması kararı sonucu geçmişe etkilidir. Gizem sınava girer. 

 

Yürütmenin durdurulmasının temelde iki şartı vardır: 

1- Telafisi güç veya imkansız zarar şartı 

2- Açık hukuka aykırılık şartı 

 

Sürelerin hukuki niteliği, Anayasa m. 40 ve Anayasa m. 125 çerçevesinde dava açma 

süresinin başlangıcı konuları tartışıldı. İlgili kararlar öğrencilere e-posta yoluyla 

iletilmiştir. 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşlara teşekkürler; Sinem TEMEL, Şuayip SAKALLI. 



15.03.2019 

İdari Yargılama Usulünün Özellikleri 

İki usulden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi resen araştırma ilkesi, diğeri de yazılılık ve 

evrak üzerinden inceleme. Resen araştırma ilkesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

20.maddesinde düzenlenmiştir. 1.fıkra resen araştırma ilkesine dair bilgiler verir. 

İYUK 20/1:Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, 

bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar. Mahkemeler 

belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin 

verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, 

ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu 

süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.” 

Dosyaların incelenmesi başlıklı İYUK 20.maddenin 1.fıkrası, idari yargılama usulünün çok 

önemli bir özelliği olan resen araştırma ilkesini açıklamıştır. 1.fıkra ile, idari yargılama 

hukukunda resen araştırma ve inceleme yetkisinin ve görevinin idari yargı yerlerine verildiğini 

görüyoruz. İdari yargı yerleri, kanıt toplama açısından yetkilendirilmiştir, 20.maddenin 

1.fıkrası gereği aynı zamanda görevlendirilmiştir. 

Resen araştırma ilkesi, idari yargılama usulünde kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntem 

ile, yargılamada hukuki gerçeğe ulaşma hedeflenir. Adil yargılamanın sağlanması, adaletin 

tesisi ve hukuki gerçeğe ulaşma, davacılara bir güvence sağlayacaktır. Hukuki gerçeğe ulaşma, 

adaletin tesisi ve davacılara sağlanan güvence bir arada önemli bir yöntem olarak, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 20.maddesinde düzenlenen resen araştırma ilkesini 

doğurmuştur. 

İdari yargı yerlerine tanınan resen araştırma ilkesinin kapsamı nedir? 

Bu yetki uyuşmazlığın esastan çözümlenebilmesi için gerekli araştırma ve incelemeyi kapsar. 

Aynı zamanda, kamu düzenine ilişkin olan görev, yetki, süre, ehliyet gibi konularda sağlıklı 

kararlar verilebilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu konularda sağlıklı karar vermek için 

gerekli araştırma ve incelemeyi de kapsar. Resen araştırma ilkesi, İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 20.maddesinde dosyaların incelenmesi başlığı ile düzenlenmiştir. 

20/1’e baktığımızda bu maddenin altını çizmek gerekecektir. Uyuşmazlığı çözmekle görevli 

olan yargı yeri, dava konusu edilen idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden 

biri ile hukuka aykırılığını saptama konusunda resen yetkilendirilmiştir. Bu konularda resen 

araştırma yetkisi ve görevi ile donatılmıştır. Resen araştırma ilkesinin anlamı ve mevzuattaki 

karşılığı budur. 

Resen araştırma yetkisinin herhangi bir sınırı ve şartı var mıdır? Resen araştırma yetkisi ne 

davacıya ne de davalıya aittir. Bu yetki ve görev idari yargı yerlerine tanınmıştır ve idari yargı 

yerlerine tanınan bu yetki ve görev aynı zamanda davacı ve davalı açısından bir güvence 

oluşturur. Resen araştırma ve inceleme yapma yetkisinin sınırı ve şartı ilke olarak yoktur. Ama 

bazı durumlar için vardır. Bu şu demektir; yerindelik denetimine girmemek, idarenin takdir 

yetkisini ortadan kaldırmamak, kanunların idari makamlara bıraktığı yetkileri kullanmamak 

şartıyla resen araştırma yetkisinin bir sınırı yoktur.  

 



Yerindelik denetimine girmeme, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinin 2.fıkrasında 

belirtilen hususun, düzenlemenin bir sonucudur. Dolayısıyla idari yargı yerleri yerindelik 

denetimine girmez, idarenin takdir yetkisini ortadan kaldırmaz ve kanunları idareye bıraktığı 

yetkileri kullanmaz ise resen araştırma yetkisini dilediği gibi kullanabilecektir. Neden resen 

araştırma yetkisinin kullanılması bakımından idari yargı yelerine böyle bir iktidar tanınmış 

olabilir? Bu iktidarın geniş alanın dayanağı anayasada açıkça düzenlenmiş bir hükümden 

kaynaklanmaktadır. O hüküm de idarenin her türlü işlem ya da eyleminin yargı denetimine tabi 

olduğu şeklindeki anayasa hükmüdür. 

Dolayısıyla Anayasanın bu açık hükmü ve bu hükmün dayanağı olan hukuk devleti ilkesinin 

yerine getirilebilmesi için idari yargı yerlerine resen araştırma yetkisi bakımından geniş bir 

alan; sınırları bakımından ise az önce belirtilen hususlar tanınmıştır. İdari yargı yeri karara etkisi 

olacağını düşündüğü her konuda her hususta hukuki denetim sınırları içinde araştırma 

yapabilecektir. Her husus idari yargı yerlerince resen araştırma ilkesinin konusu yapılabilir. Bu 

her husus idari yargı yerinin vereceği karara etkisi olabilecek hususlar şeklinde anlaşılmalıdır 

ve bu her husus ancak ve ancak hukuki denetim sınırları içinde araştırma konusu olabilecektir. 

Yazılı yargılama usulü, idari yargılama usulünün bir diğer tezahürüdür. İdari yargılama 

usulünde yazılılık ve evrak üzerinden inceleme geçerlidir. Dolayısıyla yazılı yargılama 

usulünün geçerli olduğu idari yargılama usulünde kural olarak ne tanık dinlenilmesi ne de ifade 

alınması şeklinde bir yöntem mümkündür. İdari yargı yerlerinin tanık dinlemeyi ve ifade almayı 

resen araştırma ilkesine konu yapması da mümkün değildir. 

Danıştay 8. Dairesinin 2004 tarihli bir kararı vardır. Dava iptal davası, dava konusu edilen işlem 

tez savunma sınavında tutulan tutanağın oy birliği ile ret şeklinde oluşturulması, kararı veren 

idare mahkemesi. Danıştay kararı şu şekilde değerlendiriyor; idare mahkemesi tarafından 

davacının tez savunma sınavında başarılı olduğu ve tutulan tutanağı sehven oy birliği ile ret 

kararı yazılmış olabileceği yolundaki iddialar üzerine (davacı tez savunmasında başarılı olmuş 

tutanağı sehven başarılıdır yerine oy birliği ile başarısızdır yazılmış bunun üzerine kişi idare 

mahkemesinde iptal davası açıyor) ara kararı ile 5 jüri üyesine ilgilinin doktora tez sınavında 

başarılı olup olmadığı (mahkeme bu defa tez jürisine soru sormaya başlıyor) oy birliği ile 

verilen ret kararının sehven verilip verilmediği sorulmuş. Cevaben gönderilen jüri üyelerinin 

ifadelerinden 3 jüri üyesini olumlu oy kullandığının anlaşıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem 

iptal edilmiştir. 

Anılan yasa hükümleri ve yerleşmiş idari yargılama usulü ilkelerine göre yazılı yargılama 

yapmak zorunda olan idari yargı yerlerinin kendiliğinde yapacakları her çeşit inceleme için 

lüzum gördükleri ve taraflar veya ilgili yerlerden isteyebilecekleri evrak ve bilgiler kapsamında 

tanık veya şahit dinlenmesi veya ifade alınması şeklinde bir yöntem bulunmamaktadır. Ayrıca 

HUMK yasasına atıfta bulunulan konular arasında bu yönde bir kural mevcut değildir. Bu 

durumda davacının iddiası ciddi bulunuyorsa başarılı olup olmadığı konusunda bilirkişi 

incelemesi yaptırılarak doğacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken idari yargılama 

usulünde yer almayan bir inceleme ve değerlendirme yöntemine dayalı olarak verilen idare 

mahkemesi kararında usul hükümlerine, hukuka uygunluk bulunmamaktadır.  

 

Danıştay idari mahkemenin kararını bozmuştur. Çünkü idare mahkemesi kararını resen 

araştırma ilkesine dayandırmıştır. Oysa resen araştırma ilkesi ne tanık dinlenmesi usulünü ne 

de ifade alınması usulünü içeriyor. Tanık dinlenmesi ve ifade alınması şeklinde bir yöntem 



yazılı yargılama usulüne aykırıdır. İdari yargılama usulünün temel özelliklerinden bir tanesi 

yazılılık bu örnek uyuşmazlıkta jüriye tutanağın sehven imzalanıp imzalanmadığını sorup 

onların ifadeleri üzerine iptal kararı verirse o zaman verilen karar hukuka aykırıdır der. Karar 

isabetlidir. Finalde böyle bir karar konulup isabetli olup olmadığını dayandığı ilke kapsamında 

yorumlayınız denebilir. 

Uygulamada resen araştırma ilkesi ne şekilde mahkemeler tarafından kullanılıyor? Uygulamada 

keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıyor. Bu sık kullanılan bir resen inceleme yöntemi. Yargı 

yerlerinin kendiliklerinden resen duruşmaya karar vermeleri bir resen araştırma yöntemi olarak 

uygulamada karşımıza çıkıyor. Her davanın niteliği esen araştırma yönteminin şekil ve 

kapsamını da belirler.  

Önemli hususlardan biri idari yargı yerlerinin denetim yetkileri, kanunların idareye bıraktığı 

yetkilerin idari yargı yerlerince kullanılması sonucunu yaratmaz. İdari yargı yerlerinin denetim 

yetkisi, kanunların idareye bıraktığı yetkilerin kullanılmasının hukuka uygun olup olmadığının 

araştırılması ile sınırlıdır. Bu kapsam taşırılarak kanunların idareye bıraktığı yetkilerin resen 

araştırma ilkesi genişletilerek idari yargı yerlerince kullanılması sonucunu doğuracak kararlar 

da hukuka aykırı olacaktır.  

Resen araştırma ilkesinin kullanıldığı durumlara yüksek yargı kararlarından birkaç 

örnek verilirse: 

Baz istasyonlarının kurulmasına ilişkin çıkan uyuşmazlıkta mahkeme şu şekilde bir karar 

vermiştir (resen araştırma ilkesi ne zaman ve nasıl kullanılır konusunda örnek bir karar); 

Cep telefonları için kurulan baz istasyonları hakkında mevzuatın son derece kısıtlı olması 

nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunlar yargı içtihatlarıyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. 

Bu nedenle belirtilen hukuki süreçler ve yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak sağlıklı 

bir çevrede yaşama hakkı çerçevesinde kurulacak baz istasyonunun, çevresindeki bina ve diğer 

yaşam alanları ile birlikte değerlendirilmesi ve baz istasyonlarının kurulduğu bölgede 

kurulmasının gerekli olup olmadığının yapılacak teknik ölçümlerle ortaya koyulması 

gerekmektedir.  

Anılan hususun hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi 

mümkün değildir. Baz istasyonu kurulması için teknik ölçümü bir hakim yapamaz. Baz 

istasyonu kurulması kararının hukuka uygun olabilmesi için kararın bir parçası olan karara 

dayanak olabilecek teknik ölçümlerin yapılması konusunda idari yargı gerekli ehliyete sahip 

değildir. Kararda da benzer bir ifadeyi kullanır. 

Buna göre dava konusu baz istasyonunun öncelikle meskun mahalde kurulmasının gerekli olup 

olmadığının, meskun mahal dışında kurulması halinde aynı çalışma veriminin alınıp 

alınmayacağının, meskun mahalde kurulması halinde insan sağlığına bir zarar verip 

vermeyeceğinin yaptırılacak bilir kişi incelemesi ile tespiti gerekmektedir. (bilirkişi incelemesi, 

resen araştırma yönteminin uygulamada kullanıldığı bir örnektir) Eğer söz konusu baz 

istasyonunun meskun mahalde kurulması halinde insan sağlığına zarar vermeyeceği tespit 

edilmişse bu defa baz istasyonunun mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıyıp taşımadığının 

uzman bilirkişiler yardımıyla belirlenmesi gerekmektedir.  

Baz istasyonlarının kurulmasının hukuka uygun olup olmadığı tartışmasının yapıldığı bir 

davada idari yargı yerlerinin kullanabileceği yöntemdir bilirkişi diyor. Bu durumda bilirkişi 

incelemesi yaptırılmadan dava konusu işlemin diğer unsurlar itibariyle de hukukiliğini 



irdelemeye olanak bulunmadığından davanın reddi yönünde verilen idare mahkemesi kararında 

hukuki isabet bulunmamaktadır. Yani yüksek yargı bu kararında idare mahkemesinin hakimlik 

mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olmadığı bir 

uyuşmazlıkta resen araştırma yöntemi ve o yöntemin bir yansıması olan bilirkişilik 

müessesesine başvurmadan karar vermesini hukuka aykırı bularak bu kararı bozmuştur. 

Danıştay’ın resen araştırma yetkisi sadece ilk derece yargı yeri olarak bakmakta olduğu 

davalarda söz konusu olabilir. Danıştay’ın temyizen incelediği davalar bakımından kural olarak 

resen araştırma yetkisi yoktur. Danıştay temyizen incelediği davalarda kendisi maddi vakıalar 

hakkındaki inceleme eksikliğini gidererek nihai karar veremez. Ortada maddi vakıaların 

incelenmesinde bir eksiklik yapılmıştır, bu inceleme yapıldıktan sonra nihai kararı veririm 

deyip kendisi resen araştırma ilkesini işletemeyecektir. Danıştay’ın temyiz incelemesi 

aşamasında resen araştırma ilkesine başvurması kural olarak mümkün değildir. Ancak ilk 

derece mahkemesi olarak Danıştay’ın baktığı birtakım davalar vardır. O davalarda idare 

mahkemeleri, vergi mahkemeleri gibi Danıştay da bir ilk derece mahkemesi olarak resen 

araştırma yöntemini kullanabilecektir. 

İdari yargı yerleri resen araştırma ilkesini hangi biçimde kullanabilir ihtiyaç duyduğu bilgi ve 

belgeler için resen araştırma yetkisini kullanır. Uyuşmazlığın çözümünde ihtiyaç duyduğu her 

türlü evrak ve bilgileri bir ara kararı ile isteyebilir. Ara kararın gereğinin muhatapça, belirlenen 

süre içinde karşılanması bir zorunluluktur. bu İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

20.maddesinin 1.fıkrasında da açık bir şekilde ifade edilmektedir. Haklı ve zorunlu sebeplerin 

varlığı söz konusu ise idari yargı yeri tarafından verilecek olan süre 1 defaya mahsus 

uzatılabilecektir. 

Aksi halde ne olur yani mahkemenin vereceği ara kararın idari yargı yerinin ara kararının 

gereğinin yerine getirilmemesi durumunda kararda ayrıca bu durumun karar üzerindeki 

etkisinin belirtilmeden davanın sonuçlandırılmayacağı da ifade edilmelidir. 20/2 ye göre idari 

yargı yerinin vereceği ara kararının gereğinin yerine getirilmemesi durumunda bunun karar 

üzerindeki etkisi belirtilmeden davanın sonuçlandırılmaması gerekecektir. Aksi halde bu durum 

bozma nedeni olarak görülmektedir.  

Uygulamada ara karar gereğinin yerine getirilmemesi halinde bu durumun karar üzerindeki 

etkisi; dosyadaki belge ve bilgiye göre karar verileceği genel bir ifadeyle mahkemelerce dile 

getirilmektedir. Çünkü idari yargı yerleri ara kararlarında önceden verecekleri ara karada 

kendilerini bağlamak istememektedirler. Ara kararın gereğinin yerine getirilmemesi; dava 

konusu idari işlemin iptali ve tazminat isteminin kabulü, davanın reddi veya sağlıklı bir karar 

verebilmek için bir inceleme veya araştırma yapılması sonucunu doğurabilir. Ara kararın 

gereğinin yerine getirilmemesinin doğuracağı sonuç uyuşmazlığın özelliği ve ara kararı 

mahiyetine göre belirlenecektir. 

20.madde genel kural yanında birtakım istisnalara da yer vermektedir. Özellikle devletin 

güvenliğine ve yabancı devletlere ilişkin bilgi ve belgelerin verilmeyeceğine ilişkin kısmı 

değerlendirirken şu soru akla gelebilir; talep edilen bilgi ve belgelerin devletin güvenliğine 

yüksek menfaatine devletin güvenliği ve yüksek menfaatine veya yabancı devletlere ilişkin 

olması nedeniyle idari yargı yerine verilmemesi durumunda idari yargı ne yönde ne tür bir karar 

alacaktır? 

Resen araştırma ilkesi çerçevesinde idari yargı yerinin talep ettiği bilgilerin bahsedilen 

gerekçelerle idare tarafından mahkemelere sunulmaması üzerine idari yargı yeri bu defa İdari 



Yargılama Usulü Kanunu’nun 20.maddesinin 3.fıkrasındaki bir ifadeye dayanabilir. 3.fıkrada 

verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez cümlesi 

yer almaktadır. 20/3 teki bu hükümden hareketle mahkemenin karar vermesi yerinde olacaktır.  

Nitekim Danıştay 5.Dairesi’nin 1995 tarihli bir kararında bu durum şöyle ifade edilir:  idare 

mahkemesi tarafından dava konusu işlemin sebep unsurunu teşkil etmesi bakımından öncelikle 

soruşturma dosyasının istenilmesi yerinde ise de gönderilmeyen soruşturma dosyasına 

dayanılarak ve sadece idarenin bu konudaki savunmasına itibar edilerek karar verilmesinde 

hukuki isabet görülmemiştir. Hukuki isabet görülmemesinin dayanağı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 20.maddesinin 3.fıkrasındaki ifadedir. İdari yargılama usulünde yazılı evrak 

üzerinden inceleme de söz konusudur. İdari yargıda yazılı yargılama usulü esas olarak 

uygulanır. Yazılı yargılama usulünün uygulanması kuralı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

1.maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. 

İYUK 1 / 2: Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde 

yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. 

Kural yazılı yargılama usulünün uygulanmasıdır ancak idari yargılama usulünde yazılı ve evrak 

üzerinde inceleme genel kuralının istisnası uyuşmazlıklarda duruşma yapılması şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

Duruşma yapılması istisnai bir durumdur. Duruşma yapılmasını düzenleyen hüküm duruşma 

başlıklı 17.madde ile başlar, duruşmaya ilişkin esaslar 18.maddede düzenlenmiştir, karar 

verilmesi 19.madede düzenlenmiştir. Davaların dosya üzerinden incelenmesi esas duruşma 

yapılması istisnadır. Duruşmada yeni delillerin ileri sürülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 

ifade edildiği gibi idare mahkemelerinde tanık dinlenmesi imkanı da yoktur.  

Duruşma iptal davalarında tam yargı davalarında vergi davalarında taraflardan birinin talebi 

üzerine yapılır bu davalar bakımından 25 bin TL bir sınır olarak kanunda düzenlenmiştir 

duruşma talebi dava dilekçesinde belirtilebilir ancak belirtilmese de ileri sürülmesi 

mümkünüdür bu durum kanunun 17.maddesinin 3.fıkrasında düzenlenmiştir. Dava dilekçesi 

dışında cevap ve savunmalarla birlikte de duruşma talebinin yapılması mümkündür. Duruşma 

yapılmasına tarafların talebi dışında mahkemenin kendisinin de resen karar verebilmesi 

mümkündür. Duruşma talebi temyiz ve istinaf aşamasında da yapılabilecektir. İdari yargıda 

duruşma yapılması istisnai bir yöntemdir. Duruşmalar açık yapılır bu durum 18/1 de 

düzenlenmiştir ancak bazı durumlar vardır ki mahkemeler duruşmayı kısmen ya da tamamen 

gizli de yapabilirler ve Danıştay’da görülen davalarda duruşmalarda savcının bulunması şarttır. 

Duruşma yapıldıktan sonra kararın verilmesi 15 günlük bir süreyle sınırlandırılmıştır, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 19.maddesinde düzenlenmiştir. 

İdari yargılama usulünün özellikleri nedir dendiğinde tipik iki özelliği bilinmelidir. Biri; idari 

yargılama usulünde başka yargılama usullerinde olmayan kendine özgü bir resen araştırma 

ilkesi vardır. İkincisi ise idari yargılama usulünde esas yazılılıktır. Duruşmaların 

yapılmamasıdır, dosyaların yazılılık prensibi üzerinden incelenmesidir. 

Dava, dava dilekçesiyle açılıyor. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3.maddesinde 

düzenlenmiştir. Hazırladıktan sonra idari yargı yerine gidip evrak bürosundan geçip dava 

dilekçesini evrak bürosuna kaydettirip bu dilekçenin ilgili mahkemeye havale edilmesi 

sağlanmalı. Sonra İdari Yargılama Usulü Kanunu 6/1, 6/2, 14, 1/2 gereğince dilekçe sahibine 



evrak tarih ve sayısını gösterir bir alındı kağıdı verilecektir. Bundan itibaren dava yargılama 

usulüne geçildiğinde önce ilk inceleme safhası karşımıza çıkar.  

İlk inceleme İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14.maddesinde düzenlenmiştir. Dava 

açıldıktan sonra mahkeme davayı kanunun 14 maddesinin 3 fıkrası açısından inceler. Yani dava 

dilekçesinde görev ve yetki idari merci tecavüzü ehliyet idari davaya konu olabilecek kesin ve 

yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı süre aşımı husumet İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 3 ve 5.maddesine uygun olarak dava dilekçesinin düzenlenip düzenlenmediği 

yönlerinden sırası ile inceler. İnceleme üzerinden verilecek kararlar İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 15.maddesinde düzenlenmiştir. 15’e baktığımıza genel olarak idari yargı 

yerlerinin ilk inceleme üzerine vereceği kararların; dilekçenin reddi, davanın reddi, dava 

dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesi dava dilekçesinin gerçek veya ilgili 

hasma tebliği şeklinde olabileceğini söyleyebiliriz. 14 ve 15. Maddeleri detaylı okuyunuz. 

Sınavda karşınıza çıkabilir. 

İlk inceleme aşaması geçirildikten sonra 14/3 te belirtilen hususlarda aykırılık olması davanın 

her aşamasında bozma nedeni olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani ilk incelemeden sonra da 14/3 

teki hususlardaki eksiklikler incelenir ve ilk incelemeden sonra bu hususların tespit edilmesi 

halinde her aşamasında 15 deki ilk inceleme üzerinde verilecek kararlara ilişkin kısım 

uygulanır. 14/6’ya yıldız koyunuz. Davanın her safhasında kısmı çok önemli. Davanın her 

aşamasında 15 hükmü uygulanır.  

İlk inceleme safhası tüketildikten sonra ilk incelemede herhangi bir eksiklik saptanırsa 

15.madde uygulanacaktır. İlk incelemede herhangi bir eksiklik saptanmazsa bu durumda 

dilekçe davalı idareye tebliğ edilecektir. Davalı idare 30 gün içinde cevap vermek 

durumundadır. Davalı idarenin 30 gün içinde cevap vermesi davalı idarenin bu yükümlülüğü 

16.maddede düzenlenmiştir. Buna birinci savunma da denir. 30 günlük süre mutlak değildir, 

daha kısa olduğu durumlar söz konusudur.  

İlk inceleme safhası geçirildikten sonra ilk incelemede herhangi bir eksiklik yok ise dava 

dilekçesi davalı idareye tebliğ edilir davalı idare 30 gün içinde cevap vermek zorundadır 

16.maddede düzenlenmiştir 1.savunmaya ilişkin 30 günlük süre İdari Yargılama Usulü 

Kanunun 20/A ve 20/B maddelerindeki uyuşmazlıklara ilişkin açılacak davalarda daha kısadır.  

20/A ivedi yargılama usulüne ilişkin uyuşmazlıklar bakımından geçerli, 20/B merkezi sınavlara 

ilişkindir. İvedi yargılama usulünde 15 gün diğer uyuşmazlıklar açısından da genel kural İdari 

Yargılama Usulü Kanunu 20/A’ya ilişkin uyuşmazlıklarda 15 gün İYUK 20/B temelinde 

açılacak davalarda cevap süresi 3 gündür.  

 

İYUK 16/4: Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci 

dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler.  Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde 

belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, 

harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına 

ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir. 

Dolayısıyla sav ve savunmanın sınırlandırılmasına ilişkin 16/4, 21.maddeyle birlikte 

düşünülmeli ve sadece tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktarın nihai karar 

verilinceye kadar bir defaya mahsus artırılabilir. 16.madde tebligat ve cevap vermeye ilişkin bir 

maddedir. 16/4 taraflar sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci 



dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler kuralını getirir. Ancak tam yargı davalarında bu 

genel kurala bir istisna yapılmıştır dava dilekçesinde belirtilen miktarın nihai karar verilinceye 

kadar bir defaya mahsus artırılabilmesini düzenler. İdari yargıda sav ve savunmanın 

sınırlandırılması kuralıdır. Birinci savunma 30 gün içerisinde yapılmalıdır.  

Birinci savunmadan sonra: davalı idarenin savunması alındıktan sonra mahkeme bu savunmayı 

davacıya tebliğ eder. Bunun üzerine davacı idarenin cevabına en geç 30 gün içinde cevap 

vermek durumundadır. Buna da cevaba cevap denir. Ancak yine ivedi yargılama usulünün 

uygulandığı uyuşmazlıklarda ve merkezi sınavlara ilişkin İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B 

maddesi uyarınca açılacak davalarda savunma verme süresinin geçirilmesi veya savunmanın 

verilmesi ile dosya tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla İYUK 20/A ve 20/B uyarınca açılacak 

davalarda cevaba cevap aşaması bulunmamaktadır.  

Bu aşama da tüketildikten sonra davalı idare davacının 2.dilekçesine bu defa 30 gün içerisinde 

cevap vermek zorundadır. Buna da usul hukukunda 2.savunma denir. 2.savunma da davacıya 

tebliğ edilir. Böylece dava dosyası tekemmül etmiş yani tamamlanmış olur. Artık davacı 

2.savunmaya cevap verdi. Bu durum İdari Yargılama Usulü Kanunu 16/2’de düzenlenmiştir. 

Danıştay ilk derece mahkemesi sıfatıyla gördüğü davalarda savcının yazılı düşüncesinin 

alınması ve bu düşüncenin taraflara tebliğ edilmesi usulü uygulanır. Taraflar savcının yazılı 

görüşünün kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde kendi görüşlerini yazılı olarak 

bildirebileceklerdir. Bu durum da İYUK 16/6’da belirtilmiştir. 

Belirtilen aşamalar tamamlanırken mahkeme resen incelemelerde bulunabilir, gerekli gördüğü 

bilgi ve belgeleri idareden isteyebilir, dilerse duruşma yapabilir ve bütün bu usuller 

tüketildikten sonra mahkeme bir karar verecektir. Usul hukuku bakımından davanın açılması 

aşamasında harç ve posta giderlerinin yatırılmış olması gerekir. harç ve posta giderleriyle 

beraber vekalet, keşif, bilirkişi ücreti gibi kararlar toplamda yargılama giderleri şeklinde ifade 

edilmektedir. Davayı kaybeden taraf yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilecektir. 

Yargılama giderleri her yıl değişmektedir. Davanın açılabilmesi için posta masrafının ve harç 

giderlerinin yatırılması gerekiyor. Her yıl bu veriler güncellenmektedir ve değişebilmektedir.  

Alt derece mahkemelerinin bu usuller takip edildikten sonra verecekleri kararların yanlış olması 

mümkündür. Yanlış olmasalar dahi bunların yanlış olduğu iddiasının ileri sürülebilmesi gerekir. 

Dolayısıyla bu kararlara karşı başvuru yolu, bu kararların yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi 

hukukta kanun yolları şeklinde ifade edilmektedir. İdari yargılama hukukunda davaların 

taraflara tanıdığı başvuru yolları ilke olarak olağan ve olağanüstün başvuru yolu şeklinde 

karşımıza çıkar. Olağan kanun yolları istinaf ve temyiz şeklinde düzenlenmiştir, yargılamanın 

yenilenmesi ise olağanüstü kanun yolu şeklinde düzenlenmiştir. 

Olağan kanun yollarından İstinaf ve temyiz her ikisi de alt derece mahkemelerinin vermiş 

olduğu kararların incelenmesine dönükse aralarında temelde ne tür farklar vardır? 

Olağan kanun yollarına başvurulması, alt derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlar ile bu 

kararların kesinleşme anına kadarki süreç de mahkeme tarafından verilen nihai kararın 

kesinleşmesinin önüne geçen bir yol olarak karşımıza çıkar. Alt derece mahkemesinin verdiği 

nihai kararla bu kararın kesinleşme anına kadarki arada olan kanun yolu kendini hissettirir. 

Dolayısıyla nihai kararların kesinleşmesinin önüne geçer. 

Kanun yolları 6545 sayılı kanundan önce Türk hukukunda temyiz ve karar düzeltme şeklinde 

karşımıza çıkmaktaydı. Ancak 2014 tarihi, kanun yolları bakımından önemli değişiklikler 



getirmiştir. Karar düzeltme kanun yolu hukukumuzda kaldırılmıştır ve istinaf şeklinde yeni bir 

kanun yolu oluşturulmuştur. İstinaf ve temyiz her ikisi de kanun yoludur. Her ikisi de 

mahkemeler tarafından verilen nihai kararların kesinleşmesinin önüne geçer. Ancak aralarında 

şöyle bir fark vardır; 6545 sayılı kanun ile istinaf artık genel bir kanun yolu haline getirilmiştir, 

temyiz ise özel bir kanun yolu durumundadır.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46.maddesinde sayılan sınırlı sayıdaki kararlar ancak 

temyiz kanun yolunun konusu olabilirken 46’da sayılanlar dışındaki kararlar için istinaf kanun 

yoluna gidilebilecektir. Artık istinaf genel, temyiz özel bir kanun yoludur ve artık karar 

düzeltme hukukumuzda yoktur. İstinaf, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı gidilen 

bir kanun yoludur, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesinde düzenlenmiştir. Bazı 

kararlar vardır ki, istinaf başvurularına konu olamazlar. Bu kararlar dışındaki tüm kararlar kural 

olarak istinaf kanun yoluna konu edilmesi beklenir ancak burada da ayrıksı durumlar vardır. 

Hangi kararlar istinaf başvurusuna konu olamaz?  

İstinaf başvurusuna konu edilemeyecek kararlardan bir kısmı kesin oldukları için, bir kısmı da 

doğrudan doğruya Danıştay’a temyiz yoluyla götürülmesi gerektiklerinden istinafa 

götürülemezler. Konusu 5000 TL’yi geçmeyen davalar hakkında verilecek olan kararlar 

kesindir. Dolayısıyla bu kararlar istinaf başvurusunun konusu edilemezler.  

Bu durum İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenmiştir. 

Konusu 5000 TL’yi geçmeyen davalar dışında iki dava biçimi de vardır ki bunlar istinafa konu 

edilemezler. Biri ivedi yargılama usulüne tabi olan davalardır. Bu davalar İdari Yargılama 

Usulü Kanunu 20/A hükmünde düzenlenmiştir ve bu davalarda istinaf yoluna 

başvurulamayacaktır.  

Yapılacak olan; bu kararlara karşı 15 gün içinde temyiz yoluyla Danıştay’a başvurmak 

olacaktır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca açılacak davalar vardır ki 

merkezi ve ortak sınavlara ilişkin davalardır. Bu davalarda verilen kararlar istinaf konusu 

edilemeyeceklerdir, bu davalar tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde Danıştay’da temyiz 

yoluyla tekrar incelenebileceklerdir. 

İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarının yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi isteniyorsa 

akla ilk olarak istinaf yolunun gelmesi doğaldır. Şimdi kural istinaf yolunun düşünülmesidir, 

verilecek nihai kararların yeniden gözden geçirilmesi için. Ancak idare ve vergi 

mahkemelerinin verdikleri bütün kararlar istinafa konu edilemezler.  

İstinaf konusu edilemeyecek kararlar açısından ikili bir ayrım söz konusudur. Bazı kararlar 

vardır ki bunlar zaten kesin hüküm niteliğindedir, konusu 5000 lirayı geçmeyen davalar için 

söz konusudur. Bazı uyuşmazlıklar vardır ki İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A ve 

20/B’de bahsedilen uyuşmazlıklardır. Bunlar da istinaf konusu edilemezler, bunlara ilişkin 

mahkemelerin vereceği nihai kararların tekrar gözden geçirilmesi isteniyorsa istinaf değil 

temyiz yoluna gitmek gerekir ve bu konular da İYUK ta az önce belirttiğimiz maddelerde açıkça 

düzenlenmişlerdir.   

İstinaf merci bölge idare mahkemesidir. Hangi bölge idare mahkemesidir? İstinafa konu kararı 

veren mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesidir bu durum 45/1 de 

düzenlenmiştir. İstinafa davanın tarafları başvurabilir istinaf 30 gün süreyle sınırlıdır. Kararın 

tebliğinden itibaren süre başlar. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesinin 1.fıkrasında 



tebliği izleyen günden itibaren kuralı bir tarafa konularak istinaf süresinin başlama anı için 

kararın tebliğinden itibaren lafı düzenlenmiştir. 

İstinaf yoluna başvurulduğunda mahkeme kararlarının yürürlüğü kendiliğinden durmayacaktır 

ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53.maddesine göre bu kararların teminat karşılığında 

yürütülmesinin durdurulmasına bölge idare mahkemesi karar verebilecektir. 

İstinaf olağan kanun yoludur, konusu alt derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlardır. Her 

türlü nihai karar açısından temyize gidilemez. İstinaf başvurusu bölge idare mahkemesine 

yapılır sürenin başlangıcı süreye ilişkin genel kuraldan farklı işler yani kararın tebliğinden 

itibaren sürenin başlatılması gerekir. İstinaf başvurusu, mahkemenin verdiği kararın 

yürütmesini durdurmaz ancak bölge idare mahkemesi kararı yürütülmesinin durdurulmasına 

teminat karşılığında karar verebilecektir. 

İstinaf sebepleri neler olabilir? 

İstinaf sebepleri kararın hukuka uygunluğuna ilişkin olabilir ya da maddi vakıaların varlığına 

ilişkin olabilir. İlgili taraf istinaf yoluna giderken mahkemenin hukuk kuralını yanlış 

uyguladığını iddia edebilir veya mahkemenin mevcut olduğunu kabul ettiği olayın gerçekte 

mevcut olmadığını iddia edebilir ve mahkemenin verdiği kararın gözden geçirilmesini bölge 

idare mahkemesinden talep eder. İstinaf talebi üzerine dosyayı inceleyecek olan bölge idare 

mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olduğunu düşünebilir, hukuka 

uygun olmadığını düşünebilir. Her iki durumda farklı kararlar verecektir. 

İnceleme sonucunda ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bulursa istinaf 

başvurusunun reddine karar verecektir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesinin 

3.fıkrasına göre karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesinin mümkün olduğu durumlarda 

gerekli düzeltmeleri yaparak aynı kararı bölge idare mahkemesi verebilecektir. 

İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka uygun olmadığı sonucuna varırsa 

istinaf başvurusunun kabulü yönünde karar verecektir ve aynı zamanda ilk derece 

mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verecektir. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme 

üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını da inceleyebilir. Bu istinaf 

başvurusunun haklı olduğu sonucuna varırsa istinaf başvurusunun kabulü, istinaf başvurusunun 

kabulüyle birlikte ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verecek ve dosyayı 

ilgili mahkemeye gönderecektir. Bölge idare mahkemesinin bu çerçevede vereceği karar 

kesindir. Bu durum İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.maddesinin 5.fıkrasında 

düzenlenmiştir.  

Bölge idare mahkemelerinin temyize açık olmayan ve temyize açık olan kararları üzerinde 

düşündüğümüzde; 46.madde uyarınca temyize açık olmayan kararları kesindir. İstinaf 

başvurusu üzerine bölge idare mahkemesinin ifade edilen kararlarından temyize açık olanlar 

46.maddede sayılmıştır. Sayılanlar dışındaki kararları ise kesin hüküm niteliğindedir. 

Temyiz 

Temyiz bir kanun yoludur ancak genel kanun yolu değildir. Genel kanun yolu istinaftır. 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler; Seray ÇİNAR. 



18.03.2019 

Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar. İYUK m.3/2’de düzenlenmiştir. 

İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış 

imzalı dilekçelerle açılır: 

 2. Dilekçelerde;  

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve 

adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 

b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,  

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla 

tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ 

edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, gösterilir. 

Davanın konusundan ne anlamalıyız? Davanın konusu dendiğinde, talep konusu edilen şeyden 

bahsedilir. Yani açtığınız bir iptal davasıysa; dava konusu ilgili idari işlemdir. Tam yargı 

davalarında dava konusu tazmini talep edilen zarardır. Bunu mevzuattan da anlayabilirsiniz. 

Mesela (c) bendinde “davaya konu olan idari işlemin…” demektedir. Ya da “konusu … -TL’yi 

aşan davalar” ifadesini, özellikle temyiz ve istinaf sınırlarını belirleyen hükümlerde 

görebilirsiniz. 

Dava sebebi nedir? Dava sebebi konusunda medeni usul hukukunda teorik bir ayrım vardır. 

Dava sebebi, ferdileştirme kuramı ve vakıalara dayandırma kuramı olmak üzere iki kuram 

çerçevesinde açıklanabilmektedir. Ferdileştirme kuramı dava sebebini, davanın dayandığı 

hukuki ilişki olarak gösterirken vakıalara dayandırma kuramı dava sebebini davanın dayandığı 

maddi vakıalar olarak kabul eder. Bugün idari yargılama usulünde dava sebebine ilişkin 

vakıalara dayandırma kuramı kabul edilmektedir. 

O hâlde dava sebebinden, davacının davasını dayandırdığı maddi sebepleri, vakıaları anlamak 

gerekir. Ancak burada bir parantez açmak gerekir… 

İptal davalarında çoğu zaman yalnız hukuki sebebin gösterilmesi, işlemin iptaline yetebilir. 

Tesis edilen işlem, yasada gösterilen unsurları yönünden aykırılık taşıyorsa mahkeme bunu 

iptal edecektir. Burada herhangi bir maddi vakıa göstermeye gerek olmayabilir, bazen bir maddi 

vakıa göstermek mümkün de olmayabilir. Ancak özellikle menfaatin ihlalini gösteren ve 

hukuka aykırılığı ortaya koyan maddi vakıaların gösterilmesi önemlidir. 

Tam yargı davalarına gelince, burada maddi vakıalar önem kazanmaktadır. Dava bir hukuka 

aykırılık iddiasından ziyade bir zararın tazmini talebi olduğu için; zararın saptanması ve idarece 

tazminini gerektirdiğine ilişkin kararın kurulması için maddi vakıaların ortaya koyulması 

gerekir. Başka bir ifadeyle maddi hukuka (idare hukukuna) ilişkin idari davranış, zarar, 

nedensellik bağı, varsa kusur gibi kavramların maddi olaylarda gösterilmesi gerekir. 

Acaba dava sebebine ilişkin bu yükümlülük, ispat yükümlülüğüyle birlikte resen araştırma 

yetkisiyle çelişir mi? 



İspat yükümlülüğü, idarenin hukuka aykırı bir işlem tesis ettiğini veya zarar verdiğini iddia 

edendedir zira idare, hukuka uygunluk karinesinden yararlanır.  

İYUK m.20; Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta 

oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar. Mahkemeler belirlenen süre 

içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan 

ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine 

getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak 

üzere uzatılabilir. 

Re'sen araştırma ilkesi her türlü araştırmanın mahkemece kendiliğinden yapılmasını öngörür.  

İdari yargılama usulü, ceza muhakemesinden farklıdır. Resen araştırma yetkisinin de belirli bir 

fark taşıması gerekir. Ceza muhakemesinde amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. İdari yargıda 

amaç nedir? Bu soruya vereceğimiz cevaba göre resen araştırma yetkisinin doğal sınırını 

belirlemiş oluruz.  

Re’sen araştırma yetkisinin kapsamı; geniş yorumlanmıştır, esas olarak dosyanın 

incelenmesinde düzenlense de, hukuk düzeninin gerektirdiği bir yetkidir bu.  

Yargılama usulünde bir konunun kamu düzeninden olmasının sonucu nedir? Özellikle idari 

yargıda resen araştırma yetkisinin bulunduğunu gözeterek düşünelim. Mahkeme her şeyi resen 

araştırabiliyorsa, bir şeyin kamu düzeninden olması onu nereye yerleştirir?  

Bir konunun kamu düzeninden olması, ileri sürülmese bile dikkate alınması anlamına 

gelmektedir. O halde bir gözetme zorunluluğu söz konusu olacaktır.  

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler; Mert BODUR.  



22.03.2019 

İSTİNAF 

İstinaf yeniden başlama anlamına gelir. İstinaf kanun yolu 6545 sayılı kanunda yapılan 

değişiklikle usul hukukuna girdi. İYUK madde 45’in başlığı itiraz iken istinaf şeklinde 

değiştirildi ve düzenlendi. İdari yargı hukukunda istinaf nihai kararları konu alır. İdare ve vergi 

mahkemelerinin verdiği nihai kararları konu alır. Bölge İdare Mahkemesi, istinaf kanun yolu 

ile ilke derece mahkemelerinin vermiş oldukları nihai kararların usul ve esastan hukuka 

uygunluğunu inceler. İstinaf sınırlı istinaf ve geniş istinaf olabilir. Türk hukukunda dar istinaf 

geçerlidir. Yani alt idari yargı mahkemesince yapılan bütün işlemler yani baştan yapılmaz. 

Gerekli görülen konularda maddi denetim yapılır.  

İstinaf olağan kanun yoludur. 2014 tarihinde Türk Hukukuna girmiştir. İdari yargılama usulü 

sistemi istinaf ile 3 aşamalı bir yapıya dönüşmüştür.  

İstinaf çeşitli açılardan eleştirilmiştir. İstinafı eleştiren görüşlerin gerekçeleri:  

-İstinaf zaten uzun olan yargılama sürecini daha da uzatmıştır. Daha maliyetli hâle getirdi.  

-Birden fazla yüksek mahkemenin oluşmasına neden olduğundan içtihat birliği ve hukuki 

bütünlük zarar gördü.  

-İstinaf alt derece mahkemelerinin işlevini ve önemini azaltmış, onların yürüttüğü yargılamayı 

formaliteye dönüştürmüştür.  

İstinafın lehine görüşlerde öne sürülen gerekçeler:  

-Gelişmiş ülke hukuklarında ikili denetim anlayışından ziyade 3 aşamalı bir denetim anlayışı 

öngörülür.  

-İstinaf uygulaması daha adil bir yargılamaya neden olur. Temyiz sadece hukuki denetim 

yaptığından böyle bir denetimle istenen sonuç sağlanamadığında yani maddi denetime ihtiyaç 

duyulduğunda istinafla denetim yapılması olumludur.  

- İstinaf kanun yolu ilk derece mahkemelerinin daha dikkatli olmasına neden olacaktır.  

-İstinaf hakimleri daha tecrübeli ve yetkin olduğundan daha sağlıklı ve doğru kararlar 

verilecektir. 

-İstinaf ile yargılamanın makul uzaması daha güvenli bir karar alınıyorsa kabul edilebilir.  

İstinaf getirilirken itiraz kanun yolu kaldırılmıştır. İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu 

nihai kararlar istinafa götürülebilir. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin her kararı istinafa 

götürülemez. Nihai karar; davayı sona erdiren karardır.  Mahkemenin, hakimin davadan elini 

çekmesi sonucunu doğuran kararlardır.  

İYUK m.45/1’de istinaf yoluna başvurulamayacak kararlar belirtilmiştir. Buna göre ilk derece 

mahkemelerince verilen, konusu 5.000 TL’yi geçmeyen kararlar kesindir ve bunlara karşı 

istinafa başvurulamaz.  

İstinafa götürülemeyecek kararlar(bir kısmı):  

 Davanın görev ve yetkiden reddedilerek dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye 

gönderilmesine ilişkin karar (m.15/4)  

 Dava dilekçelerinin 30 gün içinde düzeltilerek yeniden gönderilmesine ilişkin verilecek 

karar (15/4) 



 Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde dava 

dilekçesinin doğru hasma tebliğine ilişkin karar (m.15/1-c, m.15/4) 

 Görevsizlik itirazının reddine dair kararlar  

 İYUK 20/A uyarınca verilen kararlar 

 Temyize götürülecek kararlar(İYUK m.46) 

İstinafa götürülemez. 

TEMYİZ 

Olağan kanun yoludur. Mahkemenin nihai kararlarının hukuka uygunluğu denetlenir. İlk derece 

idari yargı yerlerince ve istinaf merci olan Bölge İdare Mahkemelerinin verdiği kararların 

hukuka uygunluk denetiminin yapıldığı kanun yoludur.  

Hukuka uygunluk denetimi: Danıştay Kanunu m.23; Danıştay’ın temyiz merci olarak görevinin 

sınırlarından bahseder. Buna göre bu görev, hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış 

uygulanması sonucu ortaya çıkacak hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır. 

Temyiz genel kanun yolu değildir. (genel kanun yolu istinaftır.)  

Kural: idare ve vergi mahkemelerimin kararlarına karşı bu mahkemelerin bulunduğu yargı 

çevresindeki Bölge İdare Mahkemelerine 30 gün içinde istinaf başvurusu yapılır. İstinaf 

incelemesi üzerine verilen bu kararlar kural olarak temyize konu olur.  İYUK m. 46’da sayılan 

kararlar temyizin konusu olacaktır.  

Hangi kararlar temyiz konusu yapılabilir?  

Bölge İdare Mahkemelerince istinaf üzerine verilen ve İYUK 46’da sayılan kararlar temyiz 

konusu yapılabilir. Ayrıca Danıştay Dava Dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 

davalarda(DK m.24) verilen kararlarda da temyize gidebilir. İYUK m.20/A ve m.20/B uyarınca 

açılacak davalarda verilen nihai kararlar temyize konu edilebilirler.  

Bölge İdare Mahkemesinin bütün kararları temyize götürülemez. BİM’in temyize açık olmayan 

kararları da vardır.  Bunların hukuki niteliği kesin hükümdür. Bu husus İYUK m.45/6’da 

belirtilmiştir.  

Temyiz merci Danıştay’dır.(İYUK m.46/1)  

Bölge İdare Mahkemesi kararlarının temyiz mercii Danıştay idari dava dairelerinden biri olur. 

İYUK 20/A ve 20/B kararlarının temyizini inceleyen birim Danıştay’ın ilgili dava dairesi 

kuruludur.  

Temyizi yapılamayacak kararlar da vardır. Saydıklarımız dışındaki kararlar temyiz konusu 

yapılamaz. Temyiz yolunun açık olduğu kararlardan kural olarak nihai kararların temyiz konusu 

yapılabileceği söylenir. Yani davayı sona erdiren kararlar. Mahkemenin vereceği karar ara karar 

niteliğinde ise bunun temyizi için Danıştay’a gidilemez. Ara kararların hukuka uygunluğunun 

denetimi yapılırken, bunlar nihai kararla birlikte temyiz edilebilirler. 

Kural olarak temyize davanın tarafları gider. Temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 30 

gündür. Bu süre mutlak değildir. İvedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklar (20/A) 

bakımından süre 15 gündür. İYUK 20/B’ye ilişkin davalarda süre 5 gündür. Süre kararın tebliği 

tarihinden itibaren başlar. Başvuru dilekçe ile yapılır. Dilekçe Danıştay Başkanlığına yazılır 

ama dilekçe nihai kararı veren mahkemeye iletilir . Mahkeme, dilekçeyi taraflara tebliğ eder. 

Karşı taraf 30 gün içinde dilerse dilekçeye cevap verir. (20/A’da 15 gün, 20/B’de 5 gün içinde) 

Sonra mahkeme temyiz dilekçesi ve varsa cevap dilekçesini yargılamaya ilişkin dava dosyası 

ile Danıştay’a gönderir.(İYUK m.48)  



+Mahkemenin nihai kararları temyize konu olduklarında bu kararların yürütülmesi durmaz. 

Kural olarak temyize başvurulması kararın icrasını durdurmaz. Ancak bazı durumlarda kararın 

icrası durur: 1-) Teminat verilmesi 2-) Kararın bozulması hali kararın icrasını durdurur. 

Temyiz Nedenleri (İYUK m. 49)  

 Görev ve yetki dışında bir ise bakılmış olması, 

 Hukuka aykırı bir karar verilmesi 

 Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya 

eksikliklerin bulunması 

Mahkeme bunlardan en az birisi varsa kararı bozar. Temyize konu edilen mahkeme kararı 

sadece hukuka uygunluk yönünden incelenir. Maddi olaylar incelenmez.  

Temyiz sonucunda; onama, değiştirerek onama ve bozma seklinde üç tür karar verilebilir.  

HUKUKA AYKIRILIK: sadece pozitif hukuk kurallarına aykırılık değil bunun yanında hak, 

adalet, eşitlik gibi hukukun genel ilkelerine veya idari istikrar gibi idare hukukunun temel ilke 

ve kurumlarına aykırılığı da içerir. 

Hukuka aykırılık nasıl olur?  

+Uyuşmazlığa uygulanan hukuk isabetli olmayabilir veya yanlış olabilir.  Bu durumda bu karar 

sakattır ve temyizen bozulması sonucu doğar.  

Örneğin; Normlar hiyerarşisine göre yönetmelik hükmü üst norm olan yasa hükmüne aykırı ise 

alt norm hükmü ihmal edilerek üst norm hükmü uygulanmalıdır. İdare Mahkemesinin üst norma 

aykırı alt normu uygulaması hukuka aykırıdır. Bu nedenle kararı bozulur.  

+Hukuk kuralının mahkemece doğru seçilmesi yetmeyip doğru yorumlanması da gerekir. 

Yanlış yorumlanırsa temyizde bozma nedeni olarak karşımıza çıkacaktır. 

+İdari işlem veya eylemin yapılmasına neden olan maddi olayın doğru saptanması ve 

nitelenmesindeki yanlışlık da kararı hukuka aykırı hale getirecektir. 

+Mahkemenin kararın türünü de doğru seçmesi gerekir. Karar sonucunun yanlış seçilmiş 

olması da ilk derece mahkemesinin kararını hukuka aykırı hale getirir ve temyizde bozma 

nedeni olarak karşımıza çıkar.  

+Usulde paralellik ilkesine riayet edilmemesi de temyizde bozma nedeni olacak bir hukuka 

aykırılık nedenidir. 

+Mahkemece verilen kararda kusursuz sorumluluk ilkesi uygulanması gerekirken uygulanmaz 

ise bu karar da hukuka aykırılık nedeniyle bozulması gereken bir karar olur. 

+Mahkemenin davacının dava dilekçesinde belirttiği taleple bağlı kalarak karar vermesi 

gerekir. Mahkemenin talebin dışına çıkarak karar vermesi de hukuka aykırılık halidir. 

 

 

 

 

Diğer bir temyiz nedeni: Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek 

nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması 



Her usuli hata ve eksiklik bozma nedeni olmaz. Bozma nedeni olması için hata ya da eksiklik 

kararı etkileyebilecek nitelikte olmalıdır. Temyiz merci olan Danıştay kararın usul hükümlerine 

uygun olarak verilip verilmediğini dilekçede öne sürülmese bile resen dikkate alır. Zira usul 

kurallarının çoğu kamu düzenindendir. Hangi hata ve eksikliklerin kararı etkilediği kanunda 

düzenlenmemiştir ancak şu halle r usul hükümlerine aykırılık sonucu kararın bozulmasına 

neden olur. 

+Kararın gerekçesiz olması temyizde usul kurallarına uyulmaması nedeniyle bozma sebebidir. 

+ m.15’e göre ilk inceleme aşamasında verilen kararların usul hükümlerine aykırı olması bozma 

nedenidir.  

+m.16’da düzenlenen tebligat, cevap verme hükümlerine mahkemece uyulmaması 

+m.17 ve 18’de düzenlenen duruşma ile ilgili hükümlere uyulmaması da bozma nedenidir.  

+m.23’te belirtilen tutanaklar ile ilgili hükümlere uyulmaması bozma nedenidir.  

+Yargı yeri yapması gereken iş ve işlemleri yapmamış usul hükümlerine aykırı hareket etmişse 

ve bunlar kararı etkileyebilecek nitelikte ise böyle bir eksiklikle ilk derece mahkemesinin 

verdiği nihai kararın temyizi talep edilebilecektir.  

Ör: Davanın ehliyetten reddi gerekirken işin esasına girilerek karar verilmesi usul kurallarına 

aykırıdır ve bu nedenle kararın bozulmasına karar verilmiştir. 

Ör: Kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlemin mahkemece kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem 

olarak görülmemesi üzerine verilen ret kararı da hukuka aykırıdır ve temyiz nedeni olacaktır.  

Ör: Eksik inceleme nedeniyle bozma; bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirken bu 

yapılmadan davanın reddedilmesi de hukuka aykırıdır ve bu nedenle kararın bozulmasına karar 

verilir. 

Danıştay m.49’da belirtilen 3 nedenle önüne getirilen temyiz talebini değerlendirir ve bunlardan 

birinde hata ve eksiklik varsa kararı bozabilir. 

Danıştay temyiz sonucunda onama ve değiştirerek onama kararı da verilebilir. 

İlk derece mahkemesinin ya da BİM’in kararları, Danıştay tarafından temyizen incelendikten 

sonra bu kararların onanmasına karar verilirse kesinleşmiş olurlar. Yani artık hukukî 

uyuşmazlık sona ermiş olur.  

Danıştay temyizen incelendikten sonra değiştirerek onama kararı da verebilir. Bu iki yönlüdür: 

Danıştay kararın gerekçesini değiştirerek ya da kararı düzelterek onayabilir. Alt derece 

mahkemesinin nihai kararında birtakım maddi hatalar veya düzeltilmesi Danıştay’ca mümkün 

birtakım eksiklikler görürse  kararın düzeltilerek onanması da mümkün.  

Danıştay kararı kısmen onayıp kısmen bozabilir. Bu durumda kesinleşen kısım belirtilmeli 

(49/3) 

Temyiz incelemesinden sonra Danıştay 3 karardan birini verir ve sonra dava dosyasını kararı 

veren ilk derece mahkemesine gönderir. Danıştay’ın bozma kararı üzerine ilk derece 

mahkemesi dosyayı öncelikle ve yeniden inceler. BİM, Danıştay’ca verilen bozma kararına 

uyabilir veya kendi verdiği kararda ısrar edebilir. Bozma kararına uyularak karar verilmesi 

halinde bu kararın da temyizi mümkün. Bozma kararına uygunlukla sınırlı temyiz incelemesi 

yapılır (50/4) .  



Mahkemenin direnme kararı vermesi: 20/A ve 20/B’dekilere ilişkin bir kara ise temyiz kararı 

kesin ve ilk derece mahkemesi bunlara karşı direnemez. Diğer durumlarda BİM bozma kararına 

uymayarak kendi kararında ısrar edebilir. Israr kararının da temyizi mümkün ve bunun üzerine 

verilecek karara uyulmak zorundadır. (50/5) 

Danıştay ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararın temyiz incelemesini de Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulunda yapar. Kurul, onama veya bozma şeklinde karar verir. Kurul kararı 

temyizen inceleyip onarsa dava dairesinin kararı kesinleşmiş olacaktır. Bozar ise dosya daireye 

geri gönderilir ve daire bozma kararına uymak zorunda kalacaktır, ısrar edemez. 

Kanun yararına temyiz: m.51 

Bir kanun yoludur. Hukuk düzeninin korunmasını amaçlar. Kesinleşen kararlar hakkında söz 

konusu olur. İstinaf ve temyiz yolu kapalı olduğu için, açık olmasına rağmen gidilemeyerek 

kesinleşen ancak yürürlükteki hukuka da aykırı olarak verilen kararların ortadan kaldırılmasını 

amaçlar. Yürürlükteki hukukla kastedilen: pozitif hukuk kuralları + hukukun genel kuralları + 

İdare hukukunun yerleşik kuralları + TR’nin taraf olduğu ve usulüne uygun yürürlüğe konulan 

uluslararası antlaşmalar. 

Tarafların iradeleri ile başvurabilecekleri kanun yolları dışında Danıştay başsavcılığınca 

başvurulabilecek bir kanun yoludur.  Kanun yararına temyiz hukuka aykırı olduğu düşünülen 

kesinleşmiş kararlara karşı olur. Bunun sonucu verilen istemin reddi veya bozma kararları 

benzer uyuşmazlıklarda mahkemelere yol gösterir. (51/2) 

Kendine has bir kanun yoludur. Olağan veya olağanüstü değil. Kanun yararına temyiz sonucu 

kararın bozulması, daha önce kesinleşmiş olan kararın davanın tarafları için doğurduğu 

sonuçları ortadan kaldırmaz. İdari işleme karsı açılan iptal kararında bu karar kesinleştikten 

sonra kanun yararına temyiz yoluna gidilir ve karar bozulursa bu bozma kararı, önceden verilen 

iptal kararının davacı lehine doğurduğu sonucu ortadan kaldırmaz. İdari bir işleme açılan iptal 

davasında mahkemece verilen ret kararı kesinleşir ve kanun yararına temyizde bozulursa bozma 

kararı önceden kesinleşen ret kararının davacı(?) aleyhine doğurduğu sonucu ortadan 

kaldırmayacaktır. Mahkemeden yeniden yargılama yaparak karar vermesini de 

isteyemeyecektir bu kişi.  

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 

Yargılamanın yenilenmesi şeklinde ifade edilir. Olağan kanun yolları tüketildikten sonra 

mahkeme kararı kesinleşir. Buna kesin hüküm denir. Tarafları bağlar. Ancak bazı durumlarda 

kesin hüküm maddi hakikati yansıtmaz. Dava sahte belgelere göre kesinleşebilir vs. Bu 

durumda kişi davayı kaybedebilir. Ve mesela yargılamanın dayanağı olan belgelerin sahte 

olduğu anlaşılırsa ya da yeni, esaslı belgeler ortaya çıkarsa, hukuk bu durumu yargılamanın 

yenilenmesi ile telafi etmeye çalışır. Bunun nedenleri m.53’te sayılmıştır ve tahdididir. 

Yargılamanın yenilenmesi talebi nihai ve kesinleşmiş kararlar için söz konusudur. 

Yargılamanın yenilenmesi başvurusunu davanın tarafları yapabilir. 60 gün içinde talep kararı 

veren mahkemeye bir dilekçe ile yapılabilir ve esas hakkında kararı veren mahkemece görülür. 

Mahkeme İYUK m. 53’te sayılan sebeplerden en az birinin varlığını tespit ederse yargılamanın 

yenilenmesi yönünde karar verir ve tekrar yargılama yapılır.  

İYUK öncelikle uygulanır. Ama madde 31 önemlidir.  

  

 



 

MADDE 31 - 1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya bakmaktan 

memnuiyeti ve reddi ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların 

vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama 

giderleri, adlî yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukûnunu ve 

inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta 

bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Davaya Müdahale Kurumu  

HMK m.65-70.maddelerde düzenlenmiştir. 

Kural olarak bir davanın sonucunda verilen hüküm sadece o davanın tarafları açısından kesin 

hüküm ifade eder. Ama hükmün 3.kisinin hukuki durumunu dolaylı bicimde etkilemesi söz 

konusu ise 3.kisinin taraflardan birinin yanında ve onun yardımcısı sıfatıyla davaya 

katılabilmesine olanak tanınmıştır. Buna müdahale denir. Taraf sıfatı olmayan bu 3.kisi de 

müdahildir. 

Davaya müdahale asli veya fer’i olabilir. 

Asli müdahale: görülmekte olan davada 3.kişiye davanın konusu olan hak ve şey üzerinde 

kısmen veya tamamen hak iddia ederek başka bir dava açma olanağı verir. İdare hukukunda 

asli müdahale usulü uygulanmaz 

Fer’i müdahale: Görülmekte olan davada 3.bir kişinin davayı kazanmasında hukuki yararı 

bulunan taraf yanında ona yardımcı olmak amacıyla uyuşmazlık sona erinceye kadar davada 

yer almasıdır. Fer’i müdahil davanın taraflarından birinin yanında yer alan 3.bir kişidir. 

Davanın taraflarından birinin ihbarı üzerine veya doğrudan fer’i müdahil olunabilir. Dilekçe ile 

talep edilir. Dilekçede dava taraflar müdahale sebebi, dayanaklar, hangi tarafın yanında 

katılacağı yazılmalı. Bu dilekçe, davayı gören mahkemeye sunulmalıdır. Taraflar bu dilekçeye 

itiraz edebilir. Edilmemesi halinde de mahkemenin müdahalenin şartlarının oluşup 

oluşmadığını inceleme yetkisi vardır. Talebi inceler ve bir karara bağlar. Mahkemenin bu kararı 

nihai nitelikte değil dolayısıyla tek başına istinaf ve temyiz konusu edilemez. Ancak nihai 

kararla isti ve temyizi mümkün olabilecektir.  

Müdahale talebi kabul edilen 3.kisi davanın tarafı haline gelmez. Sadece yanında katıldığı 

tarafın yararına olan iddia ve savunmaları ileri sürebilecektir. Katıldığı tarafın işlem ve 

uygulamalarına aykırı olmayan işlemleri yapabilecektir. Yanında katıldığı taraftan ayrı talepte 

bulunamaz. Tek başına duruşma, kesif talebinde bulunamaz. Müdahil mahkemenin vereceği 

kararı kanun yoluna götüremez. Verilecek hüküm taraflar açısından verilir. Müdahile de tebliğ 

edilebilir. 

Madde 38: Bağlantılı Davalar  

Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm diğerini de 

etkileyecek davalardır. Birden çok davanın ayni maddi sebepten doğmuş olması veya ve biri 

hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek durumda olması şartlarından biri gerçekleşmiş 

olmalıdır. Davalar görülmekte olmalı ve henüz karara bağlanmamış olmalı. Davalardan biri 

karara bağlanıp kesinleşirse bağlantılı olamaz. İlk derece mahkemesinde görülen bir dava ile 



bu davayı aşan istinaf veya temyizdeki davalar arası bağlantı olamaz. İYUK m 5/1,2 ve 

m.12’nin bilinmesi gerekiyor. 

ÖNEMLİ MADDELER İYUK: 1’den 20 ye kadar hepsi, 20/A, 20/B, 21, 27, 28, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 49*, 51, 52, 53, 55, 61* 

Sınavda uzun bir karar çıkabilir. 

Bu notu tutan öğrenci arkadaşa teşekkürler; Fatma ÇEVLİK. 


