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ÖNSÖZ 

 
 
 Ülkemizde idare olarak da bilinen tüm kamu teşkilat ve yönetiminin 

anayasada öngörülen bütüncül yapısı ile topluma karşı sorumluluk ve işlevlerini 

yerine getirecek bir anlayışa sahip olması gerekmektedir. Günümüzün çağdaş 

idareleri; yurttaşlarına güven veren, insan haklarını sürekli yaşatan, demokratik 

düzenin temsil edilmesinde rol alan kurumlardır. Ulaşılan teknolojik gelişmelerin 

beraberinde sosyal ihtiyaç ve düzenin karmaşıklaşması kamu yönetimleri ile idare 

kurum ve kuruluşlarının hızlı karar alabilmek için hem çeşitli yetkilerle 

güçlendirilmelerini ve hem de hukuka uygun şekilde davranabilmelerini aramaktadır. 

Kısaca idarenin sosyal sorunlar karşısında hızlı karar alıp serbestçe hareket 

edebileceği bir alana işaret eden “takdir yetkisi” ile donatılması ancak tüm işlem ve 

eylemlerinin de idari yargı denetimine tabi tutulması beklenmektedir. 

İdare sahip olduğu tüm yetkileri ile yargıya hesap verebilir, topluma karşı 

görev ve sorumluluklarını çağdaş hukuk düzeninin sınırları içerisinde yerine 

getirebilir olmalıdır. Sadece bireylerin değil devletin de hukuka bağlı ve saygılı 

olmasının öncelikle arandığı günümüzde, idari yargı denetimi alanında Danıştay ile 

birlikte “son derece mahkemesi” konumundaki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 

takdir yetkisi konusundaki yaklaşımı bu tez ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde 

konusunda bir ilk niteliğinde olan bu tez çalışması ile askeri idarenin genel kamu 

yönetimince az bilinen uygulamalarının sonuçları yanında yargı denetimine ilişkin 

elde edilen bulgular da gösterilmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin belirlenen 

tüm kararları incelenerek oluşturulan bu tez çalışmasının kamu yönetimi ile hukuk 

alanlarında karşılıklı olması gereken sıkı ilişkiyi pekiştireceği düşünülmektedir. 

Tez çalışmamda bana katkıda bulunan değerli Hocalarım Prof. Dr. S. Kemal 

KARTAL, Yard. Doç. Dr. Yusuf KARAKILÇIK ve tez danışmanım Yard. Doç. Dr. 

Abdulkadir BAHARÇİÇEK’e teşekkür ediyorum. Her zaman eksiltmedikleri 

destekleri ile beni gayretlendiren eşim ve kızlarıma ise içten hislerle minnettarım. 

 
                                                                                                             Mehmet GÜNEŞ 
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ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER 

             

            ÖZET 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, T.C. anayasa’sının 157 nci maddesinden 

hukuki dayanağını alan; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay 

ve Uyuşmazlık Mahkemesi ile birlikte özel surette görevlendirilmiş altı yüksek 

mahkemeden biridir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca 

tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem 

ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece 

mahkemesidir.  

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin sahip olduğu idari yargı yetkisi, idari 

işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yerindelik 

denetimi yapılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara 

uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak tarzda kullanılamaz ve idari eylem ve 

işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı 

verilemez. 

Takdir yetkisi, idarenin karar almak ve uygulamak için serbestçe hareket 

edeceği bir alanı ifade etmektedir. Ancak hukuk devletinde idare bu yetkisini 

mutlaka belirli sınırlar içerisinde kullanabilecektir. Çünkü takdir yetkisi keyfilik 

demek değildir. Askeri hizmetlerden kaynaklanan askeri idari işlem ve eylemlerin 

yargı denetimini yapan AYİM’nin bu konuda sahip olduğu anlayış ve yaklaşım 

idarenin bütünlüğü ilkesi de dikkate alınarak bu tez çalışması ile ortaya 

konulmaktadır. 
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 Askeri hizmetlerden kaynaklanan idarenin takdir yetkisinin, incelenen 

kararlar ışığında AYİM tarafından daha sık ve detaylı olarak denetlenmesi, takdir 

yetkisinin sürekli kamu yararı gözetilerek kullanılması, hukuka bağlı devlet 

anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, idarenin takdir yetkisi, idari yargı denetimi, 

idarenin bütünlüğü, idarenin işlem ve eylemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



THE APPROACH OF HIGH MILITARY ADMINISTRATIVE COURT 

REGARDING USE OF DISCRETIONARY AUTHORITY OF 

ADMINISTRATION IN THE PRINCIPAL INTEGRITY OF 

ADMINISTRATION PERSPECTIVE 

Master Thesis,   Mehmet GÜNEŞ 

Social Sciences Institute of İnönü University, December 2005 

Advisor: Abdülkadir BAHARÇİÇEK Ph.D. 

 

 

 

SUMMARY AND KEY WORDS 

 
SUMMARY 
 

High Military Administrative Court (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) is 

regulated in the Article 157 of the Constitution and is one of the six higher courts, 

besides the Constitutional Court (Anayasa Mahkemesi), The Court of Appeals 

(Yargıtay), The Council of State (Danıştay), The Court of Military Appeals (Askeri 

Yargıtay), and The Court of Jurisdictional Disputes (Uyuşmazlık Mahkemesi). 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi shall be the first and last instance court for the 

judicial supervision of disputes arising from administrative transactions and actions 

involving military personnel and relating to military service, even if such 

transactions and actions have been carried out by civilian authorities. In the disputes 

arising from military service obligations, the condition of being a member of military 

personnel shall not be demanded. 

The Court on behalf of the Turkish nation performs jurisdiction over conflicts 

which concern military personnel and transactions and actions that are related to 

military service even if, these are not carried out by non-military authorities, as the 

first and last instance court and performs other tasks stated in other acts. But, for 

conflicts related to dept of imperative military service, the court doesn't seek the 

individuals have a military identification. Jurisdiction over administration is 

restricted to the review of transactions’ and actions’ conformity with law.  
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Opportunist control is not allowed and it cannot be used in such a way that removing 

executives’ power of discretion. 

 Discretionary power of administration expresses a free field that 

administrative solutions and decisions are taken by public administration. But this 

power of administrative shall be able to use by military administration with 

determined limits in constitutional state. For discretionary power does not mean 

arbitrariness in public administration. The approach of high military administrative 

court in jurisdiction over for discretionary power of military transactions and actions 

that are related to military services is researched with this study 

 If it is being supervise frequently and detail for discretionary power it will be 

get also to arise the constitutional state by judgments of High Military administrative 

court with taking public benefits. 

   

 
            KEY WORDS  
   
            High Military Administrative Court, Discretionary authority of 

administration, Supervision of administrative judgment, Integrity of administration, 

Administrative transactions and actions, 
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BİRİNCİ KESİM 

ARAŞTIRMA HAKKINDA 
 

 Bu kesimde yapılan araştırma ile ilgili olarak, araştırmanın konusu ve önemi, 

araştırmanın denencesi, araştırmanın amacı ve hazırlanırken kullanılan yöntemi 

hakkında bilgiler verilmiştir.  

 

1.  ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ, AMACI VE DENENCESİ 

Bu bölümde hazırlanan araştırma hakkında araştırmanın konusu, önemi, 

amacı ve denencesi ile ilgili bilgiler verilerek araştırmanın hazırlanmasında 

kullanılan yöntem, bilgi toplama ve işleme tekniği belirtilmiştir. 

  

            1.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Bu alt bölümde yapılan araştırmanın konusu ve önemi belirtilmiştir. 

 

1.1.1. Araştırmanın Konusu 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin mevcut idari yapısı içerisinde yer alan askeri 

kurum ve kuruluşların her türlü idari işlem ve eyleminin yargı denetimini yapan 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin, anayasada belirtilen ve idarenin uygulayacağı 

bir ilke olarak gösterilen idarenin bütünlüğü kavramını da dikkate alarak;  askeri 

idarenin uygulamalarında kullandığı takdir yetkisi ve bu yetkinin kullanılma 

sonuçları konusunda vermiş olduğu kararların detayları ile incelenmesi, özellikle 

kamu yönetimi açısından ele alınarak yüksek mahkemenin yaklaşımının ortaya 

konulması ve idare ile hukuk arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.  

  

 12



            1.1.2. Araştırmanın Önemi 

Türkiye Cumhuriyeti anayasasında, organik yapısı ile idarenin bir bütünlük 

içinde olduğu ifade edilmesine rağmen sivil ve askeri yapı içeren farklı anlayış ve 

düşünüşte kurumların da var olabileceği belirtilmiştir. Hatta bu kurumların görünüşte 

tek bir idareyi veya kamu yönetimini temsil ettikleri kabul edilse dahi farklı idari 

yargı denetimine tabi olacakları da düzenlenmiştir. Kimi zaman birbirleriyle çok 

benzeşen ve fakat aynı derecede farklılaşabilen bu idari kurumlar ile son yıllarda 

varlığı çokça tartışılan kamu yönetiminde takdir yetkisine ait uygulamaların birlikte 

ele alınması önem kazanmıştır. İdarenin yaptığı her türlü eylem ve işlemi 

denetlemekle görevli olan ve aynı zamanda idarenin uygulamalarına çoğu zaman 

içtihatları ile yön veren idari yüksek yargı organlarının idareye ait takdir yetkisi 

hakkındaki yaklaşımlarının ortaya konulması gerekmektedir. İdareyi, yönetilenler 

karşısında belirginleştiren ve idareyi varlık olarak hissettiren en önemli yetki 

durumundaki, idarenin takdir yetkisinin göz ardı ederek kamu yönetiminin 

performans ve yeterliliğini belirlemek mümkün gözükmemektedir. Genel idare 

anlayışı ile uyumlu olması gereken askeri idare veya kurumların uygulamalarında 

takdir yetkisini, daha açık bir ifade ile yönetmedeki tarz ve etkinliklerini, anayasada 

belirtilen ilkeler ışığında nasıl kullandığını da belirlemek bu araştırma sayesinde 

mümkün olabilecektir. Ayrıca hem Türk kamu yönetimi ve hem de Türk idari yargısı 

için idarenin en önemli yetkisi durumundaki takdir yetkisi ile ilgili öğreti de 

bilinenler ile uygulama arasında oluşan farklılıkları değerlendirmek kolaylaşacaktır. 

Kısaca idare tarafından sıkça başvurulan takdir yetkisinin boyut ve özellikleri 

kavranarak kamu yönetimi için gerekli çıkarımlar elde edilecektir 

 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Denencesi 

Bu alt bölümde yapılan araştırmanın amacı ortaya konularak araştırmanın ana 

denencesi ifade edilmiştir.  

 

1.2.1. Araştırmanın Amacı 

Kamu yönetiminde yönetilenlerin idaresi için organ olarak idare, birçok yetki 

ile donatılmış ve yasal olarak kamu gücünü de arkasına almıştır. Demokrasilerde 

özellikle yasamanın gelişen hayatın hızına ayak uydurabilmesi ise daha da 
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zorlaşmıştır. İdareye her yeni günle çıkan sorunların çözümü için yetkilerini daha 

artırması telkin edilmektedir. Ayrıca idare mevcut yetkilerinin daha etkin olarak 

kullanmanın peşindedir. Bahsedilen çerçevede idare sahip olduğu takdir yetkisini 

kullanarak daha hızlı ve yeterli kararlar alma çabasındadır. Ancak idarenin tabi olup 

benimsemesi gereken hukuk devleti anlayışına da sıkı sıkıya bağlı kalmak 

zorundadır. Bu sebeple idarenin kendisi için vazgeçilmez öncelikteki takdir yetkisini 

kullanırken ulaştığı yeni yönetim anlayışlarını, karar alma ve çözüm önerme 

çabalarını, hukuka bağlı kalarak gerektiğinde hesap verebilme durumlarını ve en 

önemlisi kamu gücüne bağlı olarak topluma zora dayalı yeni düzenlemeler 

getirebilmesini incelemek gerekmektedir. Bu konularda idareyi denetleyen üst yargı 

organlarından biri olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin güncel görüş ve 

anlayışını ortaya koyarak; idareciler ile kamu yönetimi alanını bilgilendirmek, hukuk 

ve akademi çevrelerini yeni yaklaşım ve kabullerden haberdar etmek, askeri hizmet 

ve idarenin durumunu gerektiğinde sivil idare ile karşılaştırarak idari yargıda ulaşılan 

denetimi ortaya koymak, Türk idare sisteminde sıkça karşılaşılan sorunlara 

değinmek, kamu yönetimi çerçevesinde hukuk ve idare arasındaki konumu 

değerlendirmek amaçlarıyla bu araştırma yapılmıştır. 

 

1.2.2. Araştırmanın Ana Denencesi 

            Askeri kurum ve kuruluşların askeri hizmete ait idari karar ve 

düzenlemelerinde takdir yetkisini, başta anayasada öngörülen yasama yetkisinin 

devredilmezliği ilkesine aykırı olmak üzere çok geniş bir şekilde yorumlayarak 

kullandıkları ve kullanılan takdir yetkisinin yargı denetimini gerçekleştiren Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesinin idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde takdir yetkisinin 

uzantısı olan düzenleme yetkisi dışında bu konuda genel ilkelerle desteklediği yeterli 

ve istikrarlı bir yaklaşımı bulunmaktadır.  

 

1.3. Araştırmanın Yöntemi, Bilgi Toplama ve İşleme Teknikleri 

Bu alt bölümde araştırmanın yapılmasında kullanılan yöntem ile bilgi 

toplama ve işleme teknikleri hakkında bilgi verilmiştir.  
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            1.3.1. Araştırmanın Yöntemi   

Araştırma boyunca, konu başlıklarında yer alan hususların doğru ve geçerli 

olarak anlaşılmasını sağlamak için kuramsal çerçevenin çok detaylı belirtilmesi 

amaçlanmış, araştırmanın konusunu teşkil eden mahkemenin, ele alınan konular ile 

doğrudan ilgili kararlarına yer verilmesi sağlanarak, bazı bölümlerde belirlenen farklı 

yaklaşımların anlaşılması için karşılaştırmalar yapılmış ve denencede dile getirilen 

iddianın sınanmasını sağlamak için betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  

     

1.3.2. Araştırmanın  Bilgi Toplama ve İşleme Teknikleri 

Araştırma konusu ile doğrudan ve dolaylı bağlantılı tüm yazılı kaynaklar 

taranarak ulaşılabilen kitap, dergi, broşür, karar özeti, mahkeme tutanakları v.b. 

karşılaştırılarak gözden geçirilmiş ve konuyu içeren tüm kaynaklar tasnif edilerek 

kartlara işlenip ayrıştırılmış, özellikle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin son on beş 

yıl içerisinde verdiği tüm kararlar tek tek okunarak konu ile ilgi kurulan bölümleri 

belirlenmiş ve farklı konu başlıkları ile olan bağlantılar kurularak araştırma 

içerisinde gösterilmiştir. 
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İKİNCİ KESİM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 
 

Bu kesimde araştırma konusunun kuramsal çerçevesi çizilerek idarenin 

bütünlüğü ve idari yargı denetimi ilkeleri açıklanmış, araştırma içerisinde yer alan 

diğer kavramların anlamları ve birbirleriyle olan ilişkileri ele alınarak Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesinin hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesindeki konum ve 

görevleri irdelenmiştir.  

 

2.  KAVRAMLAR, TANIMLAR VE KURAMSAL BİLGİLER 

Bu bölümde idare, yönetim kavramı ve bu kavramlara yakın olup aynı şekilde 

anlaşılan “kamu yönetimi”, “devlet” vb. kavramların hukukla olan ilişkisi 

incelenmiş, idare ile yönetim kavramının hukuk devleti ilkesinde nasıl anlaşılması 

gerektiği belirtilerek araştırma konusu ile ilgili yanları ortaya konulmuştur. 

  

2.1. Temel Kavramların Açıklanması 

Bu alt bölümde idare, yönetim, devlet, kamu yönetimi gibi araştırma 

içerisinde kullanılan birbirine yakın kavramlardan ne anlaşılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

 

 2.1.1. İdare (Yönetim) Kavramı 

 İdare, geniş anlamda, başkalarını sevk ve idare etme faaliyeti ya da sürecidir. 

Bunun yanında yönetim sözcüğü de, daha çok organik ve statik bir anlam taşıyan 

idare deyiminden farklı olarak ayrıca dinamik ve işlevsel bir anlam 

içermektedir (Atay, 1999, 5). Başkaları üzerinde otorite kurma ve başkalarına iş 

yaptırma çabaları bir idare veya yönetim faaliyeti olarak kabul edilmektedir. 

(Eryılmaz, 2002, 3). Kuramsal anlamda idare, insanları belli bir amaca doğru 

yönelten bir dizi işlevlerden oluşan toplumsal bir süreç (Sezen, Bozkurt, Ergun, 

1998, 266) olarak görülmektedir. Ancak idare veya yönetim kavramlarının birçok 

metin ve ifadede çoğu zaman “sevk ve idare”, “idari sistem” ve “örgüt” olmak üzere 

çeşitli kavramlarla karşılık bulduğu da görülmektedir. Dolayısıyla farklı 

algılanmamak ve araştırma boyunca idare ve yönetim kavramlarını ayrı ayrı 
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kullanmamak için, aynı zamanda anayasal bir ifade olduğundan yönetim kavramı 

yerine araştırma boyunca çoğu zaman idare kavramı tercih edilmiştir.  

Yukarıda belirtilenden daha farklı bir anlamda idare veya yönetim kavramını; 

“örgütlenmenin yanında, örgütün işlerliğini sağlayacak her türlü yönetsel etkinlikleri, 

başka bir deyişle, kaynakların bir araya getirilmesini, eşgüdüm sağlanmasını, 

izlenecek yöntemleri ve denetimi de içine aldığına (Gözübüyük, 1995, 1) ilişkin 

“evrensel” şekilde tanımlamak da mümkündür. Bunun yanında idare kavramı faaliyet 

veya edim açısından ele alındığında ise; “başkalarıyla ve birlikte çalışma”, 

“insanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yürütme iş ve çabalarının 

toplamı”, “değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak 

organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte 

çalışma” şeklinde farklı tanımlara da ulaşılmaktadır (Özalp, 2003, 4). Bir toplumsal 

bilim dalı olarak idare biliminin, bürokratik mekanizmayı oluşturan ya da onunla 

ilişkili olan kişilerin, kümelerin düşünceleri, hareketleri, davranışları ile ilgili olduğu, 

devlet etkinliklerinin gerçekleştirilmesini inceleyen bir bilim olarak da görüldüğü de 

ayrıca bilinmektedir ( Sezen, Bozkurt, Ergun, 1998, 268). 

Bütün bu tanımlarda vurgulanan idare kavramının, İşletme bilim dalında ele 

alınandan farklı olarak, bu araştırma için tamamen bir hukuk terimi olarak devlet 

idaresi (kamu idaresi, amme idaresi vb.) şeklinde anlaşılması istenecektir. Bu sebeple 

resmi bir örgüte dayalı olduğu anlaşılan devlet ya da kamu idaresi kavramlarını özel 

ve resmi olmayan idare ve yönetimlerden de ayırmak. gerekmektedir.  Ancak bu defa 

karşımıza “devlet” kavramı çıkmakta ve bu kavramın da somutlaştırılması 

gerekmektedir. Sonuçta idare kavramına yakın olarak devlet kavramını, insanlar 

arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerin normlara uygun olarak yürümesini 

sağlayan; anlaşmazlıkları çözümleyen; kamusal mal ve hizmetleri üreten en üst 

egemen meşru güç (Eryılmaz, 2002, 2) olarak tanımlamak mümkündür. Bir güç 

olarak devletten söz edebilmek için, en azından bir toplumun (halk, ulus) bir arazi 

parçasının ve devlet gücünün (egemenlik) bir arada varlığı önkoşuldur (Sezen, 

Bozkurt, Ergun, 1998, 65). 

Yukarıda bahsedilenler dışında idare, resmi bir örgüte sahip olsa da bugün 

öğretide kamu idaresi olarak, belli başlı iki farklı anlamda kullanılmaktadır. İdare 

kavramı birinci olarak, devletin belli bir tür organlarını, kuruluşlarını ifade etmekte, 
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ikinci olarak ise, devletin organları dışında ayrıca belli bir tür faaliyetlerini ifade 

etmek için de kullanılmaktadır. İdare, devletin belli bir tür organlarını ifade etmek 

için kullanıldığında, organik ya da yapısal anlamdaki bir idareden söz edilmektedir. 

İdare, devletin belli bir tür faaliyetlerini ifade etmek için kullanıldığında ise, 

görevsel, işlevsel ya da fonksiyonel anlamda yer alan bir idareden söz edilmektedir 

(Günday, 2004, 3). İdare kavramı yanında ayrıca karıştırılabilen hükümet denilen 

başka bir kavram daha vardır. Hükümet; çoğunlukla seçilmiş parlamenter meclis 

içerisinden oluşturulan en üst düzey yöneticileri içine almaktadır. Buna karşın idare 

ise, hükümetin çizmiş olduğu direktifler çerçevesinde alınan kararları somutlaştıran, 

teknik ve günlük ihtiyaçları yerine getiren bir görev yapmaktadır. Bu bakımdan 

hükümet yapı olarak üstün bir yerde olup, idare ise buna tabi, bağımlı bir 

durumdadır. Hükümet geniş anlamı ile siyasi otorite kullanan bütün devlet 

organlarından ya da siyasi kurumlardan oluşmaktadır. Örneğin parlamento, devlet 

Başkanı, Bakanlar Kurulu bu kavram içinde yer almaktadır. Böylelikle A.B.D., 

İngiltere, Fransa, Türkiye hükümetlerinden söz edildiğinde, bu ülkelerin siyasi 

kurumları kastedilmiş olmaktadır. Bunun yanında hükümet sözcüğü ile yine eş 

anlamlı olarak kullanılan bir başka kavram ise kabine sözcüğüdür. Küçük oda, 

anlamına gelen kabine, politik bir terim olarak İngiltere’de ilk kez 1708 yılında 

kullanılmıştır. Sonraları ise Başbakan ve Bakanların bir araya gelerek yaptıkları 

toplantılara bu ad verilmiştir (Teziç, 2000, 349). 

Bir devlette bilinen belli başlı üç fonksiyon bulunmaktadır: yasama, yürütme 

ve yargı fonksiyonu. Devletin sahip olduğu bu üç ayrı fonksiyon için ise üç ayrı 

organı bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin halen geçerli 1982 anayasanın 

“Cumhuriyetin temel kuruluşları” başlığını taşıyan üçüncü kısmında, yasama (md. 

75–100), yürütme (md. 101–137) ve yargı (md. 138–160) organlarının oluşumu ile 

görev ve yetkileri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Anayasa’nın üçüncü kısmının 

ikinci bölümünde düzenlenmiş olan yürütme, idare dışında; Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulunu da içine almaktadır. Dolayısıyla anayasal bir terim olarak idare 

kavramını, devletin yasama, yargı ve yürütme organının Cumhurbaşkanı ile Bakanlar 

Kurulu dışında kalan diğer tüm kuruluşları olarak organik açıdan tanımlamak 

mümkün olacaktır. 
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Ancak yukarıda belirtilen bu tanım da kusursuz ve tamamen gerçekçi 

gözükmemektedir. Çünkü yürütme organını oluşturan Bakanlar Kurulu ile 

Cumhurbaşkanlığını, idareden bütünüyle ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü 

merkezi idare teşkilatı tarafından yürütülen ve kamu hizmetleri olarak adlandırılan 

hizmetler, bakanlıklar biçiminde örgütlenmişlerdir. Dolayısıyla organik anlamda 

idare belli ölçüde, devletin yürütme organı ile özdeşleşmektedir (Günday, 2004, 4–

5). O halde organik anlamda idare denildiğinde; yasama ve yargı organları dışında, 

başında hükümeti oluşturan münferit bakanların yer aldığı ve devlet tüzel kişiliğini 

temsil eden merkezi idare ile kurulan çeşitli mahalli idareleri ve belli idari hizmetleri 

yürütmek üzere teşkil edilen, kamu tüzel kişiliklerini kapsayan bir teşkilat olarak 

belirtmek gerekecektir (Günday, 2004, 7). 

Bu arada organik anlamından farklı olarak yerine getirdiği fonksiyon 

açısından da idare farklı şekilde tanımlanabilir. Çünkü devletin her türlü faaliyetini 

görev anlamında idarenin alanına sokmak mümkün değildir. Sonuçta idari fonksiyon; 

yasama ve yargı fonksiyonları ile yürütme organının salt siyasal nitelikli faaliyetleri 

dışında, devletin günlük toplumsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yürüttüğü 

tüm kamusal faaliyetler olarak (Günday, 2004, 9) tanımlanabilecektir. 

 

2.1.2. Kamu Yönetimi, İdare ve Bağlı Kuruluşları 

 Çoğu zaman kamu kesimindeki idareyi, özel kesimdeki yönetimden ayırmak 

için “kamu yönetimi” kavramı kullanılmaktadır. Ülkemizde de hem hukuk alanında, 

hem yönetim bilimi alanında kamu yönetimi deyimi kullanılmaya başlanmıştır 

(Gözübüyük, 1995, 2). Geniş anlamda kamu yönetimi, düzenli toplumlarda kamu 

gücünün örgütlenmesini ve işleyişini içermektedir. 

 Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi, devletin sahip olduğu örgütsel 

görünümünü yansıtır. Her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek 

için ulusal ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gitmektedir. Bu anlamda kamu 

yönetimini siyasi organların yürütmeye ilişkin kolu, devlet ve toplum düzenin temel 

dayanağı olarak kabul etmek gerekecektir. Kamu yönetiminin idareden farklı olarak 

amacı ise yönetimi meydana getiren unsurların, statü, örgüt, işlev ve davranışlarını 

olduğu gibi tanımlamak veya açıklamak durumunda olmasıdır (Eryılmaz, 2002, 7–

8). Ünlü hukukçu Sıddık Sami Onar kamu yönetimini teknik iktidar olarak 
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nitelendirmektedir. Ona göre, siyasal iktidarla kamu yönetimini ayıran birinci fark 

nitelik (teknik), ikincisi ise süreklilik farkıdır. Teknik iktidar, devletin süreklilik 

niteliğini gösterir, siyasal değişmelerden etkilenmez. Bu yüzden kamu yönetiminin, 

kamu gücünden doğan ve kendi gücüne dayanan yetkileri iki biçimde görülür: 

bireylerin hareketlerine karışmak ve onlara kimi yükümlülükler yüklemek, yasa 

hükümleri ve yargı kararları gibi derhal ve kendiliğinden yürütme yeteneğini haiz 

kararlar alıp uygulamak. Bu yetki, egemenliğin emir öğesinden doğar. Kamu 

yönetiminin ayrıca, egemenliğin silah öğesinden kaynaklanan kolluk gücüne ve para 

öğesinden kaynaklanan bütçe özerkliğine sahip (Onar, 1952, 231 ) olduğunu da 

görmek gerekir. 

Yukarıda belirtilen anlamı ile kamu yönetimi terimi bilim literatüründe ancak 

17. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram idari teşkilat ve 

personel statüsü prensipleri ile özellikle bu teşkilat ve personelin planlı, koordineli ve 

verimli bir şekilde işlemesi konusunu ele almaktadır (Giritli, 1992, 1). Belirtilen bu 

anlamı ile yukarıda açıklanan idarenin organik anlamına çok benzemektedir. 

Bu arada yapısal anlamda kamu yönetiminin, yasama ve yargı organları 

dışında kalan tüm devlet kuruluşlarını içine aldığından, kamu yönetimini oluşturan 

kuruluşlarla, kuruluşların yüklendikleri görevler arasında sıkı bir ilişki oluşmaktadır. 

Bu ilişkiyi anlamak için hali hazır Türkiye Cumhuriyet devletindeki mevcut 

kuruluşları genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür; 

a) Genel yönetim kuruluşları: devletin ana idari yapısını oluşturan merkez 

örgütü ve taşra örgütü olarak ayrılan merkez yönetiminde yer alanlar, 

b) Yerel yönetim kuruluşları: İl özel yönetimi, belediyeler ve köylerden oluşan 

özerklikleri olan yerel kuruluşlar, 

c) Hizmetsel yönetim kuruluşları: Tüzel kişiliği olan, görevlerini kendi 

organları eliyle yürüten TRT, Emekli Sandığı vb. kurumlar, 

d) Meslek kuruluşları: Avukatlık, doktorluk, mühendislik gibi meslek 

üyelerinin örgütlenmeleri ile oluşan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

e) Denetleme ve danışma kuruluşları: Devlet Denetleme Kurulu, Devlet 

Planlama Teşkilatı gibi genel idareye yardımcı olan kuruluşlar, 

f)  Özel hukuk yapılı kuruluşlar: Merkez Bankası, BDDK, RTÜK vb. 

kuruluşlar (Gözübüyük, 1995, 6). 
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Özellikle kamu yönetimi alanındaki kuruluşların çoğalması veya genişlemesi, 

ya da bu kuruluşlara tanınan görev veya yetkilerin artması, kamu yönetiminin hukuk 

ile olan ilişkisini de geniş ölçüde etkilemiştir. Kamu yönetimi alanındaki her 

düzenleme, yapılan her değişiklik, kendisi ile birlikte yeni yükümlülükler, ya da 

kısıtlamalar getirmiştir. Her yükümlülük veya kısıtlama ise, kamu yönetimi ile 

yönetilenler arasındaki ilişkinin düzenlenmesini, kamu yönetimine tanınan yetkilerin 

”keyfi” kullanılmaması için bazı önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Başka bir 

anlatımla, kamu yönetimine sağlanan yetkilerle, yönetilenlere sağlanan güvenceler 

arasında bir dengenin kurulması amacı benimsenmiştir. Bu açıdan kamu yönetiminin, 

hukukun çizdiği sınırlar içinde ve hukuka uygun olarak görevlerini yapmaları bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, hukuk devleti anlayışının da 

doğal bir sonucudur (Alpar, 2000, 3). 

 

 2.2. Araştırma Konusu İle İlgili Önemli Kavramların Açıklanması 

Bu alt bölümde idare kavramı ile birlikte araştırmanın daha iyi anlaşılması 

için sıkça ele alınan önemli kavramların açıklaması yapılmıştır. 

 

2.2.1. Kamu Hizmeti Kavramı 

Kamu yönetiminin temel kavramlarından olan kamu hizmeti, kamu yönetimi 

uğraş alanının belirlenmesinde yardımcı bir kavramdır. Ayrıca kamu hizmeti ile idare 

arasındaki ilişki de ortaya konulmalıdır. Kamu hizmeti deyimi, literatür ve 

kullanımda değişik anlamlara gelmektedir. Kamu hizmeti kavramı kimi kez “faaliyet, 

iş, uğraş” anlamında, kimi kez de “kamu kuruluşları” anlamında kullanılmaktadır. 

(Gözübüyük, 1995, 223). 

 Kamu hizmetinin, ekonomik ve toplumsal yaşama müdahale etmeye başlayan 

idarenin, başlangıçta özel kesimce ya ekonomik güçlerinin yetersizliği nedeniyle 

yürütülemeyen, ya da kazançlı görülmedikleri için yürütülmeyen faaliyetleri kamu 

hizmetleri adıyla yürütmeye başlamasıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. Önceleri 

kamu yönetimi alanının belirlenmesi için kullanılan bu kavramın kamu yönetimi 

alanını belirleyen önemli bir ölçüt olma özelliği ise son yıllarda gittikçe azalmaktadır 

(Günday, 2004, 59). Kamu yönetimi alanında bir kamu kurumunun ya kendisi 

tarafından ya da yakın gözetimi altındaki bir özel girişim eliyle kamuya sağlanan 
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hizmetler olarak, bir kamu hizmetinin en az iki koşulu sağlaması gerekecektir. 

Bunlardan biri, hizmetin kamuya yöneltilmiş ve kamuya yararlı olması; diğeri de 

hizmetin kamu kuruluşlarınca ya da ilgili kamu kuruluşunun sıkı denetimi altında 

özel hukuk kişilerince yürütülmesidir ( Sezen, Bozkurt, Ergun, 1998, 128).  

İdarenin günümüzde ulaştığı etki alanını anlamak için büyük gelişmeler 

gösteren sosyal ve ekonomik nitelikteki kamu hizmetlerinin özelliklerini vurgulamak 

gerekmektedir. Bunlardan ilk olarak, kamu hizmetleri bireylerin yararlanmalarında 

eşitlik ilkesi gözetilen etkinlikler olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu hizmetler 

mutlaka kamuya yönelik ve kamuya yararlı bir hizmet niteliğinde anlaşılmaları 

gerekmektedir. Kamu hizmeti, kural olarak sürekli hizmetlerdir. Ancak bu durum 

sebebiyle tekel konusu da olması gerekmemekte ve ücretli olabileceği gibi ücretsiz 

de olabilmektedir. Bu konuda önemli olan bir hizmetin kamu hizmeti olarak, kamu 

kuruluşlarınca yürütülebilmesi için, ancak yasama organının izninin gerektiğidir 

(Gözübüyük, 1995, 224–225). 

Bu arada kamu hizmetlerine idare hukuku kuralları uygulandığı halde sosyal 

ve iktisadi kamu hizmetlerine hem özel hukuk, hem de idare hukuku kuralları 

uygulandığını hatırlatmak gerekmektedir. Ayrıca son yıllarda bilimsel, teknik ve 

kültürel kamu hizmetlerini yerine getiren kuruluşlara da “özerklik” tanınması 

eğiliminin arttığı da bilinmektedir.  

Sonuç olarak kamu hizmetinin bünyesinden gelen, kendine mahsus bir takım 

kriterler bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda da kamu hizmetlerinin ayrıştırılmasına 

yardımcı olmaktadırlar. Kısaca bu kriterler sayesinde kamu hizmetinin süreklilik ve 

düzenlilik arz etmesini, değişken yani toplumun gelişen ihtiyaçlarına ve teknolojik 

verilere uymak zorunda olmasını ve nihayet objektif, eşit olarak sunulmasını 

sağlamaktadır (Duran, 1982, 308–309). Ayrıca kamu hizmetini yürütmekle görevli 

ve yükümlü olan idare; hizmetin gereksinimine göre o hizmeti nasıl ve hangi 

niteliklere sahip personel, araç ve gereçle yöneteceğini planlamak, bir bakıma kamu 

hizmetinin kadrosunu belirlemek hak ve takdir yetkisine sahip bulunmaktadır. 

Hizmetin özelliklerini esas alarak o hizmet için tahsis edeceği kadronun niteliklerine 

göre uygun açıklamaları getirmek konusunda da idare yetkili olacaktır.  
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2.2.2. Kamu Yararı Kavramı 

Çıkar veya yarar, bir kişinin istediklerini elde etme olanağını artıran fayda 

olarak tanımlanabilir. Başka bir açıdan ”çıkar” bir tür avantaj olarak da görülebilir. 

Bu durumda ”kamu çıkarı” da halkın veya kamunun yararına olan şey anlamına 

gelecektir. Kamu, genellikle sanıldığının aksine, en büyük sayı veya çoğunluk demek 

değildir. Kamu genellikle bir topluluğun bütün üyelerini ifade etse de o aslında 

nicelikten çok nitelikle ilgilidir (Erdoğan, 1999, 230).   

İdarenin genel amacı, kamuya yararlı olmaktır. Kamu yönetimi, ancak kamu 

yararı için vardır. Kamu yönetimi, hizmetleri düzenlerken, bireyleri değil, bireyin 

içinde yaşadığı toplumu,  ya da toplumun bir kesimini dikkate almalıdır. Toplumsal 

çıkarla, bireysel çıkar çatıştığında kamu yönetimi toplumsal çıkardan yana olacaktır 

(Gözübüyük, 1995, 9). Bahsedilen bu anlayışla kamusal mal ve hizmetler de faydası 

ülke geneline yayılmış ve bütün bir toplumun çıkarı olan mal ve hizmetler olarak 

kabul edilecektir. Bu mal ve hizmetlerin faydası bölünemeyecek, kullanıcılara göre 

fiyatlandırılamayacak ve hizmete ilişkin fiyatı ödemeyenler bu hizmetten mahrum 

edilemeyecektir. Bu nedenle kamu hizmetleri doğrudan kar amacına göre değil, 

“kamu yararı”na uygun olarak halka sunulacaktır. Kamu yönetimindeki kâr kavramı, 

farklı bir özelliğe sahiptir. Kamu kurumlarında “kâr”ın yerini, “sosyal fayda” 

kavramı almaktadır (Eryılmaz, 2002, 34–35). 

Sosyal fayda veya kamu yararına ilişkin siyasi çevrelerde başlıca iki anlayış 

kabul edilmektedir. Bunlardan ilki olan “liberal” anlayışa göre, kamu yararı bir 

topluluğun paylaşılan (ortak) çıkarlarını ifade etmektedir. Eğer bireyler bir faaliyetin 

veya siyaset tarzının başkalarıyla birlikte kendisini de yararlandırılacağını, yani 

kendi çıkarının başkalarınınkiyle örtüşeceğini düşünürse, onların ortak bir çıkarı 

paylaştıkları söylenebilecektir. Dolayısıyla, bir kamu çıkarı, toplumun bütün 

üyelerinin ortak olarak sahip oldukları özel çıkarlardan oluşacaktır. Örneğin ulusal 

savunma hizmeti bu şekildedir. Bu tür çıkarlar bireylere başka türlü elde etmelerine 

imkân olmayan yararları elde etme fırsatı verecektir. 

Bu anlayışın, faydacılık olarak bilinen anlayışla aynı olmadığı ve kamu 

yararına ilişkin görüşünden ayrıca farklı olduğunu belirtmek gerekecektir. Çünkü 

faydacı anlayışta “kamu yararı” kavramına yer yoktur. Sözgelişi, faydacı felsefenin 

önde gelen teorisyeni Jeremy Bentham’a (1748–1832) göre, sadece bireylerin 
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çıkarları vardır, bunun özü ise faydanın azamileştirilmesinden ibarettir. Soyut bir 

kamu yararı yerine, topluluğun çıkarları farklı olduğu için, özel çıkarların 

toplamından anlamlı bir sonuç çıkmayacaktır. Faydacı olarak bilinen Bentham’ın 

“kamu yararı” düşüncesine en çok yaklaştığı nokta ise genel yararı, “en fazla sayıda 

kişinin en büyük mutluluğu” olarak tanımlamasıdır. 

Faydacı anlayıştan farklı olarak liberal anlayışta, kamu yararı özel çıkarların 

toplamına indirgenmektedir. Liberal anlayış elbette özel çıkarlara öncelik vermekte; 

yani bireylerin ve grupların kendi özel çıkarlarını – başkalarının çıkarlarını 

çiğnemeksizin – izlemeleri halinde dolaylı olarak kamu yararına hizmet edeceği 

anlayışını kabul etmektedir. Ancak bütün özel çıkarların izlenmesinin kamu yararına 

olmadığı gibi, kamu yararı da bu dolaylı çıkarlardan ibaret görülmeyecektir. 

Kamu yararına ilişkin bir diğer görüş, bireylerden değil, kolektif bir varlık 

olarak “kamu” düşüncesinden hareket etmektedir. Bu anlayışa göre, “kamu”, 

bireylerden bağımsız bir varlığı ve ortak çıkarı bulunan kolektif bir varlıktır. Bu 

görüş klasik anlatımını, kamu çıkarının ifadesini “genel irade”de bulduğunu ileri 

süren Jean-Jacques Rousseau’nun (1712–1778) öğretisinde yer bulmaktadır. Ona 

göre,  genel irade bireylerin bencil çıkarlarını değil, yurttaşlar toplumunun kolektif 

çıkarlarını temsil etmektedir. Ayrıca sosyalistler de kamu yararı konusunda esas 

itibariyle Rousseau’cu görüşü benimsemektedirler.  Bunlardan biri olan Friedrich 

A.Hayek’e göre, bazı kolektif ihtiyaçların karşılanması genel yarara uygun olmakla 

beraber, bütün kolektif çıkarların karşılanması bir bütün olarak toplumun yararına 

olmayabilir. Kısaca bahsedilen bu anlayışlara göre kamu yararı, bireylerin özel çıkar 

arayışlarını dışlamayan, ama bunlara da indirgenemeyen bir kavram olarak 

gözükmektedir (Erdoğan, 1999, 231–232). 

Sonuçta kamu yararı kısaca toplumun genel yararının kişi ya da grup yararına 

tercih edilmesidir. Ayrıca toplum içindeki önlenemez çıkar çatışmalarında, 

çoğunluğun azınlığa, sayıca çok olan grubun çıkarlarını, sayıca az olan kişilerin 

çıkarlarına üstün tutulmasını sağlamak, korumak ve devam ettirmektir. Şu halde, 

kamu yararı denildiğinde, bireylerin ve birey toplulukların dışında bir soyut kavram 

düşünmek gerekecektir. 

Yukarıda belirtilen anlayışların yaklaşımı dışında hukukçuların bu kavrama 

verdikleri anlam daha da farklıdır. Örneğin Fransız idare hukukçusu Maurice 
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Hauriou tarafından geliştirildikten sonra Mercel Waline tarafından ortaya atılan ve 

idare hukukunun temel kavramı olarak nitelendirilen “kamu yararı” kavramı 

Waline’ye göre; idare ve yönetsel etkinliklerin konusu ve amacı kamu yararını 

sağlamak, korumak ve sürdürmekten ibarettir. O halde bu amaca yönelik kuruluşlar 

ve onların etkinlikleri idare hukukunun uygulama alanına girmelidir (Alpar, 2000–

14, 24). Yani kamu yararı adına yapılan tüm işlemler kamu hukuku içinde yer 

almalıdır. 

Kamu yararı kavramı da, kamu hizmeti gibi çok esnek, geniş, özel, bulanık ve 

değişik anlamlara gelebilmektedir. Bu özelliği itibariyle, herkesin üzerinde anlaştığı 

ve birleştiği bir kavram değildir. Kaldı ki, devletin tüm kuruluşlarının ve tüm 

kamusal etkinliklerinin amacı da kamu yararı olduğundan ele alınan kavram, 

Waline’nin görüşünün aksine idareyi ve işlerini belirleyecek ve diğerlerinden ayırt 

edecek bir ölçüt niteliğinde değildir. Örneğin belediyenin dükkânını kiraya vererek 

gelir sağlaması, hizmetlerini gerektiği gibi görmesine yardım edeceği için, kamu 

yararını sağlamada etkili olabilecektir. Ancak idarenin bu tür özel malları ile ilgili 

yönetim etkinlikleri ne Fransa’da ne de Türkiye’de kamu hizmetinden 

sayılmayacaktır. Zira bir etkinliğin bu şekilde dolaylı olarak değil, bizzat kendisinin 

kamu yararına cevap vermesi şartı gerekmektedir (Alpar, 2000–14, 25). 

Burada vurgulanmak istenen ve önemli olan husus, idareye üstün yetkiler 

tanınmasının hukuki temelinde, ona yüklenen “kamu yararını gerçekleştirme; kamu 

yararına hizmet yapma” görevinin (Alpar, 2000–14, 26) yer aldığını belirtmektir.  

AYİM’nin kamu yararı ile idare arasındaki ilişki ile ilgili olarak bir kararında kamu 

yararından hareketle takdir yetkisine ulaşılırken şu hususlar belirtilmektedir; 

“Kamu hizmeti yapmakla zorunlu olan idare bu görevini yaparken daima 

kamu yararına uygun davranmak durumundadır. Kamu yararı kavramı ise sabit ve 

değişmez bir kavram değildir. Zaman ve yere göre değişen bir nitelik göstermektedir. 

Bu bakımdan hizmet yapan idarenin görevlerine kamu yararına uygun biçimde 

yerine getirebilmesi için belli konularda serbestliğe ve şartlara kendisini 

uydurabilecek bir esnekliğe sahip olması ve etkinliğinin uygun ve yerinde olup 

olmadığını bizzat saptayabilmesi gerekir. Kamu hizmetlerinin gittikçe değişkenlik 

göstermesi karşısında hukuk kurallarının idarenin faaliyet sahasındaki bütün 

çözümleri önceden belirlemesine imkân kalmamıştır. Bu bakımdan idareye takdir 
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yetkisi tanınması zorunludur. İdarenin izleyeceği yol önceden bir hukuk kuralı ile 

sınırlandırılmadığı zaman takdir yetkisinin varlığından söz edilebilir. Ancak idareye 

tanınan takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekliliği ile 

sınırlıdır” (AYİM 1.D. 28.3.2000; E. 2000/310, K. 2000/438: Sayı 15, 499). 

 

2.2.3. Kamu Görevlisi Kavramı 

İdare, çok sayıdaki kamu tüzel kişilerden oluşan bir bütündür. Bu tüzel 

kişilerin içinde de, çeşitli birim, kurum, makam ve benzeri etkinlik birimleri 

bulunmaktadır. Ancak, diğerleri yanında gerçek kişiler yani kamu ajanları olmazsa, 

bu bütünün işlemesi mümkün olamayacaktır. Mümkün olsa idi, belki, önceden 

belirlenmiş kurallar uyarınca, programlanmış bir elektronik cihaz gibi idare 

çalışabilirdi. Ancak böyle bir idare henüz gerçekleşmediğine göre, söz konusu cihaz, 

insan kafasıyla eliyle yönetilecek demektir. Kısaca idare içinde görev alanlar çoğu 

zaman idare adına hareket eden, idareyi temsil eden, idare olarak davrananlar 

olacaktır. O halde, idare olarak hareket eden insanın çıkar endişeleri, duyguları, her 

türlü zaafı, kendisine verilen görevi ve sorumlulukları önceden tanınan yetkilerin 

kullanılmasında etkili olabilecektir (Alpar, 2000–13, 42). Bu yüzden, idare olarak 

bilinen tüm kuruluş ve yapı yanında idarecilerin veya görevlilerin de irdelenmesi 

gerekecektir. 

Mevzuatımızda, genel bir memur veya kamu görevlisi tanımı yapılmamıştır. 

Başta anayasa olmak üzere mevzuatta ”memurlar ve diğer kamu görevlileri” 

şeklindeki ifadeye sıkça rastlanmaktadır. Dolayısıyla, kamu görevlisi kavramına 

öncelikle memur statüsünde çalışanlar girmektedir. (Sezen, Bozkurt, Ergun, 1998, 

128). Ortak bir tanım bulunmamasına rağmen yasalarda yer alan mevcut memur 

tanımlar ise şöyledir;  

Anayasa. 128/1-m.; “Devletin, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel 

kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri eliyle görülür” 

DMK.4.m; “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu 

tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu 

hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır” 
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TCK; Türk Ceza Kanununun 6. maddesinde düzenlenen kamu görevlisi 

deyiminden; “Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da 

herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak 

belirtmektedir. 

Mevzuatta yer almasa da geniş anlamda kamu görevlilerini; 

Cumhurbaşkanından devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait bir fabrikada çalışan 

işçiye kadar, hukuki durumlarına ve yaptıkları göreve bakılmaksızın kamu kesiminde 

çalışan tüm şahıslar olarak görebilmek mümkündür. Dar anlamda diğer kamu 

görevlileri ise; kamu kuruluşlarında özel hukuk kurallarına göre değil, idare hukuku 

kurallarına göre çalışan, devlet memurlarından ayrı personel rejimine tabi olan, TSK. 

mensupları, hâkimler ve savcılar, öğretim üyeleri gibi diğer personel olarak 

bilinmektedir (Günday, 1996, 371). 

 

2.2.4. İdarenin Bütünlüğü İlkesi  

Anayasanın 123ncü maddesinde idare için “idarenin bütünlüğü” ilkesine yer 

verilmiştir. Madde; “idare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla 

düzenlenir” şeklindedir. Bu ilke, çeşitli tüzel kişilerden oluşan kamu yönetimi 

alanındaki kuruluşların bir uyum içinde çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Uyum 

içerisinde çalışmaları gereken ve bu arada aralarında askeri kurumların da yer aldığı 

kamu yönetimini oluşturan tüm kuruluşlar parçalanmış gibi görünseler de, bu 

parçalanmanın aslında hizmetler ve hizmetleri yürüten kuruluşlar açısından ortaya 

çıktığını belirtmek gerekmektedir (Gözübüyük, 1995, 41). 

Anayasamızın “kuruluş ve görevleriyle bir bütün” olarak nitelediği Türkiye 

Cumhuriyeti devleti, ayrı ayrı ve çok sayıda tüzel kişilikten oluşsa bile, tıpkı 

doğadakiler gibi bir sistem olarak bütünü temsil etmektedir. Nitekim bir benzetme 

yapıldığında; Güneş sistemi de birçok gezegenden oluşmakta, buna karşılık bu 

gezegenlerin her biri aynı sistem içinde birbirlerinden ayrılmadan hareket 

edebilmektedir. Örnekte bahsedilen sistemden farklı olarak, idare düzeninde yer alan 

varlıkların bir bütün halinde Türk idari sistemini oluşturabilmeleri, “hiyerarşi” ve 

“idari vesayet” adını alan hukuksal araçlarla gerçekleştirilmekte ve dolayısıyla çok 

sayıda tüzel kişilik ile bunlardan çoğunun örgütsel alanı tüm ülkeyi kaplasa bile, bir 

bütün halinde ve bir sistem olarak işleyebilmektedir (Özay, 1990, 67–68). Başka bir 
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anlatımla, yönetsel teşkilatları, ajanları, malları ve işleri çokluk ve çeşitlilik arz 

etmesine karşın, üniter bir devlet yapısında idare kuruluşunun, her yönü ile bir 

bütünlüğe ve birliğe sahip olduğunu kabul etmek gerekmektedir (Duran, 1982, 35). 

Ayrıca tekçi ve merkezci yapıdaki bir devlette, idarenin bütünlük göstermesi 

baştan zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla yerinden yönetim 

kuruluşları ile genel yönetim kuruluşları arasında oluşan ilişkide, genel yönetime 

bunlar üzerinde tanınan “vesayet” denetiminin dayanağını, idarenin bütünlüğü ilkesi 

içinde yer bulmaktadır. Kısaca vesayet denetimi, idarenin bütünlüğünün 

sağlanmasında bir amaç olarak kullanılmaktadır (Alpar, 2000–13, 35). 

Anayasal bir ilke olarak idarenin bütünlüğü ilkesinin ardında siyasal 

merkeziyetçiliği koruma iradesi yatmaktadır. Çünkü bütün idari kuruluşların 

yetkilerinin kaynağı genel idaredir. İdarenin bütünlüğü ilkesi üniter devlet modelinin 

idare alanında öngördüğü temel ilke olarak kabul edilmektedir. Anayasa mahkemesi 

bu ilkeyle üniter devlet arasındaki bağlantıyı bir kararında şu biçimde belirtmiştir; 

“Anayasanın 123ncü maddesinde, idarenin kuruluş ve görevleri bakımından bir 

bütün olduğu ilkesi getirilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünün bir sonucu olarak, idarenin yerine getirdiği çeşitli görevler 

ile bu görevleri yerine getiren kuruluşlar arasında birlik sağlanmaktadır” (AMKD, E. 

1990/1, K. 1990/2: Sayı 26–301). 

İdarenin bütünlüğü sadece organik açıdan değil bir başka açıdan da söz 

konusudur. Örneğin kamu yönetimi işlevsel açıdan da bir bütünlük göstermektedir. 

İdarenin işlevsel yönden bütünlük göstermesi, kendi yapısı içinde kendine özgü kural 

ve yöntemlerin uygulanması ile olmaktadır. Bu açıdan kamu yönetimine tek yanlı 

karar alabilme, belli ölçülerde, kararlarını doğrudan doğruya uygulayabilme olanağı 

idarenin bütünlüğü ilkesi sayesinde tanınmış ve kamu yönetimi için ayrı bir yargı 

düzeni kurulmuş olmaktadır (Gözübüyük,1995, 41). 

İdarenin bütünlüğü ilkesi aynı zamanda ülke içinde idari işlev gören değişik 

kuruluşların ayrı hukuki rejimleri bulunmakla birlikte yine de bir bütün 

oluşturduğunu da anlatmaktadır (Nalbant, 1997, 91). 

Belirtilenler dışında idarenin bütünlüğü ve birliğini, yalnızca kuruluşun 

tümünde değil; aynı zamanda her kuruluş biriminin kendi öğeleri arasında da aramak 

gerekmektedir. Bir başka anlatımla, Türkiye Cumhuriyeti yönetimi adı altında 
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oluşturulmuş idareler, kurumlar ve teşekküller de ayrı ayrı, birbirleriyle uyumlu 

biçimde birleşen öğelerin kurduğu düzenler (sistemler) olarak ortaya çıkmış 

sayılacaktır (Duran,1982, 35). 

Bu arada Türkiye’de askeri düzen ve idarenin uygulandığı kuruluşların da 

yukarıda belirtilen idarenin bütünlüğü ilkesi içerisinde yer aldıklarını hatırlatmak 

gerekecektir. Çünkü idarenin işlerlik ve görüntüde birliğinin yansıması olarak, askeri 

anlayış ve usulleri anayasada belirtilen idarenin bütünlüğü anlayışından ayrı 

düşünmek mümkün değildir. Ayrıca idarenin bütünlüğü ilkesinin varlığı ile Türkiye 

Cumhuriyeti yönetiminin tek düze örgütlere, tek tür görev ve yetki anlayışına, aynı 

çeşitten ajanlara ve mallara sahip bulunduğu ileri sürülmemektedir. Çünkü anayasaya 

göre yasa koyucu, anayasa çerçevesini aşmamak koşuluyla, idarenin farklı 

kuruluşlarını değişik ve ayrık öğelerden oluşturabilecektir. Yeter ki bu düzenlemeler 

eşitlik ilkesini ve kimi idare, kurum ve teşekküllerinin bilinen anayasal güvencelerini 

zedelemiş olmasın. 

Türkiye Cumhuriyeti, tekçi ve merkeziyetçi bir devlet olmak itibariyle, gerek 

örgütleri, gerek yetkileri açısından bir bütünlük ve birlik içerisinde bulunmak 

zorundadır. Bu bütünlük ve birlik, idari kuruluşun kaynağını ve kuvvetini tek bir 

anayasadan alması ve eşitlik ilkesine bağlı olarak aynı yasalarla düzenlenmesi 

sayesinde gerçekleşecektir (Duran,1982, 35). Dolayısıyla idarenin bütünlüğü anlayışı 

içerisinde, kendisine yasalarla tanınan hak ve yetkilerle donanmış, sorumluluk ve 

görevleri ile asli idareye bağlı kalan askeri kurum ve kuruluşların mevcut takdir 

yetkilerini, diğer idari kuruluşlardan farklı görmek mümkün olamayacaktır. Çünkü 

idarenin bütünlüğü içinde yer almayan askeri idari yaklaşımları benimsemek idarenin 

belki de parçalanmasına yol açacaktır. 

Bu sebeple idarenin bütünlüğü ilkesi sadece genel idare ve ona bağlı 

kuruluşların değil askeri kuruluş ve idarenin de tabi olacağı bir ilke sayılacaktır. Bu 

sebeple idarenin bütünlüğü ilkesi Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin de idari yargı 

denetiminde dikkate aldığı ve önemli bulduğu bir ilkedir. Örneğin bir kararında 

idarenin bütünlüğü anlayışı vurgulanarak askeri idari işlemle ilgili şu tespit 

yapılmaktadır; 

“Anayasanın 123ncü maddesinde, idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün 

olduğu kabul edilmiştir. Kuruluş ve işlevi bakımından bir bütün olan idarenin, 24–27 
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Aralık 1996 tarihlerinden çok önce davacıya başarılar karşılığı verildiğinde kuşku 

bulunmayan mükâfatları nitelik değerlendirmesinde, salt geç intikal ettirildikleri 

gerekçesiyle göz ardı etmesi haklı sayılamaz” (AYİM, 1.D. 11.2.1998 E. 1997/422, 

K.1998/127). Kısaca bu kararda idarenin askeri kurumlarla birlikte hem yapısal ve 

hem de işlevsel olarak bir bütünlük göstermesi gerektiği işaret edilerek, düzenli 

idarenin sorumluluğu belirtilmiştir. 

Yine idarenin bütünlüğü konusunda AYİM. başka bir kararında ise; “idarenin 

bütünlüğü ve düzenli idare ilkeleri dikkate alınarak, davacı subayın konut 

sıralamasına alınması için yaptığı başvurunun değerlendirme makamına ulaşmaması 

nedeniyle, 22 aylık bir süreye ilişkin davacıya eksik puan verilmesi işlemİ hukuka 

aykırılıkla sakatlanmıştır” (AYİM. 1.D. 7.7.1998; E.1998/38, K.1998/703:Sayı 

13,558) denilerek, dava konusu olayda idarenin hizmeti düzenli ve sağlıklı 

kuramamasının yol açtığı zarar, bütünlük içerisinde çalışması gereken idareye 

yüklenmiştir. 

Son olarak üniter devlet anlayışında idarenin bütünlüğü ilkesinin ayrıca 

merkezin denetimi olarak da ortaya çıktığını belirtmek gerekmektedir. Genel 

idarenin taşra örgütlenmesi üzerindeki hiyerarşik denetim kurması yanında, ayrıca 

yerinden yönetimler üzerindeki denetimi ise idari denetim olarak anayasa’da “İdari 

vesayet” şeklinde düzenlenmiştir. İdari denetim; yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü 

ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 

yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması için de 

öngörülmüştür (Yılmaz, 2002–15, 81). Dolayısıyla idare içerisinde merkezin yerel 

üzerindeki denetimini idarenin bütünlüğü anlayışının bir sonucu olarak görmek 

gerekecektir. 

 

2.2.5. Hukuk Devleti İlkesi 

Hukuk devleti ilkesi, en açık tanımıyla, devletin yalnızca idare edilenleri değil 

kendisini de bağlayan kurallar koyması, her türlü faaliyet ve eylemini hukuk kuralları 

çerçevesinde yapmasıdır (Özdeş,1974,12). Hukuk devleti (rule of law)  veya “hukuk 

çerçevesinde yönetim” (goverment under law) kısaca hukuka dayanarak ve hukuk 

sayesinde var olan devlet demektir. Bu ilke devletin hukuk çerçevesine alınmasını, 

hukukla bağlanmasını ve idarede keyfiliğin yerine kuralların egemen olmasını 
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gerektirir. Çünkü hukuk devleti keyfi yönetimin karşıtıdır. Hukuk devleti 

meşruluğunu kendi varlığından alan değil, aksine hukuk sayesinde var olan, 

meşruluğunu hukuktan alan devlet demektir. Sonuçta hukuk devleti “hukuku olan 

devlet” değil, hukukun egemen olduğu devlet demektir (Erdoğan,1999, 16–84). 

Bu kavram önceleri anayasa mahkemesi tarafından ;”İnsan haklarına saygı 

gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam 

ettirmeğe kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan 

devlet” olarak açıklanırken (AMKD,1964,Sayı:1–348) sonraları bunlara ek olarak; 

”Tüm eylem ve işlemlerin yargı denetimine bağlı olduğu ve hukuki durumlarda 

kararlılık sağlamakla insan hak ve hürriyetlerinin güvenlik altına alındığı devlet” 

anlayışını da içerdiği belirtilmiştir (AMKD., 1972, Sayı: 5-3). 

Sonuçta hukuk devleti kavramının geçekleşebilmesi için öncelikli olarak; 

temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, idarenin yönetilenlerle olan 

ilişkilerinde kanunun egemen olması, devlet fonksiyonlarında kuvvetler ayrılığının 

geçerli olması, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin 

yapılabilmesi, kanunsuz suç ve cezanın olmaması, devletin idari faaliyetleri sonucu 

kişilerin zarara uğraması halinde haksız zararlardan sorumlu tutulması ve idarenin 

yargı denetimine tabi olması şartlarının varlığı gerekmektedir (Gözübüyük, 2000, 2). 

 

2.3. Diğer Kavramlar 

            Bu bölümde kısa olarak araştırma içerisinde sıkça tekrarlanan kavramların 

tanımlarına yer verilmiştir. 

  

            2.3.1. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

            Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden 

doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimi ve 

yasalarla belirlenen görevleri yapan bağımsız yüksek mahkemedir (Günday, 2004,  

294). Kavram ayrıca geniş bir şekilde sonraki bölüm içerisinde irdelenmiştir 

   

            2.3.2. Danıştay 

            İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine 

bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli 
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davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bir yüksek mahkemedir 

(Akıntürk, 2002, 334). 

  

           2.3.3. Düzenleyici İdari İşlemler 

           İdarenin bir kural koymak, değiştirmek ya da kaldırmak amacıyla yaptığı 

yazılı işlemlerdir (Günday, 2004, 294). Kavram çeşitli örneklerle geniş bir şekilde 

sonraki bölüm içerisinde irdelenmiştir 

  

            2.3.4. İdari İşlem 

            Bir kamu kuruluşunun, idare alanına ilişkin ve idare hukukuna uyruk olan, 

tek taraflı irade belirtmesidir (Günday, 2004, 294). Kavram çeşitli örneklerle geniş 

bir şekilde sonraki bölüm içerisinde irdelenmiştir 

  

            2.3.5. İdari Yargı 

             İdari makamların, idare hukuku alanındaki faaliyetleri dolayısıyla ortaya 

çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu alan bir yargı türüdür (Akıntürk, 2002, 

335). 

  

           2.3.6. İptal Davası 

           İdare tarafından verilmiş olup yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımlarından 

hukuka aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik olan ve idari yargı 

organlarında görülen dava türüdür (Akıntürk, 2002, 335). İptal davası ancak hukuka 

aykırılık durumlarında açılabilir. İdari kararın tümünün veya bir bölümünün iptalinin 

istenebilmesi için davacının hakkının ihlal edilmesi değil menfaatinin ihlali 

yeterlidir. İdarenin işlemlerinden yürütülmesi gerekli ve tek yanlı olanlar ancak iptal 

davasına konu olabilirler. İdarenin danışma niteliğinde olan, görüş belirten işlemleri, 

idari sözleşmeler ve yargı kararları iptal davasına konu olamazlar (Gözübüyük, 2004, 

102). 

  

            2.3.7. Takdir Yetkisi 

            Yetki, kısaca bir kamu otoritesinin hukuksal işlemler yapabilme yetkinliğidir 

(Atay,1999, 25). Takdiri yetki ise belli konularda karar verecek olanlara, yasaların 
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tanıdığı değerlendirme yetkisidir (Günday, 2004, 296). Kavram çeşitli örneklerle 

geniş bir şekilde sonraki bölüm içerisinde irdelenmiştir 

  

            2.4. İdarenin Yaptığı İşlem ve Eylemler 

Bu bölümde idarenin yasalarla tanınan ve idare hukuku alanında yaptığı 

hukuki işlemlerden olan idari işlem ile idari eylemlerinin neler olduğu ve özellikleri 

detaylı olarak irdelenmiştir. 

 

2.4.1. İdari İşlemler  

Anayasanın deyimiyle hem bir görev ve hem de yetki olarak sorumlu olan 

idare, yasal düzenlemeler uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek ve özellikle 

kamu hizmetlerini görebilmek için hukuk düzeninde bir takım sonuçlar doğuran 

“işlemler” yapmak durumundadır. İdare hukukunun bir “statüler hukuku” olması 

nedeniyle,  idarenin eylemlerinden ziyade “idarenin işlemleri” büyük bir önem 

kazanmaktadır. Gerek genel hukuksal durumların belirlenmesi, gerek farklı hukuki 

iradelerin tek taraflı sonuç üretebilmesi için her alanda işlemlerin yapılması 

gerektiğinden, “işlem” denilen kavramın içeriği aynı zamanda idare hukukunun en 

önemli konularından birisini oluşturmaktadır.  

İdari işlemler, öncelikle iradi faaliyetler sonucu oluşacaktır. Diğer bir deyişle, 

irade, idari işlemlerle hukuk yaşamına ait bir değişiklik yapmaya yönelmiş olmalıdır. 

Ayrıca iradenin yöneldiği işlemler bir karar ve sonuca işaret etmelidir.  

Yapılmış yasal bir tanımı olmayan idari işlemin, bazı Yüksek mahkeme 

kararlarında tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Örneğin, anayasa 

mahkemesinin bir kararında kavrama şu şekilde yaklaşılmaktadır:  

“…Bir tasarruf veya kararın idari işlem sayılabilmesi için, o tasarruf veya 

kararın bir kamu kurumunca ya da idare örgütü içinde yer alan bir idari makamca 

verilmiş olması ve idarenin idare hukuku alanında gördüğü idari faaliyetlerle ilgili 

bulunması gerekir. Başka bir deyimle, bir kamu kurumunun kamu hizmetleriyle veya 

bu hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili kararları idari nitelik taşıyan kararlardır. Bunun 

gibi idarenin asli ve sürekli kamu hizmeti yürüten mensupları ve ajanları arasındaki 

ilişkinin idare hukuku ilkelerine bağlı ve idare hukuku kuralları ile düzenlenen bir 

kamu hukuku ilişkisi olduğu kuşkusuzdur…” . Danıştay da bir içtihadı birleştirme 

 33



kararında “…İdari işlem, kısaca, idare makamlarının idare fonksiyonu ile ilgili 

konularda aldığı tek taraflı icrai karar olarak nitelenir” tanımlamasını yapmıştır.  

Aynı şekilde AYİM’nin “idari işlem” konusunda: “...İdari yargı yerinde 

hukuka uygunluk denetimi yapılarak iptali söz konusu olabilecek işlemler, idari 

makamlarca kamu hizmeti yükümlülüğünün ifası için kamu gücü kullanılarak idare 

hukuku dalında sonuç doğuracak mahiyette olmalıdır. Bu açıdan idare hukuku esas 

ve ölçülerine göre idari işlemin yapıcı öğesi organik yapısından ibaret değildir. Daha 

açık bir deyişle, esas işlevi ve devlet yapısı içindeki yeri itibariyle idari makam 

konumunda bulunan kamu dairelerinin her türlü irade beyanı, yetki kullanımı idari 

işleme vücut veremez. Kullanılan yetki ile serdedilen kamusal irade etki ve 

sonuçlarını idare hukuku alanında göstermelidir..” (Özgüldür, 2003–19,153) şeklinde 

idari işlemin özellikleri hakkında görüş bildirmiştir. Bir başka AYİM. kararında ise 

idari işlem kavramının dışında “Askeri idari işlem” kavramına da temas edildiği 

görülmektedir;“... Askeri idari işlem ise, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete 

ilişkin kararlardır..” (Özgüldür, 2003, 155). 

İdari işlemin niteliğinden farklı olarak bu arada iptal davasına konu 

olabilmesi için, idari işlem ile ilgili olarak,”…idarenin bilgi veren uyaran işlemleri 

ile “iç işlem” mesabesindeki işlemleri, keza bir yasa değişikliğini gerektiren, 

taleplere ilişkin olarak referans ve yol gösteren işlemleri v.b.nin bir iptal davasına 

konu teşkil etmeyeceğinde öğreti ve yargı kararlarında tam bir ittifak bulunmaktadır” 

(AYİM 1.D. 20.4.1999, E.1999/337, K.1999/359: Sayı 14–220) şeklinde AYİM’nin 

dava konusu olabilecek idari işlem türünü belirlediği görülmektedir. 

Başka bir açıdan idarenin idare hukuku alanında geçerli bir irade göstererek, 

bir hukuki sonuç doğurmak veya doğmuş olan hukuki bir sonucu belirtmek üzere 

yaptığı tek taraflı işlem olan idari işlemin, hukuki sonuçları itibarıyla bazıları yapıcı, 

bazıları ise belirticidir. Yapıcı işlemlerde, henüz mevcut olmayan bir hukuki sonuç 

yaratılmaktadır. Örneğin tüzük ve yönetmelik yapmada veya memur atama işlemleri 

bu tür işlemlerdir. Belirtici idari işlemler ise, doğmuş bulunan hukuki bir sonucu 

sadece belirtilmektedir. Diploma düzenleme, vergi tahakkuk ettirme işlemleri ise 

belirtici işlemlere örnektir (Akıntürk, 2002, 40). 
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2.4.2. İdari İşlemin Özellikleri 

Yukarıda da belirtildiği gibi idari işlemin kanuni bir tanımı olmamakla 

birlikte, içtihatlar ve doktrin tarafından bir tanımı verilmiş ve idari işlemin, tek 

yanlılık, kanunilik, icrailik, kamu hukuku esaslarına dayanılarak yapılma, hukuk 

âleminde değişiklik meydana getirme, bir kamu hizmeti yükümlülüğünün ifası için 

ve idare örgütü içinde yer alan bir makam tarafından yapılma, idare hukuku alanında 

sonuç doğurma gibi nitelikleri taşıması gerektiği belirtilmiştir ( Çeken, 2001, 5–6). 

Bu arada idari işlem ile karıştırılabilen ve sıkça kullanılan “düzenleyici 

işlem” deyimi ise, genel ve objektif kurallar koyan veya bu nitelikteki kuralları 

değiştiren yahut kaldıran idari tasarrufları belirtmek için kullanılmaktadır (Yenice, 

Esin, 1983, 86 ).Düzenleyici işlemlere araştırma içerisinde diğer bölümde detaylı 

olarak yer verilmiştir. 

İdari işlemlerin özel hukuk işlemlerinden çeşitli farklılıkları bulunmaktadır. 

Bunlar; idari işlemlerin tek yanlı olması, ancak kamu yararı için yapılması, önceden 

belirlenmiş kurallara bağlı olması, her idari işlemin yasal bir dayanağının bulunması, 

hiçbir başka işleme gerek duyulmadan uygulanabilir olması gibi özelliklerdir. İdari 

işlemler, idari fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yapılan kamu hukuku 

işlemleridir. İdari işlemlerin kamu hukuku işlemleri olarak en belirgin ve ayırt edici 

özelliği ise idarenin sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklar (kamu gücünü) 

kullanılarak yapılmalarındadır ( Gündağ,1986, 67). 

Tıpkı genel idari işlemler gibi aynı hukuki unsurlara sahip olması gereken ve 

araştırmanın konu alanını doğrudan ilgilendiren askeri idari işlemlerin ne şekilde 

anlaşılması gerektiği ile ilgili AYİM’nin bir kararında şu hususlar vurgulanmaktadır, 

“… Asayiş ve özellikle iç güvenliğe ilişkin söz konusu görevlerin ifasında alınacak 

tedbirler, askeri hizmet gerekleri yönünden verilecek emirler, bu meyanda eğitim, 

tatbikat, atış, günlük mesai cetvelinin uygulanması, birliğin muharebe gücünün en üst 

seviyeye yükseltilmesine dair alınacak önlemlerin klasik anlamda birer “idari işlem” 

sayılmayacağı açıktır. Dava konusunda da, ifa edilen söz konusu askeri görevin tabii 

bir gereği olarak ve bu hususta görülen lüzum üzerine kuruluş ve kadrosunda 

bulunan bu kısım teşkillerin, bazı görevler yönünden Tabur Karargâhı ve Destek 

Bölüğüne bağlanması yönündeki Tabur Komutanlığı tasarrufunun (emrinin), 

davacının kişisel menfaatini ihlal eden, yürütülebilir ve kesin bir idari işlem 
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sayılabilmesine hukuken olanak yoktur. Bu tasarruf, idare hukuku sahasına yabancı, 

salt “askeri nitelikli bir hizmet emrinden” başka bir anlam taşımamaktadır. Tabur 

Komutanınca kullanılan yetki sonucu serdedilen kamusal iradenin (hizmet emrinin) 

etki ve sonuçlarını idare hukuku alanında (salt askeri sahada) göstermesi karşısında, 

iş bu davanın inceleme kabiliyeti bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” (AYİM 1. 

D.12.10.1999; E.1998/1051,K.1999/932: Sayı 14- 216). 

Bu arada genel idari işlemlerden ayrı olarak idari kurallar olarak bilinen 

bireysel idari işlemler ise, belli kişi ve durumlara ilişkin işlemlerdir. Bireysel idari 

işlemlerle, belli kişiler için hukuki durumlar yaratılır, değiştirilir veya kaldırılır. 

Bireysel idari işlemler, bu nedenle idari kararlar olarak da adlandırılmaktadır. İdari 

fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yapılan işlemlerin büyük bir kısmını idari 

kararlar oluşturmaktadır. Örneğin, atama, kamulaştırma, ruhsat verme, vergi tarh ve 

tahakkuk işlemler bu tür işlemlerdir (Günday,1996, 68). İdari işlem ve idari karar 

arasındaki ilişkiye dair Danıştay da bir içtihadı birleştirme kararında; “… İdari işlem 

kısaca, idari makamların idare fonksiyonu ile ilgili konularda aldığı tek taraflı idari 

karar olarak nitelenir” tanımlamasını yapmıştır (DANIŞTAY 14.4.1973 , E.1972/2, 

K. 1973/10: RG- 12.7.1973).  

 Son olarak AYİM hangi hallerde idari işlemin iptalinin istenebileceği ile ilgili 

olarak; “… iptal davasına konu teşkil edilebilecek olan bir idari işlemin, kesin ve 

yürütülebilir, kişilerin menfaatlerini ihlal eden bir idari işlem olması zorunludur” 

(AYİM 2.D. 14.3.2001; E. 2000/655,K. 2001/200; Sayı: 16–130) şeklindeki 

kararında iptal edilebilecek işlemin taşıması gereken özelliklerini belirlemiştir. 

Yukarıda bahsedilen özellikleri yanında idari işlemlerin aynı zamanda hukuki 

bir işlem sayılabilmesi için kanuni unsurlarının da bilinmesi gerekmektedir. İdari 

işlemlerin hukuka uygunluk kriterleri olarak yetki, şekil, sebep, konu, maksat 

unsurları açısından bazı yeterlilikler taşıması gerekmektedir. İdari işlemin taşıması 

gereken unsurlardan biri olan sebep unsuru hakkında, AYİM’nin verdiği örnek bir 

kararda, idari işlemin mutlaka bir sebebe dayanması gerektiğinin alt çizilmektedir; 

“hukuken var olduğu ve gerçekliği saptanamayan veya makul ve inandırıcılığında 

kuşku duyulan, bu yüzden işlem tesisine yetki kifayet ve derecede bulunmayan 

nedenler, hukuk devletinde bir işleme neden alınamazlar, alınsalar bile o işlemin 

hukuken geçerli sayılması düşünülemez. Davacının doçentlik sınavına girmek için 
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yaptığı başvurusunu reddeden işlemin tek nedeni hakkında istihbari bilgiler 

bulunmasıdır. Ara kararıyla sorulmasına karşın, davacıya yönlendirilen bilgilerin 

gerçekliğinin kanıtı olabilecek bir belge davalı idare tarafından ibraz edilememiş, 

doğrulukları konusunda kurulumuzca da vicdani kanaat oluşturucu bir bulgu elde 

edilmemiştir.” (AYİM 2.D. 7.2.1996; E.1995/469, K. 1996/100: Sayı:11-581). 

İdari işlemlerin sebep unsuru dışındaki yasal unsurlarına ilişkin olarak 

AYİM’nin çeşitli örnek kararları mevcuttur. Bunlardan biri olan Yetki unsuruna 

ilişkin olarak bir kararda; “… Bir işlemin AYİM’de dava konusu yapılabilmesi için, 

o işlemin kesin ve icrai nitelikte bir işlem olması gerekmektedir. Bir işlemin kesin 

icrai nitelikte olduğunu kabul edebilmek için de, dava konusu yapılacak işlemin 

yetkili makamlarca tesis edilmesine gerek bulunmaktadır. Bir konuda işlem tesis 

etmeye hangi idare birimini yetkili olduğu konusu ise yasa ve mevzuat hükümleri ile 

belirlenmektedir” (AYİM 1.D. 10.5.1994; E.1994/591, K.1994/680; Sayı9–110) 

denilerek idari işlemin Yetki unsuruyla mutlaka işlemi tesis etmeye yetkili makamın 

yasa ve mevzuata göre belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Başka bir kararda idari işlemin maksat (amaç) unsuruna yönelik olarak 

ise;“…bir işlemin AYİM’de görüm ve çözüme kavuşturulabilmesi için, o işlemin 

kamu gücü tarafından kamu hizmetine yönelik olarak tesis edilmiş olması yanında, 

askeri hizmete ilişkin ve asker kişileri ilgilendiren kesin icrai nitelikli bir işlem 

olması gerekmektedir” (AYİM 1.D. 30.5.1995; E.1995/575, K.1995/571; Sayı: 10–

292) ifadesi ile tüm idari işlemlerin kamu hizmetini hedef alması gerektiği 

belirtilmiştir.  

 

2.4.3. İdarenin Eylemleri 

İdari eylem kavramına; bir idari karar temeline dayalı olarak bir karardan 

kaynaklanan veya bir idari kararın uygulamaya geçirilmesini sağlayan eylemler 

denilmektedir (Sezen, Bozkurt, Ergun,1998,275). İçerik olarak bir kamu 

kuruluşunun, idare alanına ilişkin ve idare hukukuna bağlı olarak tek taraflı olarak 

eylem ve faaliyet göstermesidir. Özellikle kamu görevlilerinin idareyi temsil ederek 

yapmış oldukları her türlü fiil ve hareket idare için sonuç doğurduğunda idarenin 

eylemi olarak kabul edilecektir. İdarenin sorumluluğunda bulunan yer ve hizmetlerde 

oluşan bütün sonuçlar da aynı şekilde idarenin eylemleri olarak nitelendirilecektir. 
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Kısaca idarenin işlemleri dışında kalan her türlü fiil ve çalışmaları idarenin eylemleri 

şeklinde belirlenecektir. 

Dar anlamıyla “idari eylem” deyimi, idarenin kamu hukuku alanındaki maddi 

fiil ve hareketlerini anlatmaktadır. İdari eylemi, idarenin faaliyetleri sırasında gerek 

iradesi dışında gerçekleşen olaylar, gerekse bilerek ve isteyerek yapmış olduğu 

maddi fiiller ile hatta hareketsiz kalması sonucunda meydana gelen bir takım fiili 

durumlar şeklinde tanımlayanlar olduğu gibi; hizmetin görülüşü sırasında ve 

yürütülen idari faaliyetle ilgili olarak, idarenin araç ve gereçlerinin işleyişi veya 

işlemeyişi ya da idare personelinin zarar verici davranışı yüzünden doğan zarar 

şeklinde ifade edenler de bulunmaktadır.  

Daha genel bir tanımlamayla, bir kararın icrası mahiyetinde olan veya bir 

karara dayanan bir görevin yerine getirilmesi için yapılan fiili hareketler ile 

sorumluluk açısından şahsi kusur hali hariç, kamu görevlilerinin zarar doğurucu 

hareketleri ya da kamu hizmeti araç ve gereçleriyle verilen zararlar birer idari eylem 

teşkil etmektedir (Özgüldür, 2003,14).  

“İdari işlemler” hukuk âleminde değişiklik oluşturup yenilik doğuran irade 

açıklamalarını yansıttığı halde; hukuk âleminde yenilik ve değişiklik yapmayan 

“idari eylemler”, sadece ilgililerin hak ve yetkilerini kullanmaları koşuluyla, hukuki 

etki ve sonuçlar doğurabilecektir. Bu sebeple idari eylemler iptal davasına konu 

oluşturamazlar ve yapıldıkları anda hukuki sonuçlarını doğurduklarından, yapılmakla 

tükenirler. Sadece idari personelinin değil bu arada idarenin taşınır ve taşınmaz 

mallarından ve hayvanlarından doğan zararları da “idari eylem” kavramı içinde 

düşünmek gerekecektir. İdarenin eylemleri ya bir idari işlemin uygulanması, ya da 

hiçbir hukuki işleme dayanmadan doğrudan doğruya yapılan eylemler biçiminde 

kendini gösterebilecektir. İdari işlemler, idare adına irade açıklamaya yetkili olanlar 

tarafından yapılmasına karşın, idari eylemleri, herhangi bir kamu görevlisi de 

yapabilecektir. Böyle olmakla birlikte, bazı idari eylemlerin, yapılan faaliyetin 

niteliğine göre, ancak bazı meslek mensuplarınca yapılabileceği kabul edilmektedir. 

Örnek olarak reçetenin ancak doktor tarafından yapılması gösterilebilir.  

İdarenin tutumu, davranış, hareket, iş ve ameliye şeklinde beliren eylemleri, 

bazı hukuki etkiler taşıdığından eylemleri buna göre değerlendirmek gerekecektir. 

İdarenin eylemleri “mevzuat çerçevesinde” veya “dışında” olduğuna göre iki gruba 

 38



ayrılarak bunların hukuki rejimleri, gerek idare ve gerek personel bakımından 

tamamen farklı görülecektir. Ayrıca, idari eylemlerin ilişkin olduğu kamu hizmet ve 

faaliyetlerinin türleri de, idarenin bunlardan doğabilecek mali sorumluluğu ile ilgili 

şartları ve sonuçları belirleyecektir. Öte yandan, idari işlemlerin kamu görevlilerinin 

“yetki” alanlarına, idari eylemlerin ise “ödev” konularına ilişkin ve yönelik olduğuna 

da işaret etmek gerekmektedir (Özgüldür, 2004–19,167 ).  

Öte yandan, idare tarafından yapılan bazı eylemler kişi hak ve hürriyetlerine 

açık ve haksız bir müdahale teşkil eder ve bir zarara yol açarsa, bu klâsik anlamda bir 

idari eylem değil, “idarenin haksız fiili” olarak, bu fiili yapan idare ise Borçlar 

hukuku esaslarına göre sorumlu tutulacaktır. İdare hukukunda, idarenin haksız fiilini 

anlatmak için “fiili yol” deyimi kullanılmaktadır. Özgün bir tanımlamayla fiili yol, 

idarenin hukuki hiçbir esasa dayanmaksızın, hizmet ve faaliyet alanına yabancı bir 

konuda eylem yapması demektir.  

İdarenin yerine getirmiş olduğu etkinliklerden bireylerin mağdur 

edilmemeleri açısından geniş olarak yorumlanması gereken “idari eylem” 

kavramının tespitinde, uygulamada oldukça fazla güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Gerçekten, kavram üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanım olmadığı için 

mahkemeler arasında, hatta aynı mahkemenin çeşitli kararları arasında birbiriyle 

çelişen sonuçlar çıktığı da gözlenmektedir.  

İdari eylemler konusunda diğer bir karmaşa da, idare tarafından yapılan 

etkinliklerin “haksız fiil “ ya da “idari eylem” kategorisinden hangisine dâhil 

edileceği konusudur. Benzer olaylarda bazen idari eylem, bazen de haksız fiil 

değerlendirmesi yapılabilmektedir. Bunun başlıca nedeni, idari eylem sayılmada 

kabul edilen ölçütlerden birçoğunun, aynı olayda aranır olmasıdır. Burada, daha çok 

“idari eylemin” belirli bir karara yani idari bir işleme dayanması, ayrıca etkinliğin 

usul ve esasa uygun olarak yerine getirilmesi aranmaktadır. Oysa yukarıda 

belirtildiği gibi, “idari eylem” bir idari işlemin uygulanması sırasında 

gerçekleşebileceği gibi, herhangi bir idari işlem ya da karara dayanmadan da bir 

kamu görevlisi tarafından icra edilebilmektedir. Dolayısıyla, idari faaliyetlerin 

yapılması sırasında idari işlem ve usullere uyulmadan yapılan hareketlerin de ilke 

olarak idari eylem niteliği taşıdığını kabul etmek gerekecektir.  
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İdari eylemlerden doğan tam yargı davaları denildiğinde, normal olarak 

kaynağında bir idari işlem bulunmayan, tam deyimi ile “saf” idari edim ve 

davranışlardan çıkan tazmin uyuşmazlıklarını anlamak gerekmektedir (Özgüldür, 

2003,189 ).  

AYİM'nin çeşitli kararlarında "idari eylem" ve "askeri nitelikli idari eylem" 

kavramlarının tanımlanarak, bu kavramların açıklanması yoluna gidildiği 

görülmektedir:  

-"... İdari eylem, idarenin fonksiyonu sırasındaki bir olayı, bir tutumu anlatır. 

İdari karar ve işlemle ilgili olmayan idari eylemde salt maddi bir tasarruf vardır. 

Öncesinde, temelinde bir idari karar veya işlem olmayan, bütünüyle idari eylem 

olarak ortada olan bir idari faaliyet söz konusudur..”  

-"... Askeri nitelikli idari eylemi; askeri kural, gerek ve gelenekler 

çerçevesinde yürütülen bir hizmet sırasındaki bir hareket, bir tutum veya meydana 

gelen veya getirilen bir olay olarak tanımlamak mümkündür. Eğer bu tür bir olayın 

zarar verici etkileri bir asker kişinin beden veya mal varlığı sahasında meydana gelir, 

başka bir anlatımla askeri nitelikteki idari eylem bir asker kişiye yönelmiş olur ise; o 

asker kişinin olayın bütünlüğü içerisinde tutum ve davranışları da askerlik mesleği 

açısından değerlendirileceğinden, dava askeri idari yargıda çözümlenecektir..” 

(Özgüldür, 2003, 200 ). 

İdarenin bir durum karşısında hareketsiz kalması ya da eylemsizliği de, 

öğretiye uygun olarak, AYİM tarafından "idari eylem" olarak kabul edilmektedir. 

Nitekim askerde iken başka bir erin taksirli fiili sonucu sakatlanan erin, kendisine 

emekli aylığı bağlanması için askerlik şubesine verdiği dilekçenin şubece 

kaybedilerek emekli sandığına gönderilmemesi askerde iken başını hangar kapısına 

sıkıştırarak sakatlanan erin emekli sandığına aylık bağlanması konusunda yaptığı 

başvuru üzerine, bu kurumca Milli Savunma Bakanlığından gerekli bilgi ve 

belgelerin gönderilmesi istenmesine rağmen, Bakanlıkça Emekli Sandığının istediği 

belgelerin gönderilmemesi şeklinde tezahür eden davranışlar, AYİM tarafından idari 

eylem olarak değerlendirilmiştir. İdarenin sahip olduğu “hayvanlarından” doğan 

zarar da Askeri Yüksek idare mahkemesi tarafından bir idari eylem olarak 

değerlendirilmiştir. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Süvari Grubunda 

seyis olarak görev yapan erin, bakımını üstlendiği atın çifte atması sonucu ölümü 
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üzerine açılan davada AYİM, ortada bir idari eylemin varlığını kabul ederek, idareyi 

kusursuz sorumluluk esasına göre tazminata mahkûm etmiştir (Özgüldür, 2003,200 ). 

Benzer biçimde, “idarenin hayvanları” kategorisine girmemekle beraber, 

“hayvanlar” ın verdiği zararlar da, yerinde ve isabetli bir kabulle birer “idari eylem” 

kabul edilmektedir. Bahsedilenlere örnek olmak üzere, Sarıkamış’ta ormanlık bölge 

yakınında gece nöbetçi iken vahşi bir hayvan (muhtemelen ayı) saldırısı sonucu ölen 

erin yakınlarının uğradığı zararın, Kıbrıs’ta askerlik yaparken mıntıka temizliği 

sırasında akrep sokması sonucu sakatlanan erin uğradığı zararın, askerliğini yaparken 

kuduz bir kedinin ısırması sonucu kendisine kuduz iğnesi yapılmasına rağmen 

sakatlanan erin uğradığı zararın ve yine askerliğini yaparken nöbet esnasında kuduz 

bir köpeğin ısırması sonucu kendisine kuduz iğnesi yapılmasına ve gerekli tedaviye 

rağmen ölen erin uğradığı zararın tazmini yoluna gidilmiştir (Özgüldür, 2003–

19,195).      

Türk Silahlı Kuvvetlerini ve ülke bütününü kapsaması itibariyle AYİM’de 

çok yaygın idari eylem örnekleri davaya konu olmuş olup; bunlardan seçilen değişik 

örnekler aşağıya çıkarılmıştır:  

 

2.4.3.1. İdari Eylemlerde Oluşan Bedeni Zararlar  

-"Tatbikat halindeki askeri kıtanın üzerine savaş uçağının düşmesi sonucu 

ölen erin yakınlarının uğradığı zararın kusursuz sorumluluk esasına göre idarece 

tazmini gerekir”  

-"Tabur Komutanının emriyle lise binasının boya-badana işlerinde çalışırken 

merdivenlerden düşerek sakatlanan davacının uğradığı zararın hizmet kusuru esasına 

göre idarece karşılanması gerekir”  

-"Tatbikat sırasında kötü hava koşulları nedeniyle çıkarma gemisinin batması 

sonucu destekleri olan eri kaybeden davacılara, kusursuz sorumluluk esasına göre 

tazminat ödenmesi gerekir”  

-"Birisi Türk diğeri yabancı iki harp gemisinin çarpışması (çatması) sonucu 

destekleri astsubayı kaybeden davacıların uğradığı zararın, kusursuz sorumluluk 

esasına göre tazmini gerekir”  

-"Askeri Hastanede hekim hatası ve yanlış tedaviden kaynaklanan sakatlanma 

nedeniyle uğranılan zararın, hizmet kusuru esasına göre tazmini gerekir”  
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-"Valiliğin istemi üzerine orman yangınını söndürme faaliyetine katılan 

askeri birlikte yangınla mücadele sırasında yanarak ölen erin yakınlarının uğradığı 

zararın kusursuz sorumluluk esasına göre idarece tazmini gerekir”  

-"Kolordu basketbol şampiyonasında müsabaka esnasında karşı takım 

oyuncusunun yaptığı faullü hareket nedeniyle gözlerinden sakatlanan davacının 

uğradığı zararın, kusursuz sorumluluk esasına göre idarece tazmini gerekir”  

-" Nöbetçi amiri olduğu sırada kışlaya içkili gelen erin silahlı saldırısı sonucu 

vurularak şehit düşen subayın yakınlarına hizmet kusuru esasına göre tazminat 

ödenmesi gerekir”  

-" Görev uçuşu sırasında olumsuz hava koşullarını etkisiyle dağa çarparak 

düşen uçağın pilotunun şehit olması olayında, davalı idarenin kusursuz sorumluluk 

esasına göre tazmin yükümlülüğü mevcuttur”  

-"Askeri araçla intikal sırasında şiddetli yağmurun etkisiyle aniden vuku 

bulan sel sularına kapılarak boğulan erin kardeşlerine, kusursuz sorumluluk esasına 

göre tazminat verilmesi gerekir”  

-"Öngörülememe ve önlenememe özelliği dolayısıyla mücbir sebep teşkil 

etmekle beraber, güvenlik gerekçesiyle zorunlu olarak stratejik önemi olan bir 

bölgede inşa edilen sınır karakoluna düşen çığ altında kalarak ölen erin yakınlarının 

uğradıkları zararın, kusursuz sorumluluk kuramı gereğince idare karşılanması 

gerekir”  

-"Askeri araçla göreve gidildiği sırada, aracın direksiyonuna geçerek sivil bir 

araçla çarpışarak ölen davacıların desteği subayın suç teşkil eden kusurlu davranışı 

sonucu meydana gelen zararda davalı idarenin tazmin sorumluluğundan söz 

edilemez”  

-"Karşılama-uğurlama faaliyetleri de askeri hizmetin bir parçası olduğundan; 

J.Bölge Komutanını karşılamak üzere otoyol kenarında beklemekte iken kendisine 

bir özel otonun çarpması sonucu davacıların desteği İl Jandarma Alay Komutanının 

ölümü olayında, idarenin kusursuz sorumluluğa dayanan bir tazmin yükümlülüğü 

mevcuttur”  

-"Askeri fırında görevli iken ısınmak amacıyla fırına giren ve açık bıraktığı 

fırın kapısının kapanması ve fırının otomatik olarak yanması sonucu ölen erin, bu 

ölüm olayında kendisinin ağır müterafik kusuru bulunmaktaysa da; bu durum 
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tazminat miktarının tespitinde indirim sebebi olarak kabul edilmesine rağmen, 

idarenin kusursuz sorumluluğa dayalı tazmin yükümlülüğünü tümüyle ortadan 

kaldırmaz”  

-"İp merdivenli helikopterle sudan kurtarma eğitimi esnasında el ve 

ayaklarının merdivenden kurtulması sonucu atlayamayıp suya düşerek ölmesinde 

kusursuz sorumluluk koşulları mevcuttur”  

-"OHAL Bölgesinde Temmuz ayında operasyon dönüşü güneş çarpması 

sonucu ölen erin yakınlarının uğradığı zararın kusursuz sorumluluk ilkesine göre 

idarece üstlenilmesi gerekir”  

-" Emekli subay olan desteğin, ordudaki istihbarat görevi sebebiyle emekli 

statüsünde iken teröristlerce öldürülmesi sonucu davacıların uğradığı zararın 

kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince karşılanması gerekir”  

-"Davacıların desteği ve Diyarbakır J.Blg. K. olan Generalin bölücü 

teröristlerin uzun menzilli silah atışı sonucu şehit düşmesinde davalı idarenin 

kusursuz sorumluluğu söz konusudur”  

-"Ege Denizinin Uluslararası sularında müşterek deniz tatbikatı sırasında 

ABD savaş gemisinden hataen fırlatılan bir füzenin Türk Savaş Gemisine isabeti 

sonucu gemi personelinden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet veren 

eylemde davalı idarenin kusursuz sorumluluğu mevcuttur”  

-"Davacıların desteği erin vatani görevini ifa ettiği sırada nöbet tutmakta iken 

yıldırım düşmesi sonucu vefatı dolayısıyla yakınlarının uğradığı zararın kusursuz 

sorumluluk esasına göre idarece tazmini gerektiği kuşkusuzdur”  

-"Topçu birliklerinin atışı esnasında hedef dışında bir bölgeye düşen 

merminin isabeti sonucu vefat eden astsubayın yakınlarının uğradığı zararın hizmet 

kusuru kuramına göre giderilmesi tazmin hukukunun doğal bir gereğidir”  

-"Davacıların desteği pilot subayın Ege denizi üzerinde görev uçuşu yaparken 

bir komşu ülke savaş uçağı ile girdiği hava muharebesinde uçağının aniden yanmaya 

başlayıp denize düşmesi sonucu vefat etmesinden doğan zararın kusursuz sorumluluk 

ilkesine göre idarece tazmini gerekir”  

-"Şehir merkezinde bayrak töreni yapıldığı sırada askeri bandoya yapılan 

bombalı intihar saldırısı sonucu şehit düşen astsubayın yakınlarının uğradığı zararın 

davalı idarece tazmini, kusursuz sorumluluk ilkesinin tabii bir gereğidir”  
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-"Temel savaş beden eğitimi sırasında 2400 metre koşusu esnasında geçirdiği 

kalp krizi nedeniyle vefat eden erin yakınlarının uğradığı zararın, kusursuz 

sorumluluk ilkesi gereğince idarece tazmini gerekli bulunmaktadır”  

-"Pusu görevinde iken aşırı kar ve soğuk nedeniyle donmaya bağlı olarak 

malul hale gelen davacının bu nedenle uğradığı zararın kusursuz sorumluluk ilkesi 

uyarınca tazmini gerekir”  

-"Kuzey Irak Operasyonu sırasında hava desteği sağlamakta iken teröristler 

tarafından atılan füze atışı nedeniyle kullandığı helikopterin düşmesi sonucu şehit 

düşen pilotun yakınlarının uğradığı zararın, kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca 

idarece tazmini gerekir”  

-"Verilmiş disiplin cezasının infazı için Disiplin Cezaevinde yatmakta iken, 

burada yatmakta olan tutuklu bir erin ağır müessir fiili sonucu sakatlanan erin 

uğradığı zararın, hizmet kusuru esasına göre idarece tazmini gerekir”  

-"Geceleyin mevzilerdeki nöbetçileri kontrol ederken mutad güzergâh dışına 

çıktığından, yabancı zannıyla nöbetçi er tarafından açılan ateş sonucu sakatlanan 

davacının uğradığı zararın, kusursuz sorumluluk esasına göre tazmini gerekir”  

-"Adli Tıp raporuyla hatalı ameliyat yaptıkları anlaşılan askeri tabiplerin 

ihmali hareketleri sonucu beden bütünlüğünün bozulduğu anlaşılan davacının bu 

nedenle uğradığı zararın, hizmet kusuru esasına göre idarece tazmini gerekir”  

-"Havan atışları sırasında namluya sıkışan bir havan mermisini çıkarmaya 

çalışırken, birden ateş alan merminin isabeti sonucu vefat eden astsubayın 

yakınlarının uğradığı zararın, kusursuz sorumluluk gereği idarece üstlenilmesi 

gerekir”  

-"Devriye görevi esnasında yol üzerinde uyuduğu için kendisini fark etmeyen 

devriye aracının ezmesi sonucu vefat eden erin mevcut müterafik kusuruna rağmen, 

yakınları olan davacıların bu nedenle uğradıkları zararın hizmet kusuru uyarınca 

idarece tazmini gerekir”  

-"Davacının riskli bir ameliyat sonrası bacaklarında oluşan felcin normal bir 

ameliyat komplikasyonu olduğu tıbbi bilirkişi raporu ile anlaşıldığından; davalı 

idarenin uğranıldığı belirtilen zararın tazmini ile yükümlü tutulamayacağı açıktır”  
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-“ Terörist geçişini engellemek amacıyla evvelce araziye döşenen mayınların 

temizlenmesi esnasında bir mayına basması sonucu sakatlanan davacının bu nedenle 

uğradığı zararın hizmet kusuru esasına göre tazmini gerekir”  

-“ Bakımı yapılan F-16 uçağının ön tarafında bulunan hava alığının önünden 

geçmek isterken, çalışmakta olan motorun emme gücü ile hava alığına kapılarak 

vefat eden astsubayın yakınlarının uğradığı zararın, kusursuz sorumluluk ilkesi 

uyarınca idarece tazmini gerekir”  

-“ Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Kosova’da bulunan Türk 

askeri birliğinde görevli olan davacı astsubayın, bölgeden toplanan patlayıcı 

maddelerin imhası sırasında meydana gelen infilâk nedeniyle maruz kaldığı zararın, 

kusursuz sorumluluk esasına göre davalı idarece tazmini gerekir”  

-“ Fırında görevli olan bir erin fırın kapısını açmak isterken yanlış butonlara 

basması sonucu, fırının içinde ısınma amacıyla bulunan davacıların desteği erin 

yanarak ölümüne sebebiyet vermesi şeklinde cereyan eden maddi olayda, davacıların 

uğradığı zararın hizmet kusuru ilkesi gereğince davalı idarece karşılanması gerekir”  

-“ Serbest paraşüt atlayışı esnasında paraşütteki arıza nedeniyle yere sert iniş 

yapan ve bunun sonucunda sakat kalan davacı astsubayın uğradığı zararın kusursuz 

sorumluluk ilkesi uyarınca tazmini gerekir”  

-“ Askeri lojmanlardaki su basmasını engellemek için girdiği on metre 

derinliğindeki logarda zehirlenerek vefat eden erin yakınlarının uğradığı zararın 

hizmet kusuru ilkesi gereğince tazmini gerekir”  

-“ Görevli olduğu seyir halindeki gemiden düşerek boğulan erin yakınlarının 

uğradıkları zararın kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince davalı idarece karşılanması 

gerekir”  

-“ İkili anlaşmalar uyarınca görevli olduğu Ürdün’de kullandığı helikopterin 

düşmesi sonucu vefat eden subayın yakınlarının uğradığı zararın, risk ilkesinin bir 

gereği olarak davalı idarece üstlenilmesi lâzımdır”  

-“ Görev uçuşu sırasında düşen uçakta vefat eden pilot subayın yakınlarının 

uğradığı zararın, lider brifingine yeterince zaman ayrılmaması ve yoğun uçuş 

programı uygulaması karşısında, hizmet kusuru ilkesi uyarınca davalı idarece 

karşılanması gerekir”  
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-“Arkadaşının oyuncak olduğu zannıyla pimini çektiği el bombasının 

patlaması sonucu her iki gözünü de kaybeden davacı uzman çavuşun uğradığı 

zararın, hizmet kusuru ilkesi uyarınca davalı idarece karşılanması gerekir”  

-“Yemekhane temizliği sırasında su zannederek sürahinin içinde bulunan 

bulaşık parlatıcısını içerek sakatlanan davacı erin uğradığı zararın, kusursuz 

sorumluluk ilkesi uyarınca davalı idarece karşılanması gerekir”  

-“Tank topu mermisinin fek işlemi sırasında, merminin yere düşerek 

patlaması sonucu vefat eden erin yakınlarının uğradığı zararın, risk ilkesinin bir 

gereği olarak davalı idarece kusursuz sorumluluk esasına göre karşılanması gerekir”  

-“Askerlik hizmetini yapmakta iken beden eğitimi sırasında dörtlü kirişten 

düşerek kolundan sakatlanan davacı erin zararının, kusursuz sorumluluk ilkesi 

uyarınca davalı idarece karşılanması gerekir” (Özgüldür, 2003–19, 230).  

 

2.4.3.2. İdari Eylemlerde Oluşan Mala Karşı Zararlar 

-"Asker kişinin özel aracının askeri mahalde hatalı park nedeniyle 

çektirilmesi sırasında araca verilen hasarın hizmet kusuru esasına göre tazmini 

gerekir”  

-"Asker kişinin komutanlık izni ile kışla içindeki bir depoya koyduğu ev 

eşyalarının depoda çıkan yangın sonucu hasara uğraması nedeniyle uğradığı zararın, 

davalı idarece kusursuz sorumluluk esasına göre tazmini gerekir”  

-"Davalı idarenin denetim ve gözetiminde ihale usulüyle yaptırılıp kabulü 

yapılan lojmanların alt yapısındaki eksiklik, hatalı yapım ve kusur dolayısıyla, 

şiddetli yağan yağmurun sebebiyet verdiği mal hasarlarının yapı eseri malikinin 

sorumluluğundan esinlenmek suretiyle kusursuz sorumluluk esasına göre davalı 

idarece tazmini gerekir”  

-"MSB.lığına tahsisli lojmanın alt yapısındaki (kanalizasyon sistemi) eksiklik 

ile bakım ve özen kusuru nedeniyle, tuvalet ve banyo süzgeçlerinden taşan pis suların 

evini tamamen doldurması dolayısıyla, davacının ev eşyalarının hasar görmesi 

sonucu uğradığı ve Sulh Hakimince yapılan tespitle belirlenmiş olan maddi zararın, 

yapı eseri malikinin sorumluluğundan esinlenerek kusursuz sorumluluk esasına göre 

idarece tazmin edilmesi gerekli bulunmaktadır”  
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-“ Oturduğu dairenin bulunduğu bina bacasında biriken kurumların tutuşması 

sonucu yatak odasında çıkan yangında ev eşyaları hasar gören davacının bu nedenle 

uğradığı zararın hizmet kusuru esasına göre davalı idarece tazmini gerekir”  

-“ Gölcük depreminde yıkılan Orduevinde vefat eden müteveffa subaya ait 

olup, enkaz kaldırma sırasında bu subaya aidiyeti saptanarak, döviz ve Türk Lirası 

olmak üzere tutanak altına alınıp emanette tutulan, ancak bilahare zayi edilen 

tutarların, müteveffanın mirasçıları olan davacılara hizmet kusuru esasına göre 

ödenmesi gerekir”  

-“ Oturmakta olduğu lojmanın çatı boşluğunda bulunan imbisat deposunun 

patlaması sonucu evini su basan ve ev eşyaları zarar gören davacı subayın zararının, 

kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca karşılanması gerekir” (Özgüldür, 2003, 243). 
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3. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ 

Bu bölümde idarenin önceki bölümde detaylı olarak incelenen işlem ve 

eylemlerinin yargısal denetimi ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 

 

3.1. Genel Olarak İdari Yargı Denetimi 

Hukuk devleti; idarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına 

uygunluğunun ödün vermez bir ilke olarak benimsediği devlet türüdür (Zabunoğlu, 

1991,187). Hukuk devletinin ise vazgeçilmez şartı olan idari yargı; vatandaşların 

hukuksal güvenlik içinde bulunduğu, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk 

kurallarına bağlı olduğu bir sistemi anlatan hukuk devleti ilkesinin, bir bakıma 

denektaşı olarak kabul edilebilir. Tarihsel tecrübeler, temel hak ve özgürlükler ile 

kamu hukuku kurallarının bağımsız ve kararlarını uygulatma gücüne sahip bir 

denetim organı bulunmadığı takdirde, devamlı ihlal tehlikesi ile karşı karşıya 

kalacaklarını göstermiştir. Bireylerin dokunulmaz temel haklara sahip olduklarının 

ve kamusal yaşamın hukuk kuralları çerçevesinde yürümesi gerektiğinin kabulü, bu 

kuralların denetimi ile görevli bir yargı kolunun yani “idari yargının” doğmasına yol 

açmıştır (Sancar, 1990, 69). 

Adli yargıdan bağımsız olarak “idari yargının” temel işlevi; idarenin hukuka 

uygunluğunun denetlenmesi ve bu uygunluğun sağlanmasıdır. Pek çok kıta Avrupası 

ülkelerde ve ülkemizde uygulanan idari yargı sisteminde ise, kişiler ile idare arasında 

idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel mahkemeler dışında yer alan, kendine 

özgü yargılama kolu (düzeni) teşkil eden idari yargı mercilerince çözümlenmekte ve 

karara bağlanmaktadır. 

 

3.1.1. İdari Yargı Denetiminin Gerekliliği 

“İdari yargının en başta gelen varlık nedeni, hukuk devleti olmanın 

vazgeçilmez şartı olarak, kamu gücü kullanılarak yürütülen idari faaliyetlerin hukuka 

uygunluğunun denetiminin yapılması; böylece “hukukun üstünlüğünün” sağlanması 

koşulunun yerine getirilmesidir” (Özay, 2001, 82). 

Dolayısıyla idari yargı denetimi, idare üzerinde uygulanan en etkili ve nesnel 

denetim yolu olmaktadır. Çünkü idari yargı denetimi, idareden bağımsız ve tarafsız 

bir organ tarafından ve salt hukuki ölçütlere dayalı olarak yapılan nesnel bir denetim 
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olmakla ve güçlü yaptırımlarla donatılmakla, idarenin hukuka uygun davranmasını 

sağlayan en etkili denetim yolu gözükmektedir (Günday, 2004, 259).  

İdari yargı denetiminin temelinde aslında yargı güvencesi yer almaktadır 

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesinin “Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını 

çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna 

başvurma hakkı vardır”  diyen 8nci maddesi ile yine Türkiye Cumhuriyetinin taraf 

olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Her şahıs gerek medeni hak ve 

vecibeleriyle ilgili uyuşmazlıklarda ve gerek cezai sahada kendisine karşı serdedilen 

bir isnadın esası hakkında karar verecek olan kanuni, müstakil ve tarafsız bir 

mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni 

surette dinlenmesini istemek hakkını haizdir” hükmünü içeren 6ncı maddesinin 

birinci fıkrası, mahkeme (yargı) hakkını herkes için istisnasız geçerli “insan 

hakları”ndan biri olarak gösterilmektedir. 

Öte yandan, yine idari yargı denetimi ile ilgili anayasamızın 2nci maddesinde 

Cumhuriyetin niteliklerinden biri olduğu kabul edilen hukuk devleti ilkesinin en 

başta gelen teminatının bağımsız yargı denetimi olduğu aşikârdır. Bu husus, anayasa 

mahkemesinin bir kararında “…insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, adalete 

ve eşitsizliğe dayanan bir hukuk düzeni kurarak bu düzeni sürdürmek ile kendini 

yükümlü sayan, tüm çalışmalarında hukuk kurallarına ve anayasa ile uyumlu, işlem 

ve eylemleri yargı denetimine bağlı olup toplum yaşamında, bireylerin haksızlığı 

uğratılmamasını ve mutluluğunu amaç edinen bir devleti biçimleyen hukuk devleti 

tanımını da devlete güven ilkesini de doğal olarak içerir. Devletin temel niteliğinin 

öğelerinden biri de güvenilirliğidir. Devletin, yaptığı düzenlemelerle haksız bir 

edinim sağlanması ve kişilerin haksızlığa uğratılması kabul edilemez…”                     

(AMKD,12.12.1989 tarih ve E.1983/11,K.1983/48 sayılı karar).şeklinde yer almıştır. 

Anayasa mahkemesi ile aynı anlayışta idari yargı denetiminin gerekliliğine 

işaret eden Avrupa İnsan Hakları Komisyonun 27.2.1996 tarih ve 20704/92 talep 

numaralı raporunda, “iç hukuk, garanti altına alınmış hakları, kamu gücü tarafından 

keyfi bir şekilde çiğnenmesini önleyecek bir koruma sağlamalıdır. Oysa yürütme 

yetkisinin gizli olarak kullanıldığı bir yerde keyfilik tehlikeleri, eşsiz bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır…”(AYİM,1999,15–1055) şeklinde tespitler bulunmaktadır. 
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Sonuçta idari yargılama ile fertlerin subjektif menfaatlerini sağlamaktan ziyade, 

hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak, idare kudretini elinde 

bulunduranların kişisel arzu ve menfaatlerini yerine getirme amaçları karşısında 

kamu gücünün hükmetme vasıtası olarak kullanılmasını engellemek böylelikle 

toplumsal barışı, huzuru ve güveni sağlamak amaçlanmaktadır (Özdeş,1974, 12–13).  

 

3.1.2.  İdari Yargının Sınırları 

1982 anayasası, temel tercihini otorite lehine ve özgürlük aleyhine yapmış bir 

anayasa olarak kabul edilmektedir. 1982 anayasası bu temel tercihinin doğal sonucu 

olarak, devlet-birey ilişkilerinde genellikle devletin bireye karşı güçlendirilmesi 

amacını gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler getirmiştir (Soysal,  1986, 168). 

Devletin güçlendirilmesinden sonra idari yargı denetiminin ise 1982 

anayasası ile daha da daraltıldığı anlaşılmaktadır. Gerçekten 1961 anayasasının 

yürürlüğe girmesinden önce sadece münferit bazı idari işlemler yargı denetimi 

dışında tutulmuş iken, 1982 anayasası ile münferit bazı işlemlerden ziyade, 

genellikle belli bir makam ya da organın tüm işlemleri yargı denetimi dışında 

tutulmuştur. Dolayısıyla işlemlerinin yargı denetimi dışında tutulduğu belirtilen 

makam ya da organların ne gibi idari işlemleri yapmaya yetkili oldukları da esas 

itibariyle yasalar ile belirleneceğinden, 1982 anayasası yasa koyucuya idari yargı 

denetiminin kapsamını daraltma konusunda oldukça geniş yetkiler verdiği 

anlaşılmaktadır (Günday,1994, 140). 

1982 anayasası öncesinde bazı münferit idari işlemlerden idari yargı denetimi 

dışında bırakılanlardan biri de Yüksek Askeri Şura kararları iken sonradan 1982 

anayasanın 125 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca yargı denetimi dışında tutulmuş 

bulunan Yüksek Askeri Şuranın münferit bazı kararlarına değil yasa koyucu 

tarafından Yüksek Askeri Şura tarafından alınması öngörülen tüm kararlara karşı 

yargı yolunun kapatıldığı görülecektir. Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı yargı 

yolunun açık olduğu dönemlerde Şura kararlarına karşı Danıştay ya da Askeri 

Yüksek idare mahkemesinde açılan bazı davaların kabul edilmiş olması ve yargı 

denetimlerinin idare aleyhine sonuçlanması, Şuranın da hatalı kararlar alabileceğinin 

kanıtıdır. Buna rağmen Şura kararlarına karşı yargı yolunun tamamen kapatılmış 
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olmasının kimi yazarlarca “hukuk devleti” ilkesi adına haklı hiçbir nedeni 

bulunmadığı ileri sürülmektedir (Günday,1994,141). 

1982 anayasasının 125nci maddesinin 4ncü fıkrasında, yargı yetkisinin idari 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu, idari işlem ve eylem 

niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği 

belirtilmiştir. Aslında 1982 anayasasının 125nci maddesinin 4ncü fıkrasında 

belirtilen bu sınırlar öteden beri bilinen idari yargı denetiminin doğal sınırları olup, 

anayasada ayrıca sayılmalarına gerek bulunmadığı ileri sürülmektedir. Gerçekten 

1961 anayasasının 20.9.1971 gün ve 1488 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 

metninde bu sınırlar belirtilmemiş olmasına rağmen, gerek öğretide ve gerek yargı 

içtihatlarında idari yargı denetiminin hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olduğu 

kabul edilmiştir. 

İdari yargı yetkisinin doğal sınırları kabul edilmelerine rağmen anayasanın 

125 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen sınırlardan kısaca şunları anlamak 

gerekecektir; yapılacak yargı denetiminde idari işlem ve eylem niteliğinde yargı 

kararı verilememesi, yargı ile yürütme ve idarenin farklı devlet işlevleri olmalarının 

doğal bir sonucudur. Bu nedenle, idari yargı yerleri, ortada henüz idarece tesis 

olunmuş bir işlem yok iken, idareyi bir işlem yapmaya zorlayacak karar 

veremeyecektir. Öte yandan, Türk idari yargılama usulü hukukunda, Alman 

hukukunun tersine, idareyi bir işlem yapmaya zorlayacak bir idari dava türü de 

tanınmadığı bilinmektedir. Ama idarece tesis olunan bir idari işlemin idari yargı 

yerince iptal olunması halinde, iptal kararı idareyi belli bir idari işlemi yapmaya 

zorlayacaktır ki, bu durum idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı verilmiş 

olması anlamına gelmeyecektir. Bu durumda iptal kararını vermiş olan idari yargı 

yeri değilse de hukuk, idareyi iptal kararı doğrultusunda bir işlem (ya da işlemler) 

yapmaya zorlamış olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 51



3.1.3. İdari Yargıya Başvurmada Menfaat İhlali Koşulunun Aranması 

İdari yargıda hakkı ihlal edilen kişinin iptal davasını açabilmesi için davacı 

bakımından objektif ehliyet(genel yetenek) koşulundan başka iptalini istediği idari 

işlem ile aralarında bir menfaat ilişkisinin varlığı aranmaktadır. İptal davalarına özgü 

olan, davacı ile iptali istenen işlem arasındaki menfaat ilişkisinin gerekliliğine 

sübjektif ehliyet(özel yetenek) denilmektedir ( Ata, 2002, 89). 

 Ayrıca sübjektif ehliyet, yani menfaat ihlali koşulu askeri idari yargıda AYİM 

Kanununun 21nci maddesinde şu şekilde yer almıştır; ”20nci maddede belirtilen 

kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden dolayı, yetki, 

sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından bahisle 

menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davaları doğrudan doğruya ve 

kesin olarak Askeri Yüksek idare mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlanır”  

Bununla birlikte menfaat ihlali koşulu genel idari yargıda ise şu şekilde yer 

almaktadır;” İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden 

biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri iptal edilenler 

tarafından açılan iptal davaları…”. Kısaca burada ifade edilmek istenen hem askeri 

idari yargıda hem de genel idari yargıda ancak bir idari işlem ile aralarında menfaat 

ilişkisi bulunan kişilerin o işlemin iptali için dava açabileceğidir (Ata, 2002, 90). 

 Menfaat ihlali koşulunun getirilmiş olması davada ciddiyeti temin etmek, 

ilgisiz kimselerin lüzumsuz müracaatlarla idari yargı yerlerini işgal etmelerine engel 

olmak için konulmuş bir şekil şartı olduğu (Onar, 1966, 1781) ileri sürülmüştür. Son 

olarak ise bu koşulla ilgili olarak Danıştay’a göre, davacının dava konusu işlemle 

menfaatinin ihlal edilip edilmediği idari yargı yeri tarafından takdir edilecektir. 

Menfaat ihlali koşulu ancak dava konusu ile ilgili kişisel, meşru ve güncel bir 

menfaatin bulunması halinde gerçekleşmiş sayılacaktır. 

 

3.1.4. İdari Yargı Denetiminde Uygulanacak Mevzuat 
İdari yargı denetimi yapacak olan AYİM’nin dava konusu ile ilgili yeterli ve 

geçerli somut norm bulması gerekmektedir. Ele alınan konu ile ilgili yapılan her türlü 

yasal düzenleme ile idarenin takdir yetkisine dayanarak yazılı şekilde hazırladığı 

yönetmelik, yönerge v.b.her türlü düzenlemenin varlığı şarttır. Ancak kimi 

zamanlarda ele alınan konu ile ilgili hem yasal hem idari norm bulmak mümkün 
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olmayabilir. Bahsedilen durumlarda AYİM’nin yaklaşımı bir kararında şu şekilde 

ifade edilmiştir;”… İdare hukuku sahasına giren bir meselenin hallinde idari mevzuat 

kâfi gelmediği takdirde, meselenin hükmünü Medeni Kanun veya Borçlar 

Kanununda aramaya imkân yoktur. Bu takdirde hukukun ana prensiplerine ve temel 

kaidelerine istinad edilerek meselenin içtihat yoluyla halledilmesi icap edecektir. 

Görüldüğü üzere, öğreti bir hakkaniyet ve içtihat mahkemesi olan idare 

mahkemesinin, önüne gelen uyuşmazlıkta somut bir norm bulamaması durumunda, 

hukukun genel ilkelerinden de yararlanmak suretiyle içtihat yaratarak çözüm getirme 

yetkisine sahip olduğunu belirtmekte; esasen bu husus “Hiçbir mahkeme görev ve 

yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz” şeklinde ifadesini bulan anayasanın 

36ncı maddesinin açık ve amir hükmünü doğal bir sonucu olması itibarıyla, 

mahkememizce de dikkate alınması zorunlu bir hukuki gerçek olarak 

benimsenmektedir” (AYİM 1.D. 25.1.2000; E.1999/629, K. 2000/70, Sayı 15–721). 

 

3.2. Askeri İdari Yargı Sisteminin Doğuşu ve Gelişimi 

Osmanlı devletindeki uygulamalar dâhil olmak üzere, günümüze kadar diğer 

idari kurum ve memurlardan farklı olarak askeri kurum ve kişilerin ayrı yargı 

denetimine tabi tutulduğu görülmüştür. Asker kişiler ve idareye ait yargı denetiminin 

Osmanlı devleti sonrasındaki gelişimi şöyledir; Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte 

asker kişilerin idari işlem ve eylemlerinden doğan ihtilaflarına ilk olarak 1924 – 1934 

yılları arasında Danıştay’da bakılmış; daha sonra 18.6.1934 tarih ve 2515 sayılı 

Kanunla “Milli Müdafaa Vekâletinde Zat İşleri Son Tetkik Mercii Encümeni” teşkil 

ettirilerek, bu Encümen tarafından 1934 – 1938 yılları arasında söz konusu ihtilaflar 

incelenmiş; dört yıllık bu uygulamadan sonra 30.5.1938 tarih ve 3410 sayılı kanunla 

askeri yargıtay bünyesinde özel bir “idari daire” teşkil ettirilerek, bu dairece ihtilaflar 

çözüme kavuşturulmuş; 15 yıl süren bu uygulamaya 13.7.1953 tarih ve 6142 sayılı 

Kanunla son verilerek, asker kişilerin idari işlem ve eylemler aleyhine açtıkları 

davalara bakma yetkisi yeniden Danıştay’a verilmiş; 18 yıl süren bu uygulamanın 

ardından da 20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla 1961 anayasasının 140ncı 

maddesine eklenen bir fıkra ile bu görev ilk defa kurulan Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesine verilmiştir. 4.7.1972 tarih ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdari 

Mahkemesi Kanunu ile kurulan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Başkan, Başsavcı 
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ve üyelerin seçilip atanmalarını takiben, 6 Eylül 1972 tarihinden itibaren fiilen 

göreve başlamıştır” ( Alpar, 2004–19, 3). 

 

3.2.1 Askeri İdari Yargı Sisteminin Gerekliliği 

Askeri idari yargının konusunu teşkil eden işlemlere “askeri idari işlemler” 

denilmektedir. Anayasa koyucu önceki bölümde detaylı olarak irdelenen idari işlem 

kavramı dışında, askeri nitelikteki idari eylem ve işlem deyimine, “ihtisası 

gerektiren”, “kendine özgü” ve “umumi hukuk kuralları dışında“ özellikleri, 

gelenekleri bulunan, “diğer mesleklerden farklı hiyerarşik” düzene sahip bir kamu 

hizmet kolu olan askerlikle ilgili işlem ve eylemler anlamını vermektedir 

(Candemir,1992–7, 12).  

Genel idari yargıdan ayrı olarak askeri idari yargıyı savunanlara göre; 

hiyerarşi, otorite ve disiplin esasına dayalı “özellikli” bir kamu gücünü teşkil eden 

Milli Savunma hizmetinin kendisine özgü yapısı ve karakteristiği, esasen bu kamu 

hizmetinin bünyesinde mevcut olan “gizlilik” esasıyla birleştiğinde, “askeri nitelikli 

idari işlemler” kategorisiyle karşılaşılmakta ve bu tür işlemlerin genel idari işlemlere 

nazaran farklılığı beraberinde bu bünyede yetişmiş uzman asker kişilerce (asker 

hâkimler ve kurmay subaylarca) yapılacak bir yargı denetiminin gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Bunun dışında genel idari yargıdan farklı askeri idari yargı kolunun 

kabulünü gerektiren nedenlerden biri olarak da, genel idari yargı yolunca önceden 

yapılan yargısal denetiminde hiç dikkate alınmayan “askeri hizmet gerekleri”nin 

öncelikle dikkate alınması zorunluluğu gösterilmektedir. 

Üst ve amirlere mutlak bir itaate ve sıkı bir hiyerarşi esasına dayanan askerlik 

müessesi için genel idari yargı denetiminden farklı ve anayasal bir istisna teşkil eden 

askeri idari yargı denetimi, gerçekte bu otoriter düzen içinde tesis edilen işlemlerin, 

ilgililerince dava konusu yapılması durumunda bir kez de hukuk süzgecinden 

geçmesi suretiyle, askerlik sistemine katkı yapıcı bir özellik taşıması beklenmektedir. 

Genel idarenin tüm işlem ve eylemlerini sivil idari yargı denetimine tabi 

tutulurken, AYİM’nin ayrı bir konumda görev yapması ve bağımsız bir yargı alanı 

oluşturması ile ilgili eleştirilere genellikle şu şekilde cevap verilmektedir; Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesinin görevlerinin Danıştay’a aktarılması, öncelikle asker 

kişilerin çok uzun süren bir yargılama süreciyle karşı karşıya bırakacak; askeri idari 
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işlemlerin uzun süre muallâkta kalması ise disiplin ve otorite zaafı yaratacaktır. 

Dolayısıyla asker kişileri ve askeri idareyi ilgilendiren davalara sivil hâkim ve 

idarecilerin bakması uygun olmayacaktır.  

Öte yandan, çoğu kez salt asker kişilerin vakıf olması gereken gizlilik 

dereceli belgelerin tamamen sivillerden oluşan yargısal kurullarda deşifre edilmesi 

Milli Savunma kamu hizmetinin bünyesinde mevcut olan “bilmesi gereken” 

prensibine aykırı düşeceği gibi, Silahlı Kuvvetlerin askeri nitelikli iç işlemleri bu 

yolla gizlilik niteliklerini kaybedeceklerdir (Alpar, 2004–19, 4–5). 

Ancak yukarıda belirtilen yaklaşım ve anlayışların anayasal ilkeler olan 

“idarenin bütünlüğü” ve “yargının bağımsızlığı” ilkeleri ile bağdaşır yanı 

bulunmamaktadır. Sadece Milli Savunma değil tüm devlet işlerinin kendine ait bir 

gizlilik ve bazı kişilerce bilinmesi gerekli özel bir alanı içerdiğini kabul etmek 

gerekir. Ancak mahkeme niteliği ile hakemlik yapacak olan AYİM’nin bazı 

üyelerinin idarecilerden oluşması idari yargı denetimini anlamsızlaştırmaktadır. 

Özellikle askeri idari işlemlerin yargı denetiminde, hukuk eğitimi almamış olan 

kurmay subaylara yer verilmesi ve AYİM kararından sonra temyiz (yeniden 

inceleme) organın bulunmaması sebepleri başta olmak üzere askeri idari yargının 

gerekliliği ve varlık sebepleri yeniden gözden geçirilmelidir. 

Bu arada 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 52nci 

maddesinin son fıkrasında,”şu kadar ki, görevli daire veya kurul veya savcılar 

tarafından getirtilen veya idarece gönderilen gizli her türlü belge ve dosyalarla, reddi 

hâkim istemi üzerine reddedilen hâkim tarafından bu hususta verilen cevap, taraf ve 

vekillerine incelettirilemez” ibaresi yer almaktadır.  Benzer bir düzenlemenin yer 

aldığı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20nci maddesindeki hüküm ise 

10.06.1994 tarih ve 4001 sayılı kanunla kaldırıldığı halde halen genel idari yargı ile 

askeri idari yargı bakımından bir eşitsizliğe yol açtığı, bunun ise anayasaya aykırı 

düştüğü, özellikle hak arama özgürlüğü önünde bir engel teşkil ettiği ve mevcut 

düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kimi kararlarında belirtilen 

“Silahların eşitliği” ilkesiyle uyum içinde olmadığı söylenebilecektir. 
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3.2.2. AYİM’nin Görev Kriterleri 

AYİM’nin görevi, 1602 sayılı AYİM kanunun 20nci maddesinde 

belirtilmiştir. Bu maddeye göre AYİM’nin görev alanının belirlenmesinde iki ölçüt 

bulunmaktadır. Birincisi, “asker kişileri ilgilendirme”, ikincisi ise “askeri hizmete 

ilişkin olma” ölçütüdür. Görev alanının belirlenmesinde gözetilen “asker kişilerden” 

kimlerin anlaşılması gerektiği, 20nci maddenin son fıkrasında belirtilmiştir. Buna 

göre idari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesini, eylemin bir asker kişiye yönelmesi, 

zarar verici etkilerini bir asker kişinin beden veya malvarlığı sahasında meydana 

getirmesi olarak anlamak gerekmektedir. Aynı maddede yer alan “hizmet” 

kavramının tarifi ise, TSK İç Hizmet Kanunu m.6 ile Askeri Ceza Kanunun 12nci 

maddesinde verilmiştir. Bunlardan iç hizmet kanununda hizmet; kanunlarla 

nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış veya yasak edilen işlerdir, 

şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, eylemin askeri hizmete ilişkin olmasını eylemin 

asker kişilerce oluşturulması veya bir askeri hizmetin yerine getirilmesi sırasında 

oluşması şeklinde ifade edilmiştir (Özgüldür, 1996, 194).  

Sonradan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda 25.12.1981 gün ve 

2568 sayılı kanunla yapılan değişiklikle yukarıda belirtilen 20nci madde değiştirilmiş 

ve asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemin askeri 

olmayan makamlarca tesis edilmiş olsalar bir Askeri Yüksek İdare Mahkemesince 

denetleneceği yolunda bir açıklama getirilmiştir. Ayrıca askerlik yükümlülüğünden 

doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartının aranmayacağı da 

belirtilmiştir. 1982 anayasası, 2568 sayılı kanunla değişik 20nci maddenin göreve 

ilişkin bu hükmünü anayasanın 157nci maddesi olarak aynen benimsemiştir 

(Candemir,1992–7,14). 

 

3.2.3. AYİM’nin Kuruluş ve Görev Dağılımı 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin teşkilatı; 1602 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesi hükmü uyarınca Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda 

gösterilmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi: 

— Daireler, 

— Daireler Kurulu, 

— Genel Kurul, 
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— Başkanlar Kurulu, 

— Yüksek Disiplin Kurulundan oluşan organlara sahiptir. Ayrıca, mahkemenin 

bünyesinde Başsavcılık, Genel Sekreterlik, Kalemler ve Daire Müdürlüğü mevcuttur. 

 1602 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi uyarınca, Askeri Yüksek idare 

mahkemesi iki Daireden oluşur. İş hacmine göre, Genel Kurulun teklifi ve 

Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca 

Daire sayısı üçe yükseltilebileceği gibi, aynı usulle ikiye de indirilebilir. Daireler beş 

askeri hâkim ve iki kurmay subay üyeden oluşur. İç tüzük uyarınca, kararlar üç 

askeri hâkim ve iki kurmay subay üyenin katılımıyla alınır. Daireler Kurulu, Askeri 

Yüksek idare mahkemesi Başkanının yönetiminde daire başkanları ile her dairenin 

kendi üyeleri arasında bir yıl süre ile seçilen, biri askeri hâkim, biri de kurmay subay 

olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. 

 Başkanlar Kurulu, Başkan, Daire Başkanları ve her dairenin en kıdemli birer 

üyesinden, Yüksek Disiplin Kurulu, Başkan, Başsavcı, Daire Başkanları ve 

mahkemenin en kıdemli bir üyesinden, Genel Kurul, Başkan, Başsavcı, Daire 

Başkanları ve üyelerin tamamından oluşur. 

 Üyeler en az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri hâkimler ile yarbay 

rütbesinde iki yılını doldurmuş veya albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay 

subaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilirler. Askeri hâkim sınıfından olmayan 

üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. Mahkeme Başkanının kadrosu 

Tuğgeneral/Tuğamiral veya (kadro verildiğinde) Tümgeneral/Tümamiraldir. 

Başsavcının kadrosu Albay veya (kadro verildiğinde) Tuğgeneral/Tuğamiraldir. 

 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun hâkim sınıfından 

seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu görev için ayrıca kadro verilir. 

Genel Sekreter, mahkeme Başkanına bağlıdır. Başsavcılıkta, Başsavcıya bağlı 

şekilde görev yapan ve dava dosyalarına ilişkin düşünce bildirmekle görevli bulunan 

Savcılar yer almaktadır. Ayrıca her dairede askeri hâkim sınıfından, üye statüsünde 

olmayan üçer Raportör kadrosu bulunmaktadır. Başkanlığa bağlı Daire Müdürlüğü 

ve Genel Sekreter Yardımcılığı kadroları ise askeri hâkim sınıfından olmayıp; 

muharip sınıflara tahsislidir 
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Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülecek davaların hangi dairede 

bakılacağı konusu 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunun 22 ve 

23ncü maddelerinde düzenlenmiştir. 

22nci maddede “Birinci Daire, atanma, yer değiştirme, nasıp, sicil, kademe 

ilerlemesi, terfi, emeklilik, malullük, aylık ve yollukla ilişkin iptal ve tam yargı 

davalarını çözümler” şeklinde düzenleme yer alırken, 23ncü madde ise, “İkinci 

Daire, istifa, hizmet yükümlülüğü, askeri akademiler, askeri öğrenci ve yedek subay 

işlemleri ile eylemlerden doğan iptal ve tam yargı davalarını çözümler” şeklinde 

düzenlenmiştir.  

Aynı kanunun 25nci maddesi ise “Dairelerin işlerinde birbirine nazaran 

nispetsizlik görülürse, Bakanlar Kurulu kararı ile bir dairenin görevine giren işlerde, 

belirli konulara ilişkin olanlar diğer daireye verilebilir. Bu husustaki kararlar aralık 

ayı başında verilir. Aynı ay içinde Resmi Gazetede yayınlanır ve yeni takvim yılında 

uygulanır” hükmünü içermektedir. 

AYİM, Bakanlar Kurulunun 6 Aralık 1996 tarihli kararındaki 1nci Dairenin, 

22nci maddede sayılanlar dışında, Lojman, Ordu Yardımlaşma Kurulu, İstiklal 

Madalyası ve 1325 sayılı Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununa ve T.C. Emekli Sandığı 

Genel Müdürlüğünce yapılan her türlü ödemeye ilişkin iptal ve tam yargı davarlına 

da bakacağı, İkinci Dairenin de Birinci Dairenin bakacağı davalarını çözümleyeceği 

belirtilmektedir. Aynı kanunun 26ncı maddesinde de; Daireler Kurulu’nun görevleri 

sayılmış olup birinci fıkranın (a) bendinde “birden fazla dairenin görevine taalluk 

eden davalar” ibaresine yer verilmiştir (AYİM 1.D.5.6.2001; E.2001/667, K. 

2001.742. 2002–17, 294). 

 

3.2.4 Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı  

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1961 anayasasında başta yer almamış ancak 

1971 yılında 1488 sayılı anayasa değişikliği ile yargı sistemimize girmiştir. Yapılan 

anayasa değişikliğinden sonra Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 4.7.1972 tarih ve 

1602 sayılı kanunla kurulmuş, Türk milleti adına askeri olmayan makamlarca tesis 

edilmiş olsa bile, askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem 

eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı 

denetimi ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapan bir yüksek mahkeme olarak 
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kabul edilmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

görevi bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askeri memur, astsubay, askeri 

öğrenci, ar ve erbaşlar, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlar ile sivil memurlar 

dava açabilirler. (1602 sayılı kanun m.20). Bunların dışındaki şahıslar, özellikle sivil 

kişiler, askeri hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden menfaatleri ihlal edilmiş 

yahut hakları zarar görmüş olsa bile bu mahkemede dava açamazlar. Askeri 

yükümlülüğünden doğan davalarda ise, davacının asker kişi olması koşulu 

aranmayacaktır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, asker kişileri ilgilendiren ve 

askeri hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden doğan iptal ve tam yargı davalarına 

bakılmaktadır. Suç ve ceza ile ilgili davalara bu mahkemede bakılmamaktadır. 

Mahkemeye açılabilen iptal davaları, idari bir işlemin iptalini, tam yargı 

davaları ise, idare hukuku alanında ihlal edilmiş bir hakkın yerine getirilmesini veya 

maruz kalınan bir zararın tazminini (ödettirilmesini) hedef alan davalardır. Tam yargı 

(tazminat) davaları idari işlem ya da idari eylem kaynaklı olabilir. Menfi sicil 

tanzimi, terfi ettirilmeme, kademe ilerlemesi yaptırılmama, emekliye sevk v.b. 

işlemlerin iptali istemleri iptal davalarına, araç devrilmesi sonucu ölüm ve yaralanma 

olayları, emeklilik işleminin iptali sebebiyle açılan tazminat davaları da tam yargı 

davalarına örnek gösterilebilir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak iptal davalarında; idari eylem 

ve işlemin yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

olması ve davacının menfaatini ihlal etmesi, tam yargı davalarında; dava konusu 

idari eylem ve işlemin hukuka aykırı olması ve davacının hakkını ihlal etmesi şarttır. 

Olayda hukuka aykırılık ve menfaat yahut hak ihlali söz konusu değilse dava 

reddolunacaktır. 

Kısaca AYİM’nin anayasanın ve 1602 sayılı yasanın öngördüğü görev 

uyarınca bir davaya bakabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekecektir: 

1. İdari işlem veya idari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesi 

2. İdari işlem ve eylemin askeri hizmete ilişkin olması 

AYİM Kanunu uygulanması açısından “asker kişi” ifadesi, anılan yasanın 

20/2. maddesinde belirtildiği üzere “… Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden 

maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan 
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subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma, erbaş 

ve erler ile sivil memurlardır” şeklinde kabul edilecektir (Aydınalp, 1994–8, 47). 
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            4. İDARENİN YETKİLERİ  

Bu bölümde idarenin sahip olduğu yetkiler incelenmiş ve araştırmanın ana 

konusunu oluşturan takdir yetkisi hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 

  

            4.1. İdarenin Yetki İhtiyacı ve Bağlı Yetkisi 

Bu alt bölümde idarenin sahip olması gereken yetki çeşitleri, idarenin yetki 

ihtiyacı ve bu yetkiler arasında yer alan bağlı yetkisi irdelenmiştir. 

 

4.1.1. İdarenin Yetki İhtiyacı 

İdarenin tüm faaliyet alanları ile idari işlemlerin tüm unsurlarını önceden 

konulacak kurallarla düzenlemek olanak dışıdır. Yine idarenin ne zaman, nerede ve 

nasıl bir faaliyet sergilemesi gerektiğini, önceden ayrıntılarıyla tayin ve tespit etmek 

mümkün değildir. Keza, bunların olanak dâhilinde olduğunun kabulü halinde dahi, 

bu sistem idare hukuku kurallarında bulunması gereken esneklik ve kamu 

hizmetlerinin devamlı değişime uğraması ve genişlemesi kuralı ile de 

bağdaşmayacaktır (Alpar, 1990,1). 

Bu durumda, hukuk kurallarının öngöremeyeceği hallerde, idarenin bir 

hareket serbestliğine sahip olduğunu kabul etmek kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla 

hukuk kuralları idareye yer ve zaman ve halin gerekleri bakımından bir serbest alan 

bırakmalı ve bu alana kısaca idarenin yetki alanı denilmelidir.  

İdarenin faaliyetleri, yasallık ilkesine uyulmak suretiyle kendisine ayrılan 

yetki alanlarından ya takdir yetkisine veya bağlı yetkiye uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Bahsedilen alanların dışında idarenin tamamen yetkili olduğu 

bir alan veya idarenin hiçbir hukuk kuralı ile hiçbir ilkeye bağlı kalmaması hali keyfi 

idarenin varlığına işaret edecektir. Keyfi idare, yasallık ilkesine ters düşeceğinden, 

hukuk devleti ile bağdaşmayacaktır. Çünkü hukuk Kuralları ile idare arasında sıkı bir 

ilişki bulunmaktadır. Aslında idarenin hukuka bağlı olması idareye aynı zamanda 

faaliyetlerini yerine getirmede serbest hareket etme imkânı verecektir. Genel olarak, 

hukuk kurallarının idareye belli bir oranda hareket serbestîsi tanıması takdir yetkisini 

oluştururken, sadece hareket tarzını göstermesi ise bağlı yetkiyi teşkil edecektir.  
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4.1.2. Bağlı Yetki 

İdarenin sahip olduğu yetkilerin başında bağlı yetki gelmektedir. Bağlı yetki; 

kanunun gösterdiği sebeplerin varlığı ve koşulların oluşması halinde, yine kanunun 

gösterdiği kararın alınmasına, işlem ve eylemin yapılmasına denilmektedir. Burada 

idareye düşen görev, bu sebeplerin varlığını ve koşulların oluştuğunu saptamaktır. 

Kısaca bağlı yetkide idarecilerin kişisel düşünceleri, alacağı kararın yerinde ve doğru 

bir karar olup olmadığı konusundaki takdirleri önemli ve etkili değildir (Oytan,1990, 

37). 

Bağlı yetki halinde, idare belli koşul ve durumların gerçekleştiğini 

gördüğünde zorunlu olarak kanunda öngörülen kararı olmak zorundadır. İdare, belli 

koşul ve durumların gerçekleşmiş olmasına rağmen, kanunda gösterilen kararı almaz 

veya başka karar alırsa, hukuka aykırı hareket etmiş sayılacaktır. İdare, belirli koşul 

ve durumların gerçekleşmesi halinde, mutlaka belli bir çözümü benimseyerek, belli 

bir idari işlemi yapmak zorunda olduğuna örnek olarak; TC Emekli Sandığı Kanunu 

hükümlerine göre, idarenin belli bir yaş haddine ulaşan memuru emekliye sevk 

etmek zorunda olması gösterilebilir. 

Görüldüğü üzere, bağlı yetki halinde bir idari işlemin sebep ve konu öğeleri 

arasında zorunlu bir bağ kurulmakta ve idari kararın kanunda öngörülen sebebi 

somut olayda geçekleştiğinde idare belli konulu bir kararı almak zorunda 

kalmaktadır. Dolayısıyla bağlı yetki halinde idari kararın maksat öğesi önemini 

yitirmekte ve kanunda belirtilen sebebin gerçekleşmesi üzerine alınan kararın kamu 

yararına ve hizmet gereklerine uygunluğu kabul edilmektedir. Örneğin atamaya 

yetkili amirin, izinsiz ve özürsüz olarak görevini aralıksız 10 gün terk eden bir devlet 

memurunu çekilmiş sayarken aynı zamanda o memura duyduğu kişisel husumet 

duygusu ile hareket etmiş olmasını, çekilmiş sayma işleminin maksat öğesi yönünden 

önemli kabul etmeyecektir (Günday,1994, 267). 

Bir güvence olarak kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bağlı yetkinin 

kullanımı hallerinde idare, hataya düşmeyecek ve belli bir şekilde otomatik olarak 

hareket etmek zorunda kalacaktır. Çünkü ortada idare için en iyi çözüm tarzı olarak 

tek çözüm bulunmaktadır ve o çözüm de kanunun öngördüğü çözümdür. İdare bu 

çözümü uygulamak zorundadır. 
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Bağlı yetkinin diğer ayırt edici unsuru ise bu yetkinin idare işleminin yalnız 

konusuna ilişkin olmasıdır. İdari işlemin olması gereken kanuni unsurlarından olan 

yetki, şekil, amaç gibi unsurları, bağlı yetki alanı dışında kalmaktadır. Zira idari 

işlemin konusundan başka, diğer unsurların da bağlı yetkiye dâhil edilmesi halinde, 

bağlı yetki olma özelliği ortadan kalkacaktır. Çünkü tüm unsurları önceden 

belirlenen bir idari işlemde bağlı yetkiden söz edilemeyecektir. Ancak bilineceği gibi 

idarenin bir konuya ilişkin yetkisi, yalnızca kanuni metinlerden oluşmayıp tüzük ve 

yönetmelik gibi düzenleyici işlemleri de kapsadığından gücünü sadece yasamanın 

çıkardığı metinlerden almayan bağlı yetkinin alanı kendiliğinden genişlemektedir. 

Bağlı yetki, yönetilenler için, keyfi yönetime karşı bir korunma, bir güvenlik 

garantisi kabul edilmektedir. Polis devletinin aksine, hukuk devletinde, iktidarın 

kullanılmasına ilişkin kurallar önceden tespit edilmiştir. Böylece bağlı yetki rejimini, 

yönetilenlere azami garantiyi sağlayan idare rejimi olarak kabul etmek yanlış 

olmayacaktır (Tuncay,1968,167). Bağlı yetki halinde, idare, belli koşul ve 

durumların gerçekleşmesi halinde mutlaka kanunda gösterilmiş bulunan işlemi 

yapmak ya da kararı almak zorunda olduğundan, idare; belli koşul ve durumların 

gerçekleşmiş olmasına rağmen, kanunda gösterilmiş bulunan işlemi yapmayı ya da 

kararı almayı reddeder ise veya kanunda gösterilen işlem ya da karardan başka bir 

işlem yapar ya da karar alır ise, hukuka aykırı davranmış olacaktır. İdare için birinci 

halde red işlemi, ikinci halde ise idarenin yapmış olduğu işlem baştan sakat doğmuş 

olacaktır. 

Diğer bölümde takdir yetkisi detayları ile inceleneceğinde bağlı yetki ile 

önemli farklar içerdiği görülecektir. Sonuç olarak bağlı yetki söz konusu olduğunda, 

idarenin takdir hakkı mevcut kabul edilmemektedir. Ancak pek çok durumda, 

idarenin takdir hakkı tam olmamakla birlikte, yetkisi de tam olarak bağlı olduğu da 

kabul   edilmemektedir.  Dolayısıyla yetkinin bağlılığı takdir hakkının 

panzehirlerinden biri olduğu düşünülürse bağlı yetki idarenin önüne konulan bir 

engel değildir. İdare için sadece yetki bağlı olduğunda takdir hakkı yok kabul 

edilmektedir. Daha geniş bir alana ait olan idarenin yetkisi, takdiri olmaktan 

çıktığında, bağlı yetkiye dönüşeceğini kabul etmek gerekecektir. Bağlı yetki açıklığı 

ve sert kuralları ile kuşkusuz idareye her şartta imtiyaz sağlayan bir yetkidir. Fakat 

 63



bağlı yetki, yasallık ilkesi uyarınca, idarenin gücünü sınırlayan ve idarenin hukuk 

içerisinde kalmasını temin eden bir çizgi anlamını taşımaktadır.  

  

            4.2. İdarenin Takdir Yetkisinin Kaynağını Açıklayan Teoriler 

             Takdir yetkisi basit ve geniş anlamıyla, serbestçe karar alma, hareket etme 

yetkisidir. İdarenin süratli ve etkili hareket edebilmesi ve somut olaylarda en uygun 

ve adil çözümü bulabilmesi için takdir yetkisi ile donatılması günümüz idarelerinin 

bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç çoğu zaman bir zorunluluk gibi gözükse de, idarenin çeşitli 

yetkilerle donatılıp tamamen serbest bırakılması da düşünülemez. Çünkü birçok 

çeşitli durumda da görülebileceği gibi idarenin bağlı yetkisinin bulunduğu yani 

kısıtlandığı kabul edilse bile, idarenin serbestçe hareket ettiği bir alan her zaman 

bulunmaktadır. Dolayısıyla takdir yetkisinin varlığının kabul edilmediği hallerde 

bile, idare yönetmenin doğasında bulunan hareket alanına zaten sahip durumdadır. 

İdare, belli koşullar ve durumların ortaya çıkması halinde belli bir işlemi 

yapıp yapmamak veya kanunda öngörülen çeşitli çözümler arasında bir tercih 

yapmak konusunda serbestîye sahip ise ya da belli konuda bir işlem yapabilmek için 

hangi koşul ve durumların ortaya çıkması gerektiğini belirtmek olanağına sahip ise, 

takdir yetkisinden söz edilecektir. Bir hukuk devletinde hukuka uygun davranmak ve 

hukuka uygun işlemler yapmak zorunda olan idare de, süratli ve etkili hareket 

edebilmek ve somut olaylarda en uygun ve adil çözümleri bulabilmek bakımından 

takdir yetkisi ile donatılmak isteyecektir (Günday, 2004, 267). 

İdare için çoğu zaman vazgeçilmez durumda olan takdir yetkisinin kaynağı 

konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Bu görüşler incelendiğinde takdir 

yetkisinin ne şekilde oluştuğunu ve ne tür bir uygulama alanına sahip olduğunu 

değerlendirmek mümkün olacaktır; 

 İlk olarak takdir yetkisinin varlığını ilk açıklayan anlayış objektif olarak 

bilinen anlayıştır. Objektif anlayışın içerisinde Normatuist okulun temsilcisi 

Merkl’ine göre, normlar hiyerarşisinde her basamak arasında bir boşluk vardır. Bu 

boşluk ise kuralı koyan organ veya şahsın takdir yetkisini kullanacağı, dilediği gibi 

doldurabileceği bir alandır. Bu alanda idarenin serbestçe kullanılması, farklı ihtimal 

ve imkânlardan birinin tercih edilmesi takdir yetkisidir. Her kural bir üst kuralın 

uygulanması suretiyle daha alt seviyede bir kural konulması gerekli olduğuna ve 
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belirli kişiler arasında belirli olayları düzenleyen ve sübjektif hükümler doğuran 

kararlar da, etkisi sınırlı bir hukuk kuralı doğurduğuna göre sonuç olarak normlar 

hiyerarşisinin her seviyesinde ve her hak sahibi için bir takdir yetkisi söz konusudur. 

Bu durumda takdir yetkisini sadece devlete veya idareye ait bir yetki olmayıp, aynı 

zamanda hukukun karakterinden, normlar hiyerarşisinden doğmuş genel bir iktidar 

olarak görmek gerekecektir. Bu anlayışa göre normlar hiyerarşisinin en üstünde 

bulunan kural ile anayasa arasındaki boşluk, anayasa organının takdir yetkisine giren 

saha olarak kabul edilecektir. Normlar hiyerarşisinin başına anayasa konulduktan 

sonra, ikinci seviyede yasanın konulması gerekecektir. Anayasa’da somut olarak 

düzenlenmiş olan bir kurumun, sınırlarını, ana kurallarının koyarken yasa koyucu 

çeşitli fikir ve sistemlerden birini seçme konusunda takdir hakkını kullanacaktır. 

Bundan sonra bir üst seviyedeki kuralların uygulanması ile daha alt seviyede yeni bir 

takım kurallar konulacaktır. Bu kuralları idare de getirebilecektir. İdare yasalarla 

kurulan kurumların işlerlik kazanması için düzenleme yetkisine dayanarak kurallar 

koyacaktır. Bu kuralları koyan idarenin önünde değişik seçenekler bulunduğundan, 

bu seçeneklerden birisini tercih ederken takdir yetkisini de kullanacaktır. 

İdarenin bahsedilen takdir yetkisi, düzenleme alanı dışında kişisel ve sübjektif 

işlemler alanında da vardır. İdare bahsedilen yetkiyi daha alt seviyede bulunan ve 

kendi yapmış olduğu tüzük, yönetmelik gibi kural-işlemlerden almaktadır. 

Dolayısıyla idare için gerek düzenleme işlerinde ve gerekse kişisel ve sübjektif 

işlemler alanında, üst seviyedeki kuraldan doğan ve üst seviyedeki kural ile 

konulacak durum arasındaki boşluktan kaynaklanan bir takdir yetkisi doğal olarak 

mevcuttur. Kısaca idarenin takdir yetkisi, daima üst kuralın çizdiği sınırla belirlenmiş 

durumdadır. 

Merkl’in anlatılan teorisine göre takdir yetkisi hukukun bünyesinden yani 

normlar hiyerarşisinden kaynaklanan ve her çeşit tasarruf düzenine bağlı olduğu için 

tamamen objektif bir açıklamadır. Başka bir anlatımla, bu yaklaşımla takdir 

yetkisinin kaynağı hak sahibine değil, onun dışında bulunan kurala dayandırılmakta, 

yetkiyi kişilerin şahsından değil kuraldan çıkartılmaktadır (Onar,1966, 424). 

İkinci olarak takdir yetkisinin kaynağını objektif olarak açıklayan teorilerden 

bir diğerinin sahibi olan Bonnard, takdir yetkisini hukuki işlemin unsurları açısından 

ele almaktadır. Bonnard’a göre, takdir yetkisi bir hukuki işlemin unsurlarının, üst 
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kural ile belirlenip belirlenmemesine göre tayin edilecektir. Örneğin, yapılması ile 

beklenilen hukuki sonucu, kanun veya tüzük belirlememiş ise bir takdir yetkisi 

mevcut kabul edilecektir. 

Bu anlayıştan hareket edince, takdir yetkisinin idari işlemin sebep, şekil, konu 

v.b. unsurlarını kapsaması da gerekecektir. Ancak idari işlemin amaç unsurunda 

takdir yetkisi söz konusu olamayacaktır. Zira amacın kamu yararı olmasını tüm 

işlemlerin ortak unsuru ve idare için bir zorunluluk görmek gerekecektir. 

Bonnard takdir yetkisini, daha çok idari işlemin sebep unsurunda aramaktadır. 

Özellikle hukuk kuralı sebebi belirlemişse, bu durum karşısında ne yapması 

gerekeceğini göstermiş demektir. Çünkü bu durumda artık takdir yetkisinden 

bahsedilemeyecektir. Kısaca takdir yetkisini idari işlemin unsurlarında, dolayısıyla 

kişinin dışında arayan Bonnard’ın görüşü objektif bir teoriye dayanmaktadır (Onar, 

1966, 427–428). 

Ancak bu görüş, çeşitli yargı içtihatlarında kabul edilmemiştir. Zira yargı 

organları, yalnız maddi olayların saptanması ile yetinmezler. Çünkü yasa, genel bir 

sebep göstermişse, idare tarafından işlemin yapılmasına neden olarak gösterilen 

olayın, işleme sebep teşkil edecek değer ve nitelikte olup olmadığı yargı organları 

tarafından araştırılacaktır. Dolayısıyla takdir yetkisi, yasaya göre açıklanamayacak, 

bunun yanında, yargı organlarının içtihatlarının varlığı da kabul edilecektir. 

 Üçüncü olarak takdir yetkisinin kaynağını, yasaya dayanarak açıklayan bir 

diğer görüş de Prof. Waline’ın yasaların uyuşmazlığı görüşüdür. Prof. Waline, 

sorunu yalnızca kolluk yetkilerinin kullanılması açısından ele almıştır. Buna göre, 

idare, karar alma yetkisini tespit ederken, gerçek anlamda bir yasalar uyuşmazlığını 

çözmek durumunda kalabilir. Örneğin, bir yasaya göre, toplum düzenini korumakla 

görevli olan idare, diğer yasalarla düzenlenen kişisel hak ve özgürlükleri göz önünde 

tutmak zorundadır. Eğer kamu düzeni ancak bir kamu özgürlüğünü kısıtlamakla 

korunabiliyor veya gerçekleştiriliyorsa, idare bahsedilen iki yasadan birini seçmek 

zorundadır. Bu durum ise bütünüyle, hukuki ve idari yargı organlarını ilgilendiren bir 

konudur. Kısaca bu görüş, idareye tanınmış olan yetkinin ancak kişisel hak ve 

özgürlüklerle çatışması halinde takdir yetkisinin bulunduğunu belirtmektedir. 

 Dördüncü olarak konu ile ilgili başka bir teori sahibi olan Prof. Eisenmann’a 

göre; sadece yasaların koyduğu sınırlar kabul edilecek olursa, takdir yetkisinin alanı 
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çok genişleyecektir. Böylece idare birçok alanda yargı denetimi dışında 

kalabilecektir. Bu nedenle içtihatların yasaların bıraktığı boşlukları dolduracağını 

kabul etmek gerekmektedir. Kısaca bu görüşe göre, yargı denetimi sırasında mevcut 

yasalarla, yargı içtihatlarının yarattığı hukuki ilişki göz önünde tutulmakla 

kalınmayıp, o anda verilen kararın takdir yetkisini sınırlayan bir kural olduğu da 

kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak bu görüş aşırıya kaçarak, yasaların hiçe 

sayılma sonucunu doğurabileceğinden, yani takdir yetkisinin dayanağının yalnızca 

idari yargı organları ve onların verdiği kararlar olduğunun kabulüne götüreceğinden 

dolayı eleştiri almaktadır (Onar,1966, 428). 

 Beşinci olarak yine objektif görüş sahiplerinden bir diğeri olan Venezia, 

takdir yetkisini objektif bir gerçek olarak kabul etmektedir. O’na göre, idari 

faaliyetler bir girişimdir ve aslında yönetilenler de bu girişimin içinde 

düşünülmelidir. Yönetilenin bu katılımı sona erdiğinde idare ile iradeleri karşı 

karşıya gelecek ve arada mevcut eşitsizliğin giderilmesi amacıyla yargı denetimi 

yapılacaktır. Böylelikle Venezia, takdir yetkisinin kaynağını idari faaliyetin bir 

girişimi olmasında aramaktadır. O’na göre idari yargı organı, yönetilenlerin bir hak 

ve özgürlüğüyle idarenin çatışması halinde araya girecek ve takdir yetkisinin alanını 

sınırlayacaktır. Ancak görüleceği gibi bu görüş yasama işlemlerine hiç değer 

vermemekte ve takdir yetkisini tamamen idari yargı denetiminin alanına 

bırakmaktadır. 

 Altıncı olarak takdir yetkisini sübjektif yönüyle açıklayan Haurioui ise takdir 

yetkisini idarenin tüzel kişiliğinden hareketle açıklamaktadır. Bu görüşe göre, hukuk 

kuralları ancak idari faaliyet sahasının, başka bir deyişle, hareket serbestîsinin 

sınırlarını tayin ve tespit ederler. Yetkililer ise bu sınırı aşmamak koşulu ile 

diledikleri gibi hareket edebilirler. İşte bu hareket serbestîsi takdir yetkisi olarak 

nitelendirilmektedir. Hauriou, idareye tanınan ve durumun koşullarına uyabilmek 

zorunluluğunu karşılayan bu takdir yetkisini özel hukuk ilkelerine göre 

açıklamaktadır. Açıklanan sübjektif teori objektif teorilerin aksine, hak sahibini 

dikkate alarak takdir hakkını şahsın sübjektif bir hakkı olarak belirtmektedir. 

Hauriou’nun takdir yetkisi teorisini savunanlar, idarenin iç faaliyetleri ve maksadı, 

objektif hukuk kurallarıyla sınırlandırıldıkça, takdir yetkisinin de sınırlılığı ve hatta 

önceden mevcut olan takdiri işlemlerin mahiyet ve içerikleri açısından hiçbir hukuk 
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kuralına ve dolayısıyla yargı denetimine tabi olmayan bir takım idari işlemlerin 

ortadan kalktığını ileri sürmektedirler (Onar,1966, 429). 

 

4.3. İdarenin Takdir Yetkisinin İçeriği 

Bu bölümde idarenin takdir yetkisinin oluşumunda bir önceki bölümde 

belirtilen takdir yetkisinin kaynağı dışında bu yetkinin oluşumunda yaşanan tarihi 

süreç ile takdir yetkisinin gerekliliği ve sınırları özellikle idari işlemin unsurları 

açısından irdelenmiştir.  

  

            4.3.1 Takdir Yetkisinin Gelişimi 

Takdir yetkisi ile hukuk devleti anlayışının gelişmesi aynı süreç içerisinde 

oluşmuştur. 19 uncu yüzyılda milli irade teorisinin gelişmesiyle beraber, bu iradenin 

ürünü kabul edilen yasa her şeyin üstünde ve bundan dolayı da idarenin de kişiler 

gibi yasalarla bağlı olduğu ancak sadece yasaların uygulayıcısı olmadığı görüşü 

kabul görmüştür. İdare yalnızca hukuku gerçekleştirmek amacıyla hareket etmemeli, 

bunun yanında kamu yararını gerçekleştirecek çeşitli işlem ve eylemler yapmalı, 

şeklinde bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu görüşten hareketle, yasalar taşıdıkları 

hükümler bakımından bağlayıcı kurallar ve takdir yetkisine yer veren kurallar olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. 

Özellikle devletin çeşitli ekonomik, sosyal, sanayi alanlar ile güzel sanatlar 

ve kültürle iç içe olduğu durumlarda farklı yararları bağdaştırmak, sosyal 

anlaşmazlıkları çözmek, oluşan buhranları, krizleri önlemek için daha müdahaleci ve 

hareketli duruma geçmesi üzerine, teknik yeterlilikler ve hukuk kuralları ile idareye 

sınırlamalar getirmek daha da zorlaşmıştır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti için 1961 

ve 1982 anayasalarında yer alan sosyal devlet ve sosyal adalet ilkeleri gibi devlete 

yeni görevler veren yaklaşımlardan sonra,  bugün artık devleti sadece şahsi hak ve 

hürriyetleri yaşatan bir kurum olarak görmek imkânsızlaşmıştır. İdarenin sosyal 

hürriyeti de gerçekleştirmek için daha geniş bir alanda hareket etme zorunda kaldığı 

artık kabul edilmektedir.  

İlke olarak, hukuk kurallarını idarenin kendisi olarak görmenin mümkün 

olmadığı bilinmektedir. Hukuk aslında bir sınır ve çerçeve çizmektedir. İdare takdir 

yetkisini kullanarak uygulayabileceği en uygun teknik usullerini bulmak, faaliyetin 
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teknik yapısının gerektirdiği eylemleri yapmak ve amaca ulaşmak için en doğruyu 

seçmek yetkisine sahip kılınmalıdır (Onar,1966, 431–432). Dolayısıyla idareye 

hukuk kuralları içerisinde takdir yetkisini tanımak gerekecektir 

Ancak idareye tanınacak takdir yetkisi idarenin hukuka bağlılığına bir istisna 

getirmemeli, idareye hukuk dışı veya hukukun üstünde yetki tanınması anlamını 

taşımamalıdır. Çünkü takdir yetkisi hukuk düzeninden, hukuki işlemlerle, bunların 

unsurlarını ve koşullarını tespit eden kuralların özelliklerinden ve hak sahibi 

durumundaki idarenin yetkilerinden oluşan doğal bir sonuç olduğu kabul edilmelidir. 

Hukuk çizgisindeki doğal bir sonuç olarak takdir yetkisinden bahsedilmek 

için, idarenin, belli durum ve koşulların meydana gelmesi halinde, belli bir karar alıp 

almamak veya yasada öngörülen değişik çözümler arasında bir seçim yapmak 

konusunda serbestîye sahip olması ya da belirli bir konuda bir karar alabilmek için 

hangi koşul ve durumların ortaya çıkması gerektiğini belirlemek olanağına 

kavuşturulması gerekmektedir. 

Ancak bütün bunlara rağmen, yukarıda belirtilen sebeplerle dahi idareye 

takdir yetkisinin tanınmış olması, bazı yazarlar tarafından hukuk devleti ilkesi 

açısından kuşku ile karşılanmaktadır. İsviçreli tanınmış hukukçu Huber, idarenin 

takdir yetkisini, yasal bir dayanak olmaksızın kişilerin haklarına ve ödevlerine 

müdahale etmek olanağı tanıdığı gerekçesiyle, hukuk devletinin içindeki bir “Truva 

Atı” olarak nitelendirmiştir (Günday, 2004, 249–250). 

 

4.3.2. Takdir Yetkisinin Gerekliliği ve Sınırları 

Batı doktrinlerinde takdir yetkisi; idare ile yargıyı farklılaştıran bir nitelik 

taşımaktadır. Özellikle idarenin görevi, yargıda olduğu gibi yalnızca hukuku 

uygulamaktan ve kuralda belirtileni yerine getirmekten ibaret değildir. İdare, 

yargıdan farklı olarak toplumun gelişen maddi, manevi her türlü ihtiyaçlarını gözetip 

karşılamak zorundadır. Kısaca hukuk, idare için düzenleyici değil çerçeveleyici bir 

rol oynamaktadır. Bu yüzden bu görüşte olanlar için idarenin geniş ölçüde takdir 

yetkisine sahip olması gerekmektedir (Balta,1964,135). Ayrıca idarenin takdir yetkisi 

idari davranışların, idarenin yapacağı işlemlerin ve alacağı kararların en ince 

ayrıntılarına kadar yasa koyucu tarafından düzenlenmesinin olanaksızlığından da 

kaynaklanmaktadır. Böylelikle takdir yetkisi, dinamik bir toplumun gereksinmelerine 
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uygun ve etkili bir idari faaliyeti mümkün kıldığından hukuk devletini 

zedelememekte, aksine hukuk devleti ilkesinin bir tamamlayıcısı olmaktadır 

(Günday,1994, 250). 

Takdir yetkisinin gerekliliği konusunda; yasa koyucunun idari davranışı tüm 

ayrıntıları ile düzenlemeye kalkışması ve idarenin yetkisini bağlaması halinde somut 

olaya uygun düşecek çözüm yollarının bulunmasının güçleşeceğini ve hatta 

imkânsızlaşacağını belirtmek gerekmektedir. Ayrıca son derece somut ve 

karşılaşılmadan bilinemeyecek olan çeşitli sakıncaların yasa koyucu tarafından 

önceden tespit edilmesi ve öngörülebilmesinin de mümkün olamayacağını kabul 

etmek gerekecektir. 

Bunlarla beraber yasa koyucu, idareye takdir yetkisi tanırken mutlaka bir 

çerçeve çizmek, idareye ancak bu çerçeve dâhilinde serbest bırakmak ve idarenin 

hukuka uygun ve aykırı düşebilecek davranışları arasındaki sınırı ortaya koymak 

zorundadır (Günday, 2004, 251). Çünkü takdir yetkisi hukuk dışı değil, hukuk içi bir 

yetkidir. Bu yetki hukuk kuralları ile düzenlenecektir. Kullanılması diğer yetkiler 

gibi belli bazı koşulların varlığına bağlıdır. İdareci, takdir serbestîsinin tanıdığı 

yetkiye göre, hukuk kurallarına uygun olarak çeşitli hal tarzları arasından birini 

seçecektir (Eroğlu,1985, 51). 

İdarenin takdir yetkisine, düzenleyici, genel, bireysel her türlü idari işlemler 

ile her türlü idari eylemler konu olabilecektir. Hatta uygulamalarda düzenleyici ve 

genel işlemlerde takdir yetkisinin daha geniş bir yer tuttuğu görülmektedir. 

Çoğunlukla bir tüzük veya yönetmelik, ancak üst hukuk kaynağında yer almayan 

kuralları belirtmek amacıyla yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak idare, örneğin 

boşalan bir göreve alt derece memurlarından uygun olanını yükseltmek veya eşit 

derece memurlarından yine uygun olanını seçmek serbestliğine yani takdir yetkisine 

sahip bulunmaktadır (Balta,1964, 47). 

Takdir yetkisinin sınırını, üst hukuk kuralları olarak belirlenen anayasa, 

yasalar, bilim ve teknik alanlarında genel kabul gören anlayış ve gerçekler, bireysel 

hak ve özgürlükler ile çağdaş ve düzenli idarenin sorumluluğunda belirlenen ölçütler 

oluşturacaktadır. Bir denge içerisinde ve hukukun gözetiminde kullanılacak takdir 

yetkisinin, kamu hizmetlerinin var oluş amacını ve verilme biçimini bozmayacak 

şekilde idareye tanınması gerekmektedir. Verilecek takdir yetkisinde yasallık 
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prensibi ile idarenin yararına hareket serbestîsi birleştirilmeye ve uzlaştırılmaya 

çalışılacaktır (Eroğlu,1985, 50). 

Herhangi bir konuda idarenin takdir yetkisine sahip olup olmadığı ve varsa 

bunun kapsam ve derecesini, o konuya ilişkin hukuk kuralları gösterecektir. Ancak 

hukuk kurallarının çoğu zaman kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu yararı v.b. 

birtakım belirsiz kavramlardan hareketle düzenlendiği bilinmektedir. O halde 

kullanılan kavramların yetkili idarenin sübjektif anlayışına mı yoksa objektif bir 

değer yargısına göre mi, takdir yetkisinin şekil alacağını incelemek gerekecektir. 

Başka bir ifadeyle, idarenin hukuk kurallarında yer alan ve hukuk kuralına hayat 

veren bu tür belirsiz kavramları anlama biçimi mutlaka yargısal denetime tabi 

tutulması gerekecektir. Kısaca idari kuruluş ve yönetici sayısı kadar farklı anlamlar 

yüklenebilecek olan ve takdir yetkisine temel teşkil eden hukuk kurallarındaki bazı 

belirsiz kavramlar, hakem olarak yargı yerlerince anlamlandırılmalıdır.  

Bu arada idarenin objektif ölçülerle değerlendirme yapması zorunlu 

durumlarda, örneğin; -kamulaştırma bedelinin tespitinde- idarenin gerçekte sahip 

olduğu bir takdir yetkisinden söz edilemeyecektir. Çünkü açık şekilde kabul edilen 

veya bazı ölçütlere bağlanan değerlendirmeler ve kavramlar yorum ve uygulanırken 

takdir yetkisi dışında kalacaktır. 

 

4.3.3. İdari İşlemin Unsurları Açısından Takdir Yetkisi 

İdarenin takdir yetkisinin, idari işlemlerin hangi unsurlarında ortaya 

çıkabileceğinin idari işlemin hukuka uygunluğu açısından belirlenmesi 

gerekmektedir. Çünkü hukuka uygun olarak oluşturulmamış idari işlemler baştan 

sakat doğacaktır. Kısaca takdir yetkisi şeklinde kullanılan her türlü işlem ilk olarak 

hukuka aykırı olmamak adına beş temel unsur açısından doğru yapılanmış olmalıdır.  

Bunun için idari işlemlerin beş farklı unsura dayandığı bilinmektedir. Öncelikle idari 

işlemlerin unsurlarından biri olan yetki unsurunda takdir yetkisinin zaten 

olamayacağı bilinmektedir. Çünkü bir idari işlemin hangi kurum ve kuruluşlarca 

yapılabileceği, yapılacak ise, hangi makam tarafından bu yetkinin kullanılacağı 

önceden hukuk kurallarında gösterilmiştir. Dolayısıyla önceden belirlenmiş yazılı 

hukuk kuralındaki yetkiye rağmen yani idari işlemi yapabilecek idare adına kişi veya 

kurum belirlenmiş iken bir başkasının takdir yetkisini kullanılması 
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düşünülemeyecektir. Aynı durum, idari işlemlerin şekil unsuru bakımından da 

geçerlidir. Çünkü idare için düzenlenebilecek tüm idari işlemler açısından bir şekil 

serbestîsi bulunmamaktadır. Kısaca idare istediği şekle dayanarak idari işlemleri 

düzenlemesi mümkün değildir. Çünkü idare için şekil serbestliği değil şekil 

zorunluluğu vardır. Bahsedilen bu iki unsur yanında amaç unsuru bakımından da 

idare için takdir yetkisi söz konusu olamayacaktır. Çünkü idari işlemlerin kabul 

edilen tek bir amacı vardır, o da kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik olmaları 

gerektiğidir. Kamu yararı amacı dışında başka bir amaç idari işlemler için kabul 

edilmemektedir. Sonuç olarak idari işlemin bilinen beş unsurundan ancak sebep ve 

konu unsurunda takdir yetkisi bulunabileceği ortaya çıkmaktadır. Ancak idari 

işlemlerin unsurları ile takdir yetkisi arasındaki ilişkiye daha detaylı bakmak 

gerekmektedir. 

Özellikle idari işlemlerde yetki, kamu görevlilerine kamu gücü adına, kamu 

gücüne katılarak hareket etme ehliyeti veren bir unsur olarak ancak idari işlemin 

yetkili bir görevli veya makam tarafından yapılması anlamını taşımaktadır. Bu 

sebeple yetki unsurunda idareye bir serbesti tanınması, düzenli ve gelişmiş bir 

idarenin kabul edeceği bir anlayış olamayacaktır. Gerektiğinde hem yer ve hem de 

zaman açısından idari yargıda yetkisizlik konusu, idari işlem için ele alınarak yargı 

denetimi yapılabilecektir. Kısaca idari işlemin yetki unsurunda idare, bağlı bir 

yetkiye tabi durumda olduğu kabul edilecektir. 

İdari işlemin şekil unsurunda da idarenin takdir yetkisi bulunmadığı yukarıda 

kısaca belirtilmiştir. Çünkü idari işlemlerin yazılı şekil ve usul kurallarına uyularak 

yapılması zorunludur. Şekil yönünden sakatlık, bir idari işlemin asli şekil noksanlığı 

kabul edildiği takdirde idari işlemin iptaline sebep olacaktır. Burada yerine 

getirilmesi ve izlenmesi, alınan idari kararların anlamını değiştirebilecek nitelikteki 

her türlü şekil kuralı o idari işlem için önemli ve etkili bir sakatlık olarak kabul 

edilecektir (Oytan,1990, 34). 

İdarenin takdir yetkisine sahip olduğu, idari işlemin unsurlarından biri sebep 

(Neden) unsurudur. İdareyi bir idari işlem yapmaya yönelten etkenlerin dayanağını 

yasalar açıkça göstermektedir. Ancak yasalar bazen bir idari işlemin sadece bir 

sebebe dayanmasını belirtmekle yetinebilirler. Yasalarda sebep gösterilmemiş olsa 

bile idarenin dayanacağı sebep tıpkı amaç unsurunda olduğu gibi idari işlemin 
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kamuya ve hizmetin yararına olması gerektiğidir (Gözübüyük,1995, 252). Eğer 

idarenin belirttiği ya da istek üzerine açıkladığı sebep o idari işlem için öngörülen 

sebep değilse ya da gösterilen sebep başka bir hukuksal sonuç doğuruyorsa ya da 

sebep olarak gösterilen olgu ile karar arasında, kamu yararı açısından olağan bir ilişki 

yoksa idari işlem sebep yönünden hukuka aykırı olacaktır. Bu nedenle yargı yeri, 

işlemin nedeni olduğu iddia edilen olgunun gerçek olup olmadığını araştıracak, 

idarenin dayandığı olgunun gerçek olmadığı sonucuna ulaşırsa işlemi iptal edecektir 

(Gözübüyük,1995, 525). 

Ancak idarenin takdirine bırakılan durumlarda, idare kendi yapacağı işlemi 

ne gibi sebeplere dayandıracağını kendi takdirine göre belirleyecektir. Doğal olarak 

takdir yetkisi keyfilik demek değildir. İdare, bir işlem veya eylem yaparken buna 

neden gerek gördüğünü, hangi lüzuma dayandığını, o lüzumu neden hissettiğini, dava 

konusu işlemi tesis ettiği takdirde, kamu güvenliğinin, kamu sağlığının, genel ahlak 

ve adabın niçin ve nasıl zarar göreceğini belirtmek ve belirlemek, yani takdir ettiği 

nedeni göstermek zorunda kalacaktır (Oytan,1990, 36). 

Yukarıda belirtildiği gibi idari işlemin sebep unsurunda olduğu gibi konu 

unsurunda da takdir yetkisi bulunmaktadır. İdari işlemin konu yönünden hukuka 

aykırılığından bahsedebilmek için, idarenin, tüm açıklığa rağmen mevcut yasayı 

uygulamaması, yasanın açıkça yasakladığı kararlar alması, belli kişilere uygulanmak 

üzere konulan kuralların kapsamını genişleterek başkalarına da uygulaması 

gerekmektedir (Gözübüyük,2000,182–183). 

İdari işlemlerin olması gerekli bir diğer unsuru olan ve maksat unsuru olarak 

da bilinen amaç unsuru, hukuk kurallarına göre belli bir konuda idare tarafından 

alınacak kararlarla, elde edilmek istenilen gaye şeklinde tanımlanabilir. İdari 

işlemlerde, amaç unsuru, kamu yararı kavramıyla ancak değerlendirilebilecektir. 

Yine idari faaliyetlerde kamu hizmetinin gerekliliğinden bahsedildiğinde, bundan 

kamu yararının amaçlandığını kabul etmek gerekecektir. Böylece kamu hizmetlerinin 

gerekliliğini, kamu yararından ayrı düşünmemek sonucu ortaya çıkmaktadır (Tuncay, 

1968,152–153). İdari işlemlerle varılmak istenilen amaç, bazen yasalarda açıkça 

belirtilmiştir. Bu durumda idari işlemler için genel amaçtan ziyade “özel amaç” tan 

bahsedilecektir. Kuşkusuz yasalarda yer alan özel amaç, aslında belli bir anlamda 

kamu yararından başka bir şey değildir. Yasalarda özel amacın belirtilmediği 
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durumlarda, genel amaç, başka bir deyişle, kamu yararı söz konusu olacaktır. 

Yasanın gösterdiği amacın ya da kamu yararının dışındaki bir amaçla yapılan idari 

işlem, yetki saptırması başka bir deyişle hukuka aykırılık yönünden sakatlanmış 

kabul edilmektedir (Giritli,1957, 73).  İdari işlemler için genel amaç olan kamu 

yararı dışındaki yetki saptırması durumları genel olarak, kişisel bir amaç güdülmüş 

olması, üçüncü kişileri koruma amacı güdülmesi ve siyasi bir amaç güdülmesi 

biçiminde ortaya çıkmaktadır. Yetki ve şekil unsurlarında takdir yetkisi mevcut 

olmadığından, idarenin bu unsurlardaki yetkisi bağlı yetki olarak kabul edilecektir. 

Bu durumda takdir yetkisine dayanılarak yapılan işlemin şekil ve yetki kurallarına 

aykırı olarak yapılması halinde hukuka aykırılıktan bahsedilecektir.  

İdareye tanınan takdir yetkisi, belli bir konuda idari işleme sebep olacak 

maddi veya hukuki olayların seçiminde ortaya çıkabilecektir. Başka bir deyişle, 

idareye belli bir konudaki idari işlemin sebebini seçmede veya belirlemede bir 

serbestlik tanınmış olabilir. Kanun bir idari işlemin sebebini, kamu düzeni, Milli 

güvenlik, ihtiyaç, lüzum v.s. gibi belirsiz kavramlar kullanarak göstermiş veya hiç 

göstermemişse, idare belirsiz kavramları belirlemek veya hiç gösterilmemiş sebebi 

göstermek suretiyle takdir yetkisini kullanabilecektir. 

Bazı hallerde ise, kanun idari işlemin sebebini göstermiş olmasına rağmen, bu 

sebebin gerçekleşmesi halinde bile idareye belli bir konuda karar alıp almamak 

konusunda bir serbestlik tanıyabilmektedir. Ayrıca kanun, belli bir sebebin 

gerçekleşmesi halinde, idareye farklı konulu kararlardan birini seçme yetkisini de 

vermiş olabilir. Örneğin, Türk Vatandaşlık Kanununa göre, Kanunda belirtilen 

şartları haiz olsa dahi, idare bir yabancıyı Türk vatandaşlığına alma ya da almama 

konusunda bir takdir yetkisine sahip bulunmaktadır (Günday, 2004, 267–268). 

Konuyu özetlersek; İdari işlemin yetki öğesinde takdir yetkisi olamayacaktır. 

Zira idari işlemin yetki unsuru kamu düzeni ile sıkı sıkıya ilişkili olup, bir idari 

işlemin hangi idari merci tarafından yapılabileceği önceden kanunla bağlayıcı bir 

biçimde gösterilmiştir. Aynı şekilde, idari işlemin şekil unsurunda da takdir yetkisi 

söz konusu olamayacaktır. Şekil kuralları da önceden hukuk kuralları ile ve bağlayıcı 

bir biçimde düzenlenmiştir. Son olarak maksat veya amaç öğesinde de takdir yetkisi 

olamayacaktır. Çünkü idari işlemler tek bir amacın yani kamu yararının 

geçekleştirilmesine yönelik düzenlenebilecektir. Bir başka anlatımla, idari işlemlerin 
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kamu yararı dışında başka bir amaca yönelmesi durumunda takdir yetkisi 

olamayacaktır. Buna karşılık, idari işlemlerin sebep ve konu unsurlarında takdir 

yetkisinin bulunduğu kabul edilmektedir.  

 

4.4. Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi 

Bu bölümde idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin ne şekilde denetleneceği 

ve yapılacak yargı denetiminin esas ve içeriği hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

4.4.1. Genel Esaslar 

Bir önceki bölümde unsurları ile birlikte ele aldığımız takdir yetkisi 

konusunda Laubadere, “idare belli koşullar içinde belli işlemi tesis etmek zorunda 

değilse, başka deyişle hukuk onun hareket tarzını daha önce tespit etmemişse, ortada 

bir takdir yetkisi vardır” tanımını yapmaktadır. Aynı konuda Alman Prosthoff; “yasa 

ile geçerli birçok hareket veya karar biçimlerinden birini seçme serbestîsi” şeklinde 

takdir yetkisini tanımlamaktadır. Ayrıca bu yetki hakkında Duez; “bir kaide tasarruf, 

kamu görevlisinin kaide tasarruf veya somut bir karar alırken onun hareket biçimini 

tespit etmemişse, o zaman takdir yetkisinden söz edilir” demektedir. Keza Liet, 

Woaut ve Ceargel gibi hukukçular da takdir yetkisini “Bir idari birimin takdir yetkisi 

yasal olarak geçerli birçok çözüm tarzlarından birini, yargı denetiminin dışında 

kalmadan seçmek hakkıdır” biçiminde tanımlamaktadırlar (Oytan,1990, 40). 

Tanımları açıklanan takdir yetkisi ve bu yetkinin uzanımı olan idarenin eylem 

ve işlemlerinin yargısal denetime tabi tutulması hukuk devleti kavramının doğal bir 

sonucudur. Yargısal denetimin mükemmel olması oranında, devletin de hukukilik 

niteliği kazanacağından şüphe olmayacaktır. İdarenin takdir yetkisinin yapılacak 

yargı denetimi devletin bu niteliğine katkı yapacaktır 

İçinde takdir yetkisinin yer aldığı idari işlemler genel olarak şekil ve esas 

denetimi olmak üzere iki tür denetime tabi olacaklardır. Dış denetim de denilen yetki 

ve şekil denetiminde idari işlemlerin yasayla öngörülen şekil koşullarına uyularak 

yapılıp yapılmadığı ve işlemin yetkili organlarca tesis edilip edilmediğinin 

saptanması denetlenecektir. Esas denetim ise idari işlemin sebep, konu, amaç 

unsurları üzerinde yapılan bir denetim olarak kabul edilmekte ve öğretide iç denetim 

de denilmektedir. Esasında idari işlemin sebep ve amaç unsurlarını birçok durumda 
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birbirlerinden ayırmak çok güçtür. İdareye tanınan takdir yetkisinin amacı; kamu 

yararı, kamu hizmetinin gereği olduğuna göre, idareyi herhangi bir işlem tesis 

etmeye yönelten sebebin de bu amacı gerçekleştirecek nitelikte olması beklenecektir. 

Takdir yetkisi, idarenin hukuka bağlılığının bir istisna olmadığı gibi, idareye 

hukuk dışı ve üstü bir yetki tanınması sonucunu da doğurmayacaktadır. Dolayısıyla 

bu yetkinin hukuk sınırları içersinde nasıl kullanıldığının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bugün içlerinde AYİM’nin de dâhil olduğu tüm idari yargı organları 

idare hukukunun genel ilkeleri adıyla ortaya koyduğu esaslara dayanmak suretiyle 

idarenin takdir yetkisini geniş ölçüde denetlemektedir. Örneğin; Danıştay takdir 

yetkisinin kullanılmasını örneğin maksat unsuru ile denetlerken, maksada uygun 

olarak kullanılmayan takdir hakkını, hakkın kötüye kullanılması olarak 

değerlendirmektedir. Ayrıca sübjektif kamu haklarının da takdir yetkisini sınırladığı, 

bu tür hakların idareyi, belli bir hususu yapmaya mecbur ettiği için, bu durumda artık 

takdir yetkisinden bahsedilemeyeceği Danıştay tarafından kabul edilmektedir.   

Takdir yetkisi idareye, yasa karşısında belli bir serbesti vermektedir. 

Dolayısıyla takdir yetkisine sahip olan idarenin, yasa karşısındaki bu serbestîsi 

sebebiyle yargı karşısında da belli bir serbestîye sahip olması gerektiği sonucu 

doğduğu düşünülebilir. Ancak hukuk devleti İlkesi ise tüm devlet işlemlerinin ve bu 

arada idarenin işlemlerinin hukuk kurallarına uygun olması ve bu uygunluğun 

yargısal denetimi yoluyla sağlanması zorunluluğunu içermektedir. Sonuçta hukuk 

devleti ilkesini benimsemiş idarenin, takdir yetkisini hukuka aykırı biçimde kullanıp 

kullanmadığının yargı organınca tespiti için, işlemin yetki ve şekil kurallarına uygun 

olarak yapılıp yapılmadığı, yetki veren yasa hükmüne aykırı olup olmadığı, eşitlik 

ilkesi karşısındaki durumu, yetki saptırmasının var olup olmadığı, idari işlem için 

gerekçe gösterilip gösterilmediği, gösterilen gerekçenin gerçeğe aykırı olup olmadığı 

veya gerekçede gösterilen olayların nitelendirilmelerinin yanlış yapılıp 

yapılmadığının araştırılması gerekmektedir. 

Ancak bu araştırma yapılan idari işlemin yerindeliğini içermeyecek sadece 

hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olacaktır. Yapılacak bu denetimle özellikle 

idarenin takdir yetkisini nasıl kullandığı da araştırılmış olacaktır. Bu sebeple idarenin 

takdir yetkisinin esaslarını ve sınırlarını öncelikle irdelemek gerekmektedir.  
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4.4.2. Takdir Yetkisinin Kullanılma Esasları ve Sınırları   

Genellikle takdir yetkisini kullanabilen idarenin, fonksiyonlarını yerine 

getirirken özellikle bazı durumların varlığında takdir yetkisini kullanılması söz 

konusu olamayacaktır. Örneğin yasanın açıkça ihlal edilerek bir takdir yetkisinin 

kullanılması durumunda artık takdir yetkisinin geçerliliği kabul görmeyecektir. Bir 

verginin tavan miktarı belli iken, bu miktarın üzerinde bir vergi miktarının idare 

tarafından belirlenmesi yasanın açık ihlaline örnek gösterilebilir. Başka bir durum 

olarak; idarenin yasaları yanlış yorumlaması üzerine kullandığı takdir yetkisi de 

geçerli kabul edilmeyecektir. İdarenin uyguladığı bir yasa metnini yorumlarken 

sınırsız bir serbestîye sahip olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla idarenin yasa 

anlayışı ve yasayı yorum biçimi de yargı denetimine tabi olacaktır. Bu denetimin 

yöntemi, Danıştay ve AYİM’nin en önemli denetim usullerinden birisi kabul 

edilmektedir (Başpınar, 1971, 69). 

Diğer başka bir durum ise, idare tarafından dava konusu idari işlemle 

uygulanma olanağı olmayan bir hükmün uygulanmasıdır. Böyle bir durumda yine 

idarenin takdir yetkisi denetime tabi tutulacaktır. Çünkü yasal dayanağı olmayan bir 

takdir yetkisinin geçerliliği söz konusu değildir. Ayrıca idari işlemin hukuken kabul 

edilmesi mümkün olmayan bir sebep veya yanlış bir olaya dayanarak tesis edilmesi 

de yargı denetimine dâhil edilecektir.  

İdare kendisine tanınmış bulunan takdir yetkisini meşru bir neden veya amaca 

dayandırarak kullanabileceğinden dolayı, idarenin takdirine bırakılmış olan 

durumlarda idarenin açık bir takdir hatası yapması halinde de yargı denetimi devreye 

girecektir (Başpınar,1971, 72). 

İdare takdir yetkisini kullanırken anayasanın 10ncu maddesinde yer alan 

eşitlik ilkesine saygı göstermek ve uygun davranış biçimi sergilemek zorundadır. 

Başka bir ifadeyle, idare, takdir yetkisini kullanıp, çeşitli çözümler arasında tercih 

yaparak bir işlem tesis ettiğinde, benzer durum ve olaylarla da aynı çözümü 

benimsemek ve aynı işlemi yapmak zorunda kalacaktır. Daha başka bir anlatımla; 

idare istikrar bulmuş uygulamalarına ters düşecek bir biçimde takdir yetkisini 

kullanamayacaktır. Sonuçta idare takdir yetkilerini anayasal ilke ve kurallara uygun 

ve saygılı bir biçimde kullanmak zorunda kalacaktır.  
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Öncelikle idare takdir yetkisini kullanırken, kendisine bu yetkiyi veren 

yasanın amacına uygun olarak yetkisini kullanmak zorundadır. İdare bunu yapmayıp 

da siyasal sonuçları veya özel çıkarları gerçekleştirmek amacı ile takdir yetkisini 

kullanır ise, yapacağı işlem “yetki saptırması” ile sakatlanacaktır (Başpınar,1971, 

73). 

Takdir yetkisinin kamu yararı dışında başka bir amaç taşıması, takdir 

yetkisinin niteliğine ters düşecektir. Esasında yetki saptırması, idarenin kendisine 

belli bir amaçla verilmiş yetkiyi, başka bir amaçla kullanmasıdır. Yasanın amacı 

gözetilmeden, idarenin işlem tesis etmesi halinde yetki saptırması ortaya çıkacaktır. 

Yetki saptırmasını diğer iptal nedenlerinden, özellikle yasaya aykırılık hallerinden 

ayıran husus, burada sadece işlem tesis eden idarenin açık amacını, yani tamamen 

sübjektif unsurunu araştırmak zorunluluğudur. Dolayısıyla idare takdir yetkisini 

kullanarak tesis edeceği işlemlerde gerekçe göstermek zorundadır. Gerçi idareyi tesis 

edeceği işlemin gerekçesini ilgiliye bildirmeye zorlayacak genel bir kural yoktur. 

Ancak, idare takdir yetkisini kullanarak tesis edeceği işlemin gerekçesini, bu işlem 

hakkında idari bir dava açıldığında, yargı yerine bildirmek zorunda kalacaktır. 

Gerekçe göstermesi gereken idareye tanınan takdir yetkisi, idari işlemin 

sebep unsurunda ise, idare belirsiz kavramları belirli hale getirmek ve bunu yaparken 

de somut olaylara dayanmak zorunda kalacaktır. Eğer idareye tanınan takdir yetkisi 

işlemin konu unsurunda ise, idarenin seçtiği çözüm yolunu hangi somut nedenlere 

dayanarak seçtiğini idare bu defa ortaya koymak zorunda kalacaktır. İdarenin 

gerekçe göstermemesi, takdir yetkisini keyfi biçimde kullandığını gösterecek ve 

yapılan işlemin yetki saptırması ile sakat olduğuna dair karine teşkil edecektir. Aynı 

şekilde, idarenin yasadaki belirsiz kavramları tekrarlayarak gerekçe göstermesi veya 

somut bazı savlarda bulunarak gerekçe göstermesi de hiç gerekçe göstermediği 

anlamına gelecek ve bu halde de yetki saptırması durumuyla karşılaşılacaktır. 

En önemlisi, yukarıda sıralananlara ek olarak, gerekçe olarak gösterilen 

maddi olayların da gerçek olması gerekecektir. Bu arada gerekçe olarak gösterilen 

maddi olayların nitelendirilmelerinin de doğru yapılmış olması şarttır. Gerçekle ilgisi 

olmayan maddi olayların gerekçe olarak gösterilmesi ve olayların 

nitelendirilmelerinin yanlış yapılması hallerinde de takdir yetkisi hukuka aykırı 

kullanılmış olacaktır. Örneğin sınav notları gibi yetkili makamın anlayışına bırakılan 
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değerlendirmeler de idarenin takdir yetkisinin konusu olacaktır. İdarenin 

değerlendirmeleri içerisindeki sınav yapanın hatalı olgulardan hareket etmesi, genel 

ve geçerli temel değer ölçülerinin gözetilmemesi veya konuya yabancı düşüncelere 

dayalı bir yaklaşımda bulunulması hallerinde, pedagojik ve bilimsel takdiri 

işlemlerden söz edilerek bu hatalı işlemler de yargı denetimine tabi tutulacaktır 

(Yenice, 1983, 17). 

 

4.4.3. Hukuka Aykırılık – Hukuka Uygunluk Kavramları 

Kavram olarak hukuka uygunluğun tersi olarak hukuka aykırılık, hukuk 

düzeni ile bağdaşmayan, hukuk düzeninin koyduğu yasak ve emirleri çiğneyen insan 

fiilleri hakkında yürütülen bir değer yargısıdır (Özay, 1996, 739). Diğer bir ifadeyle 

hukuka aykırılık, geniş anlamda ele alındığı takdirde, uyulması zorunlu bir hukuk 

normunun ihlalini ifade etmektedir (Ayan, 1981,174). İhlal edilmesi hukuka aykırılık 

meydana getiren kural, yazılı bir hukuk kuralı olabileceği gibi, yazılı olmayan bir 

hukuk kuralı da olabilecektir (Armağan, 1997, 66). Hukuk düzeninin yapısı birbirine 

bağlı bir normlar yığını olduğundan; hukuka aykırı fiilin, hukuk düzeninin bir veya 

birkaç normuna uymayan bir davranış olduğu için hukuka ayrılığı ”norma aykırılık” 

olarak görmek mümkündür (Özay, 1996, 739). Dolayısıyla, bir kamu görevlisinin 

yahut herhangi bir kişinin hukuk düzenince öngörülmüş bir normu çiğnemesiyle 

birlikte hukuka aykırılık unsuru da kendiliğinden gerçekleşmiş olacaktır (Ayan, 

1981, 174). 

 

4.4.4. Hukuka Uygunluk ve Yerindelik Denetiminin Sınırları       

Anayasanın yargı yolu başlığını taşıyan 125nci maddesinin 1nci fıkrasında 

“idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” denildikten sonra 

4üncü fıkrasında da “yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetimi ile sınırlıdır” hükmüne yer verilmiştir. Aynı durum yargı denetimi yapacak 

olan AYİM’nin 1602 sayılı Kanunun 21nci maddesinde ve idari yargılama Usul 

Kanunun 2nci maddesinde tekrar edilmektedir. Bahsedilen maddelerde ayrıca 

idarenin takdir yetkisinin denetiminde, bu yetkiyi kaldıracak biçimde bir yargı kararı 

verilemeyeceği de belirtilmiştir. Anılan hükümler karşısında, yargı organlarının 

idarenin takdir yetkisine dayanarak yaptığı işlemleri de, idarenin diğer işlemleri gibi 
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hukuka uygunlukları yönünden denetleyebilecekleri şeklinde kabul etmek 

gerekecektir. 

Esasında idari yargının temel fonksiyonu, idarenin eylem ve işlemlerinin 

hukuka uygunluğunun denetimini yapmaktır. Hukuka uygunluk denetimi, idari yargı 

literatüründe önceden beri yerleşmiş bir deyimdir. Hukuka uygunluk denetiminden 

ayrı olarak idare yapısı içerisinde, amirlerin idari işlemler üzerinde uyguladığı 

denetim, idari yargının bahsedilen denetiminden tamamen farklıdır. Zira amir, 

işlemin hukuka ve mevzuata uygunluğunun denetimi dışında, idari işlemin 

yerindeliğini, hal ve koşullara uygunluğunu da denetleyebilecektir. Böylece amir, 

işlemi değiştirebilecek, düzeltebilecek, geri alarak tamamen kaldırabilecektir. Oysa 

idari yargıç sadece işlemin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakacaktır. 

Dolayısıyla işlemin hukuka aykırı olarak tesis edildiğini tespit ederse, işlemi iptal 

edecektir. Şu halde anayasa koyucunun, idari yargıcın denetimini “hukuka uygunluk 

denetimi ile sınırlı” tutmakla; yargıcın yerindelik denetimi yapmasını ve idarenin 

takdir yetkisinin kaldırılmasını önlemek amacını taşıdığı kabul edilmektedir (Oytan, 

1990, 45). 

Takdir yetkisinin denetimi, açılmış olan davada yargıcın uyguladığı 

yargılama tekniği ile ilgili bir konudur. Yargıç objektif içtihatlarıyla, takdir yetkisini 

ne ölçüde ve ne yoğunlukta denetleyeceğini saptayacak, yerindelik alanına 

bırakacağı konuları ve yönetsel değerlendirmeleri belirleyecektir. 

Bir idari işlemin hukuka uygunluk denetimine tabi olan kısmı bulunabileceği 

gibi, yerindelik alanına giren yanı da mevcut olabilecektir. Hangi konudaki, hangi tür 

işlem yerindelik yetkisine dayanılarak yapılmıştır, ya da bir işlemin hangi yanı 

yerindeliğin tespiti ile ilgilidir, bunların tespiti gerekmektedir. İşte idari yargı 

denetiminde işin en zor olan yanı budur. Bu ayrımda her olayda uygulanabilecek 

objektif ölçütler bulmak güç olacaktır. 

İlk olarak idarenin bir işlem ya da eylem tesis ederken kamu yararı amacı 

gütmesi zorunlu olduğu göz önüne alınacaktır. Bir idari işlem kamu yararı dışında bir 

amaçla yapıldığında, örneğin; kişisel yarar sağlamak amacıyla, politik ya da ideolojik 

çıkar düşüncesiyle veya davacıya karşı duyulan kin-garez gibi sübjektif duyguların 

etkisiyle yapıldığında yetki saptırması yönünden işlemin iptali mümkün olacaktır. 

Ayrıca genelde kamu yararına olmakla birlikte, yasa koyucunun ulaşılmasını istediği, 
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elde edilmesini hedef gösterdiği haller olduğunda, idari işlem kamu yararından başka 

bir yarar sağlamaya yöneldiği takdirde yine işlem yetki saptırması ile geçerli 

olmayacaktır. 

Bu arada hukuka uygunluğun dışında yerindelik kavramını da ele almak 

gerekecektir. Yerindelik kavramının unsurlarını, maddi olayların değerlendirilmesi 

ve nitelenmesi, belli bir yönde hareket edip edememe olanağı ve harekete geçme 

zamanının tayini olarak belirtmek gerekmektedir. Bu sayılan unsurların hepsinin de 

ortadan kalkması halinde “bağlı yetki” söz konusu olacaktır. Yerindelik denetimi için 

örnek olaylar göstermek gerekirse; idarenin kamulaştırma yapmaya yasal yoldan 

zorlanamaması, kamulaştırmada seçilecek taşınmazın yeri konusu veya şikâyet 

edilen avukat hakkında baro yönetim kurulunun soruşturma açıp açmaması 

yerindelik alanına girmediğine ilişkin örnekler olarak verilebilir. 

İdari yargı denetiminde yapılamayacağı bildirilen yerindelik denetimi, bir 

idari işlem veya eylemin yapılmasında zaman, mekân, hal ve koşulların gerçeklerine 

göre davranmaktır. Başka bir deyişle yerindelik, takdir yetkisinin hukuka uygunluk 

denetimine tabi tutulmayan ve uç kısmında yer alan bir bölümüdür. İdari yargıç; 

denetim dışında kalan bu kısımda idari gerçek ve kamu gereksinimlerine en uygun 

sayılan ve yasal olarak alınması mümkün olan kararlardan birinin seçilmesi 

serbestîsine saygı duymak zorundadır. Hukuka uygunluk denetime tabi tutulmadığı 

için idarenin bağımsızlığa sahip olduğu, idarenin bütünüyle keyfine bağlı tutulan bu 

uç alana müdahale etmesi yargıcın idarenin yerine geçmesi, onun hiyerarşik rolünü 

takınması sonucunu verecektir (Oytan,1990, 46). 

İdari yargı denetiminde hukuka uygunluk denetimi dışında yargıcın yukarıda 

bahsedilen yerindeliği denetlemesi yasağı mutlaktır. Bunun hiçbir istisnası yoktur. 

Zira yerindeliği denetleyen yargıç hukuka uygunluk denetimini aşmış, idarenin 

yerine geçerek bizzat yönetme işine kalkışmış olacaktır (Oytan, 1990, 56). 

 

4.4.5. AYİM’nin Yargı Denetimi ve Örnek Kararları 

Anayasa’nın 157 nci maddesi uyarınca, asker kişileri ilgilendiren ve askerî 

hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini 

yapma yetkisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) verilmiştir. AYİM, 
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anayasanın kendisine verdiği bu yargılama yetkisini, önce yine aynı anayasada 

belirtilen kural ve ölçütlere, keza kendi kuruluş kanunu (1602 sayılı AYİM kanunu) 

ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine (2577 Sayılı idari yargılama Usulü Kanunu, 

hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu vb.) uygun 

şekilde yerine getirmektedir.  

Anayasanın “Yargı Yolu” başlıklı 125 nci Maddesinin dördüncü fıkrasındaki 

“yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 

Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 

getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 

kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez..” şeklindeki âmir hüküm, 1602 sayılı 

AYİM Kanununun 21 nci maddesinin 2 nci fıkrasında da tekrarlanmakta, ancak buna 

ilave olarak “... yerindelik denetimi yapılamaz..” kuralı da sayılmaktadır. Dolayısıyla 

AYİM, bir idari işlemin iptali istemli davanın yargılamasında, söz konusu anayasal 

ve yasal kurallara uymak durumundadır.  

AYİM, yargılama işlevini “hukuka uygunluk denetimi” yapmak suretiyle 

yerine getirmeli ve yerindelik denetimi yapmamalıdır. Hukuka uygunluk denetimi 

yapılırken de, yukarıda belirtilen anayasal ve yasal sınırlamalar dikkate alınmalı; her 

somut olayda bu hallerin gerçekleşip gerçekleşmediği, hangi durum ve koşullarda 

söz konusu sınırlayıcı nedenlerin gerçekleşmiş sayılacağı içtihatlarla belirlenmelidir. 

Sonuçta yargı denetimi yapan AYİM. için, mevzuatta yer alan sınırlayıcı ve 

buyurucu hallerin neler olduğunun takdir ve tespiti de yine idari yargı organı olarak 

kendisinin inisiyatifine bırakılmış ve bir nev’i otokontrol mekanizması 

öngörülmüştür.  

Aşağıda sırasıyla AYİM içtihatlarının ışığında, bahsedilen anayasal ve yasal 

sınırlamalara AYİM tarafından verilen anlam ile yargı denetiminde getirilen kriterler 

örnek olaylar şeklinde belirtilmiştir (Özgüldür, 2003–19, 20): “... İdare, canlı bir 

organizma gibi sürekli gelişen, hizmet ihtiyacı ve gerekleri konusunda dinamizmi 

özünde barındıran ve mevzuatın kendisine tanıdığı takdir alanı çerçevesinde, doğan 

idari zaruret ve gereksinimler karşısında tesis edeceği bunlara uygun idari işlemlerle 

yüklendiği kamu hizmetini en iyi şekilde yürütmekle yükümlü bir kamusal varlıktır. 

İdare hukuku öğretisinin tabii bir gereği olan bu tanım denemesinin ilk sonucu, 
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idarenin üstlendiği/sunmakla yükümlü kılındığı kamu hizmetini en etkin şekilde 

yürütebilmesi bakımından bir genel düzenleme yetkisi ile ardından da bir takdir 

yetkisi ile teçhiz edilmesi gerekliliğidir. Nitekim bu husus, anayasal ve yasal 

normlarla da hüküm altına alınmıştır. Davalı idarenin de bu açıklama çerçevesinde, 

yurtdışı daimi görevler konusunda bir düzenleme yoluna gitmesi ve bunu eşitlik, 

genellik, objektiflik kriterlerini dikkate almak suretiyle bir yönerge ile yapması doğal 

hakkıdır. Nitekim idarece hazırlanan anılan yönerge ile yurtdışı sürekli görev 

kadroları (3), (2/3) ve (2) yıllık olmak üzere, ifa edilen görevin özelliğine göre 

sürelendirilmiştir... Anılan bu kadroların (2) yıl mı, yoksa (3) yıl mı olarak 

uygulanacağı konusunda gözetilecek kriterler ve yöntem ise... Personelin yurtdışı 

temsilde ve görevlerindeki başarısı, kadro özellikleri ve gerekleri, yurtiçi hizmet ve 

kıt’a durumları, hizmet gerekleri dikkate alınarak belirlenecektir... Davalı idarenin 

birimlerinden ve işin gerçek sahibi konumundaki Dz.K.K.lığının, Gnkur. Bşk.lığınca 

sorulması üzerine, Almanya’da 1992 yılından beri faaliyette olan Gemi İnşa Projeleri 

Koordinatörü kadrosunun 30.08.2002 tarihinden sonra hizmet ihtiyacı kalmadığı 

gerekçesiyle kapatılması, Hamburg’da konuşlu bu kadronun Fırkateyn Projesinin 

sonuna gelmesi nedeniyle, 30.08.2000 tarihi itibariyle kapatılarak, aynı kadronun 

hizmet ihtiyacı görülen Bremen şehrinde açılması yolundaki önerisi ve bunun Gnkur. 

Bşk.lığınca onaylanması şeklinde cereyan eden işlemler, idarenin hizmet ihtiyacında 

zaman içinde meydana gelen değişmeler karşısında, kadro düzenlenmesi konusunda 

sahip olduğu takdir yetkisi çerçevesinde tesis edilmeleri itibariyle hukuka uygun 

bulunmaktadır. Öte yandan, gerek anayasanın 125, gerek 1602 sayılı Kanunun 21 nci 

maddesi, idari işlem mahiyetinde ya da takdir yetkisini ortadan kaldıracak mahiyette 

yargı kararı verilemeyeceğini, yerindelik denetimi yapılamayacağını açıkça hüküm 

altına aldığından; davacının bu kadroya 2004’e, hatta 2007’ye kadar mutlak ihtiyaç 

olduğu halde, idarece 30.08.2002 tarihinde kapatılması kararının, keza 

30.08.2000’den 30.08.2002’ye kadar anılan kadronun Hamburg’dan Bremen’e 

konuşlandırılmasının hukuka aykırı düştüğüne ilişkin iddiaları inceleme dışı 

bırakılmıştır…”  

-”... Bilindiği üzere, idareye tanınan takdir yetkisi hiçbir zaman mutlak ve 

sınırsız değildir. Kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı 
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arasında bir denge kurulması zorunluluğu, bu hak ve yetkinin sınırını 

oluşturmaktadır. Takdir hakkının idarece takip edilen amaca uygun olarak 

kullanıldığı, keyfilikten, kişisel ve duygusal, sübjektif değerlendirmelerden 

kaçınıldığı ve uzak olunduğu, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kalındığı sürece, 

yargı denetimi dışında tutulması gerektiğinde kuşku yoktur. Ne var ki, idarenin takdir 

yetkisini yerinde kullanmadığının iddia edilmesi halinde, bu sınırların aşılıp 

aşılmadığının idari yargı organınca denetlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Diğer bir 

deyişle, anayasanın 125 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında düzenlenmiş bulunan 

‘idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez’ tarzındaki 

hükmün; idarenin sınırsız ve mutlak takdir hakkına sahip olduğu ve böylece takdir 

hakkının idari yargı denetimine tabi olmadığı yönünde yorumlanması ve 

uygulanması, yine anayasa ile öngörülen ‘hukuk devleti’ ilkesi ile bağdaşmaz. Bu 

nedenle, anılan yetkinin sınırlarının özellikle ‘Yüksek Mahkemelerce’ olmak 

koşuluyla yargı yerlerince çizilebileceği ve hatta bu konuda hiçbir yasal sınırlamanın 

kabul görmeyeceğinin benimsenmesinde kamu yararı bulunduğu gözden uzak 

tutulmamalıdır... Sonuç olarak takdir yetkisi, ancak hukuk kuralları içinde hareket 

özgürlüğü demek olduğundan ve idare hukukunda salt takdire dayalı bir işlem 

kategorisi yer almadığından; kamu yararına kullanıldığı konusunda en küçük bir 

belirti dahi bulunmayan uzman erbaş sözleşme feshi işleminin hukuken kabul 

edilebilecek bir sebebe dayanmadığı sonuç ve kararına ulaşılmıştır…”  

-“...Hizmetin zorunlu kıldığı durumların (idari, asayiş ve zaruri sebepler) 

neler olduğu, açıklanan bu yasal ve yönetsel düzenlemede belirtilmediğinden, bu 

sebeplerin hukuki ve maddi vakıa olarak ne zaman gerçekleşmiş sayılacağı ve 

böylece atamanın gerekli olup olmadığı konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı 

anlaşılmaktadır. Ancak bu durum, idarenin dilediği zaman dilediği gibi atama 

yapabileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü diğer bütün kamusal yetkiler gibi idari 

takdir yetkisi de kamu yararı amacıyla ve hizmet gerekleriyle sınırlı bulunmaktadır. 

Bu bakımdan idari takdir yetkisinin de hizmet gereklerine göre ve kamu yararına 

yönelik olarak kullanılması gerekmektedir. Herhangi bir olayda takdir yetkisinin bu 

şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda, işlemin dayandırıldığı somut olgu ve 

nedenleri bilmeden bir sonuca varmaya olanak yoktur. Bu nedenle, yerleşik yargı 
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kararlarında vurgulandığı üzere idare, takdir yetkisini hangi somut olgu ve nedenlere 

dayanarak kullandığını, başka bir deyişle, kendisini somut olaydaki işlemi yapmaya 

yönelten nedenleri yargı organı önünde açıklamak ve kanıtlamak durumundadır. 

Aksine bir kabul, bizi hem idarenin takdir yetkisini dilediği gibi kullanabileceği 

sonucuna götürür; hem de işlem üzerinde yargı denetimini olanaksız kılar. Böyle bir 

durumun ise, idarenin bütün işlemlerinin hukuka uygun olmasını zorunlu kılan hukuk 

devleti ilkesiyle bağdaştırılamayacağı açıktır. Davalı idarenin savunması ve ekli gizli 

belgeler bu açıklamalara göre incelendiğinde; davacının hizmette başarısızlığı ve 

yetersizliği, uyumsuzluğu, bulunduğu görevde kalmasını sakıncalı kılan başka 

davranışları gibi, herhangi bir somut neden söz konusu değildir. Bu durumda, atama 

işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle ilgili ciddi ve somut nedenlere 

dayandığının ve takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanıldığının kabulüne 

olanak yoktur…”  

-“... Silahlı Kuvvetlerle ilgili kadroların tespitinde idareye geniş bir takdir 

yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, dava konusunda 5.Kor. 

K.lığı Kh. TMK’sında Loj.Ş.Md.Kadrosunun ‘Tnk.Alb.’ olarak belirlendiği, ancak 

kadro açıklama bölümünde ‘Varsa kurmay subay verilir’ denildiği maddi bir vakadır. 

Elde yeteri kadar kurmay subay olduğu için de söz konusu kadro, davalı idarece bir 

kurmay subay (Alb.) istihdam edilmesi suretiyle doldurulmuş bulunmaktadır. 

Yukarıda temas edilen mevzuat hükümleri karşısında da, davacının kendisinden bir 

yıl kıdemsiz bir kurmay albayın maiyetine atanması işleminde mevzuata aykırı bir 

yön bulunmamaktadır. Dolayısıyla davanın bu şekilde bir atamanın uygulama ve 

mevzuata ters düştüğüne ilişkin iddialarına itibar edilememiştir. Kaldı ki Kolordu 

gibi büyük bir karargâhta şube müdürlüklerinin kurmay subay istihdam etmek 

suretiyle doldurulmasında hizmet gerekleri yönünden hukuki isabet olduğu da 

izahtan varestedir.”  

-“...Kamu hizmeti yapmakta zorunlu olan idare bu görevini yaparken daima 

kamu yararına uygun davranmak zorundadır. Kamu yararı kavramı ise sabit ve 

değişmez bir kavram değildir. Zaman ve yere göre değişen bir nitelik göstermektedir. 

Bu bakımdan, hizmet yapan idarenin görevlerini kamu yararına uygun biçimde 

yerine getirilebilmesi için belli konularda serbestliğe ve şartlara kendini 
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uydurabilecek bir esnekliğe sahip olması ve etkinliğinin uygun ve yerinde olup 

olmadığını bizzat saptayabilmesi gerekir. Kamu hizmetlerinin gittikçe değişkenlik 

göstermesi karşısında, hukuk kurallarının idarenin faaliyet sahasındaki bütün 

çözümleri önceden belirlemesine imkân kalmamıştır. Bu bakımdan idareye takdir 

yetkisi tanınması zorunludur. İdarenin izleyeceği yol önceden bir hukuk kuralı ile 

sınırlandırılmadığı zaman takdir yetkisinin varlığından söz edilebilir... Hukuk devleti 

ilkesi, tüm devlet işlemlerinin ve idarenin işlemlerinin hukuk kurallarına uygun 

olmasını ve bu uygunluğun yargı denetimi yolu ile sağlanmasını gerektirir. Bu 

ilkenin gerçekleştirilebilmesi için, idarenin işlemlerinin sadece hukuka uygunluk 

yönünden denetimi gereklidir. Yani yargı organlarının hukuka uygunluk denetiminin 

sınırlarını aşarak, işlemlerin yerindeliğini de denetlemesi hukuk devleti ilkesinin bir 

gereği değildir. İdareye takdir yetkisi tanınan hallerde, idarenin çeşitli çözüm 

yollarından hangisini seçerse seçsin hukuka uygun hareket ettiğini düşünmek 

mümkündür... Davacı sözü edilen tarihte (28.5.1998 de) emekliliğini haklı kılacak, 

inandırıcı bir gerekçe göstermemiş ve salt ‘kanuni hizmet süremi tamamladım. 

Emekliliğimin kabulünü arz ederim’ Şeklinde bir formül dilekçe ile emeklilik 

isteminde bulunmak suretiyle, 926 sayılı Kanunda gösterilen emeklilik tarihlerinin 

(Ocak–Şubat ayları) dışında emekliliğini kendisi açısından zorunlu hale getirilecek 

somut, haklı ve hukuki şahsi–ailevi bir mazeret ya da nedeninin olmadığını ortaya 

koymuştur. Oysa davacının istekle emeklilik istemini reddederken davalı idarece ileri 

sürülen “hizmet gerekleri” gerekçesi ise hukuka uygun ve inandırıcı olup; ara 

kararımıza verilen cevap karşısında da, davacının cezalandırılması amacına yönelik 

bir değerlendirmenin yapılmadığı ortaya çıkmış bulunmaktadır. 926 sayılı TSK 

Personel Kanununun 8 nci maddesi ile J. Gn. K.na Ocak–Şubat ayları dışındaki 

zaman dilimlerinde emeklilik isteminin kabulü için bir takdir yetkisi tanındığından 

ve yapılan inceleme- değerlendirmede bu takdir yetkisinin objektif, yerinde ve kamu 

yararına uygun şekilde kullanıldığı kanaatine varıldığından... Davacının emeklilik 

isteminin kabul edilmemesi işleminin bütün unsurları itibariyle hukuk uygun olduğu 

sonuç ve kanaatine varılmıştır...”  

-“...Davacının, hakkında tesis edilen askerî sosyal tesislere girmenin, Gnkur. 

Bşk.lığınca yasaklanmasına ilişkin işlemin iptalini istediği anlaşılmaktadır... İdare, 
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idari yaptırımı gerektiren bir durumun olup olmadığını kendi mevzuatına ve 

istihbarat bilgilerine göre takdir etme hakkına elbette sahiptir. Ancak, bu yetki 

mutlak olmayıp hukuki esaslar içinde kamu yararı ve kamu görevinin gerekliliği ile 

sınırlı kullanılması kaçınılmazdır. İşlemin hukuka uygunluk denetimi yapılırken 

öncelikle, maddede öngörülen orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal 

tesislere giriş hakkının yasaklanmasına esas alınabilecek hallerin ya da bunlardan 

birisinin uyuşmazlık konusu işlem yönünden var olup olmadığı, ayrıca dayanılan hal 

veya hallerin niteliksel bakımdan işlemin tesisini gerektirecek, haklı sayılacak vüsat 

ve yeterlikte bulunup bulunmadığıdır. Bu cümleden olarak, davacı hakkında Gnkur. 

Bşk.lığınca tesis edilen orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal tesislere 

girişin yasaklanmasına ilişkin işlemin, hangi nedenlere dayandırıldığı, bu nedenlerin 

davacıyla ilinti durumu araştırılmış; davalı idare tarafından gönderilen gizlilik 

dereceli bilgi ve belgelerden, davacının TSK iç hizmet Yönetmeliğinin 664 ncü 

maddesinde dile getirilen ve girişe engel sayılabilecek faaliyetleri yüzünden, 

hakkında işlem tesis edildiği görülmüştür. Belgelerin içeriğinden, davacının saptanan 

faaliyetlerinin, hem yukarıda işaret edilen madde kapsamında sayılan hallerden 

olduğu, hem de işlemin tesisini haklılık kazandıracak boyut ve yeterlilikte bulunduğu 

sonuç ve kanaatine varılmıştır…”  

-“...Yukarıda da zikredildiği üzere, davacı astsubaylıktan subaylığa geçtikten 

sonra bir yüksek okulu bitirse dahi rütbe tahdidine tabi tutulacağını bilmektedir. Öte 

yandan, rütbe tahdidinin kaldırılması idareye verilmiş bir yetki olmakla, idare buna 

dair düzenlemesini hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak halin icabına göre 

yapmak durumundadır. İdare bu konudaki tavrını, hazırladığı Personel Temin Ve 

Yetiştirme Planına uygun olarak belirlemekle, bu plana göre ihtiyaç duyulmayan 

sınıflarda rütbe tahdidine devam etmektedir. Dava konusu ile ilgili olarak da bu plan 

uyarınca işlem yapmış olduğundan; tesis edilen işlemde herhangi bir hukuka 

aykırılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır…”  

-“...Her sınıf için ihtiyaç duyulan branşların belirlenmesi ise kamu hizmeti 

gereklerine, ihtiyaç ve sınıfların durumuna göre idarece yapılacak bir işlem olmakla, 

Kanun ve yönetmelikle idareye bu konuda bir takdir hakkının verildiği 

görülmektedir. Bu yetkinin kamu yararına ters düşecek biçimde indi veya kayırıcı bir 
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şekilde kullanıldığının iddia edilmesi ve saptanması dışında, idari yargı yerince 

yapılacak bir denetimin yerindelik denetimi olacağı, bu tür bir denetime ise hem idari 

yargının kendi içindeki fonksiyonel bir sınırlama, hem de anayasanın 125/4 ve 1602 

sayılı Kanunun 21/2 nci maddesi ile pozitif normlarla sınırlandığı açıktır. Davacının, 

sınıfı olan Hava Savunma Topçu sınıfı için öngörülen yüksek lisans branşlarında 

değil, sınıfı ile ilgisi olmayan ‘Yakın Çağ Tarihi’ dalında yüksek lisans yaptığı 

görülmekle, kendisine yüksek lisans kıdemi verilmemesinde yasa ve yönetmelikle 

getirilen düzenlemelere aykırı bir durum olmadığı sonucuna varıldığından, tesis 

edilen işlemde herhangi bir hukuka aykırılıktan bahsetmenin mümkün olmadığı 

görülmektedir…”  

-“...Davacı, kendisinde Hepatit-B virüsü bulunduğunu, bu virüsü taşıdığını, 

buna göre tıpkı Kara Havacılık sınıfı subay ve astsubayları gibi sınıf değişikliği 

uygulaması gerektiğini, ancak TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 1 No’lu 

çizelgesinde 52/B–4 Bölümünün iptalini dava etmektedir. 18 Mart 1997 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanan TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği değişikliğiyle, belirtilen 

hastalığın Piyade sınıfını da kapsar şekilde değiştirilmemesi keyfiyeti, Yönetmeliği 

değiştiren merciin tıbbi verilerinden ve sınıfların özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

Davacı, Kara Havacılık sınıfının koşullarında görev yapmamaktadır. İdarenin bu 

konudaki düzenlemede takdir yetkisini yerinde kullanmadığına, Piyade sınıfını da (-) 

işaretli yapması gerektiğine ilişkin herhangi bir somut kanıt ileri süremediği açıktır. 

İdari yargı denetimi ise tesis olunan idari işlemin (dava konumuzda yönetmeliğin) 

yürürlükte olan anayasa, yasa, tüzük hükümlerine aykırı olup olmadığının saptanması 

denetimidir. Hepatit-B virüsünün Kara Havacılık sınıfı için maluliyet / sınıf 

değiştirme nedeni iken; piyade, tank, top gibi diğer muharip sınıflarda da sınıf 

değiştirmeye neden olacağına ilişkin davacının iddiası ‘ihtarı’ bir nitelik taşımakta; 

diğer bir anlatımla ‘yerindelik denetimi’ mahiyetinde yargı kararı verilemeyeceğine 

ilişkin anayasa ve yasa hükümleriyle bağdaşmamaktadır…”  

-“...Davacının amacı, görevli olduğu Ana Bilim Dalının poliklinik ve klinik 

sağlık işlemleri yönünden yaşadığı yoğunluğu vurgulayıp, ikiden fazla doçent 

kadrosuna gereksinme bulunduğu gerekçesiyle, yeni doçent kadrosu açılmasını ve 

kendisinin açılacak bu kadroya atanmasını sağlamaktır... Davacının görevli 
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bulunduğu GATA Psikiyatri Ana Bilim Dalında hizmet gereği ihtiyaç duyulan 

doçent kadrosu, iki olarak belirlenmiş, TMK’da da böyle gösterilmiştir. Her iki 

doçent kadrosu, kadroda tanımı yapılan niteliklere uygun personelin atandırılmış 

olması nedeniyle doludur... Nitekim davalı idare, davacının başvurusunu reddettiği 

işlemde, doçent kadroları boşalmadıkça, davacının isteminin gerçekleşmeyeceğini 

belirtmek isterken, şimdilik hizmet ihtiyacının iki doçent kadrosuyla karşılandığını 

vurgulamış bulunmaktadır. İdarenin hizmet gereklerine göre organize olma 

durumuna yargı organınca müdahale etmek, diğer bir ifade ile şu hizmet için şu 

kadar sayıda kadro vermesi ve şu kadar personel alması gerektiğini belirtmek yasal 

yönden olanaksızdır. Zira anayasanın 125 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ile 1602 sayılı 

Kanunun 21 nci maddesinde, yargı denetiminin sınırı çizilmiş; idari yargı yetkisi, 

idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı tutarak, idari 

eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 

kararı verilemeyeceği öngörülmüştür. Davacının olmayan bir kadroya atanmak 

istemesi ve buna dava yoluyla ulaşabilmesi için, yargı organının önce hizmet 

gereklerine göre idareyi vereceği kararla teşkilatlandırması o bunun sonucunda da 

davacıyı yargı kararıyla oluşturulan kadroya ataması demek olur ki, yukarıda 

değinilen yasal kurallar karşısında buna olanak bulunmamaktadır…”  

-“...Davacı, kadro ve mevcut durumuna göre bazı sınıflarda ihtiyaç 

olmamasına rağmen bazı astsubayların subaylığa geçirilmesine karşılık, davacının 

sınıfı olan personel sınıfından ihtiyaç olmasına ve üç astsubayın subaylığa 

geçirileceğine dair kontenjan ilan edilmesine rağmen, bu sınıftan hiçbir astsubayın 

subaylığa geçirilmediğini ileri sürmüş ise de; idarenin hangi sınıfta ve ne kadar 

elemana ihtiyacı olduğunu kendisinin en iyi biçimde bilecek konumda oluşu, bu 

konuda yargı merciinin ‘ihtiyaç var ya da yok’ şeklinde müdahalesinin idarenin 

yerine işlem tesisi olacağı ve ihtiyacın tespitinde idarenin tam bir takdir yetkisinin 

oluşu, ayrıca ihtiyaç olsa ve kontenjan belirlenmiş olsa bile, uygun nitelikleri 

taşımayan elemanların alınmasının kamu yararına uygun olmayışı itibariyle yerinde 

bulunmamaktadır…”  

-“...Davacının, uçuş operatörü statüsünü halen muhafaza ettiği halde, 1993 

yılından bu yana hiç uçuş yapmadığı görülmektedir... Dava konusu edilen diğer 
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husus, davacının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan TB-20 

uçaklarında uçurulması istemidir. Anayasanın 125 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ile 

1602 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde idari yargı denetiminin sınırları çizilmiştir. 

Bu hükümler uyarınca idari yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka 

uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, idari işlem niteliğinde veya idarenin takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Davacı TB–20 uçaklarında 

uçurulmayı talep etmektedir. Böylesi bir karar, yargı organını idarenin yerine 

geçirmek olduğu gibi, aynı zamanda idari işlem niteliğinde bir kara verilmesi 

anlamına gelir. Yukarıda değinilen yasal kurallar karşısında bu nitelikte bir karar 

verilmesine hukuki olanak bulunmamaktadır…”  

-“... Davacının emekli statüsündeyken davalı kuruma başvurarak, OYAK’ın 

bugünkü sahip olduğu öz varlığında kendi aidatlarının katkısı olduğunu belirtip, bu 

öz varlıktan kendisine nem’a ödenmesi talebinde bulunduğu, davacının bu talebinin 

OYAK Gn. Md. lüğünün 13.12.1999 tarihli yazısıyla reddedildiği anlaşılmaktadır... 

Davacının, kurumun zaman içinde büyüyüp zenginleşmesi ve öz varlığının 

çoğalması nedeniyle kendisine nem’a ödenmesi gerektiği iddiası, Kanunda 

öngörülmeyen, tamamen yasal dayanaktan yoksun olup, kişisel bir dilek ve temenni 

olmaktan öteye gitmemektedir. Anayasanın 125/4 ve 1602 sayılı Kanunun 21 nci 

maddelerinin amir hükümleri karşısında, mahkememizin idari yargı yetkisi, idari 

işlemin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır ve idari işlem niteliğinde yargı 

kararı verilebilmesi de aynı şekilde mümkün değildir. 205 sayılı Kanunun açık 

hükümleri karşısında, yasada öngörülmeyen bir ödemenin yapılabilmesine imkân 

olmadığından; davalı kurumca tesis edilen dava konusu işlemde hukuki isabet olduğu 

kuşkusuzdur…”  
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            5.  İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ 

Bu bölümde idarenin takdir yetkisinin somutlaştırıldığı ve çoğu zaman 

yasama yetkisi ile karıştırılan takdir yetkisinin şekil değiştirmiş hali olan idarenin 

düzenleme yetkisi irdelenmiştir. 

 

5.1. Düzenleme Yetkisi 

Gerek 1961 anayasası (m.107 ve 113) ve gerekse 1982 anayasası (m.115 ve 

124) idarenin tüzük ve yönetmelik adı altında düzenleyici işlem tesis etme yetkisini 

idareye tanımıştır. Bununla birlikte öğretide tartışmalı olmakla birlikte baskın olan 

görüş ve yargı kararlarına göre, idarenin bu düzenleyici işlemleri(tüzük ve 

yönetmelik) tesis etme yetkisi dışında da genel düzenleyici işlemlerde bulunabileceği 

kabul edilmektedir. Tüzük ve yönetmelik dışında düzenleyici işlemler olarak karar, 

kararname, tebliğ, sirküler, esaslar, statü, ilan, duyuru, tarife, ilke kararı gibi adlar 

taşıyan genel düzenleyici işlemler yer almaktadır. Kısaca idare yöneteceği alana göre 

yazılı kurallar belirleyebilme ve yayınlayabilme yetkisini taşıdığı ve kuralların çoğu 

zaman yasa gücünde kabul gördüğü anlaşılmaktadır.  

 Bahsedilen bu yetki çerçevesinde çıkarılan örneğin direktifler, hiyerarşik yapı 

içinde amirlerin özellikle Bakanların astlarına takdir yetkisine sahip oldukları 

alanlarda takdir yetkilerini somut olayda nasıl kullanacakları yolunda verdikleri emir 

ve talimatlar olarak bilinmektedir. İdare için talimatla verilen bu emirlerle 

(direktiflerle) yapılacak işlemlerin içeriği de belirlenmekte olup temelinde idarenin 

sahip olduğu ”takdir yetkisi” yatmaktadır. İdarenin takdir yetkisini her somut olay ve 

durumda ayrı ayrı kullanmak yerine benzer olay ve durumlarda takdir yetkisini nasıl 

kullanılacağını olay ve durumlar daha gerçekleşmeden önce direktiflerle belirlemesi 

takdir yetkisinin objektifleştirilmesini de sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

idarenin aldığı kararlarda eşitlik ve tutarlılık da sağlanmış olmaktadır. Kısaca idare 

takdir yetkisini düzenleme yetkisine çevirerek sürekli uygulanabilir ve objektif 

nitelikte kurallara dönüştürmektedir. 

 

5.1.1. Düzenleme Yetkisinin Gerekliliği 

Düzenleme yetkisi, idarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, 

anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler 
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yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir. İdarenin 

düzenleme yetkisi, idarenin takdir yetkisinden ve hukuk devletinin bir gereği olan 

belirlilik ve düzenli idare ilkelerinden ve bunların dayanağını teşkil eden eşitlik 

ilkesinden kaynaklanmaktadır. İdarenin takdir yetkisi kaçınılmaz olduğuna göre, 

idarenin genel düzenleme yetkisine sahip olması da zorunlu olmaktadır. İdarenin 

düzenleme yetkisi sadece anayasa’da öngörülmüş bulunan düzenleyici işlemler ile 

sınırlanmış değildir. İdare, anayasa’da öngörülen düzenleyici işlemler dışında da 

kararname, tebliğ, genelge, sirküler, tamim v.s. gibi adlarla da düzenleyici işlemler 

yapabilmektedir (Günday, 2004, 103–104). 

İdarenin düzenleme yetkisine sahip olması gerekliliği konusunda Turan 

GÜNEŞ; “Ancak yalnız yasama organı tarafından yapılan düzenlemelerle tüm işlerin 

ve hizmetlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi mümkün değildir. Zira gerek tüm olan 

ve olacak olayları önceden tahmin ederek bu konuları tek tek yasayla düzenlemenin 

mümkün olmayışı, gerek sayısız ihtimale göre yasama organının düzenleme 

yapmaya zaman bakımından imkân bulamayışı, gerekse bu teknik konuların yasama 

organı tarafından yeterince bilinemeyeceği gerçeği karşısında idareye de bazı 

konularda düzenleme yetkisi tanınması elzem bulunmaktadır” sebeplerini ileri 

sürmektedir (Güneş, 1965, 54). Hazma EROĞLU ise bu konuda; “yürütmenin 

düzenleme yetkisi bulunmazsa, her kaidenin bir kanunla konulması halinde, bunları 

günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde karşılamak mümkün olamaz. Böyle bir 

durum devlet faaliyetlerinin aksamasına sebep olur, kamu hizmet ve faaliyetlerinin 

kolaylıkla görülmesini güçleştirir” tespitinde bulunmaktadır (Eroğlu, 1985,113). 

Ülkemizde düzenleme yetkisinin pozitif hukuktaki kaynağı olarak yazarların 

büyük çoğunluğu yargı kararlarında ve anayasa’nın 8nci maddesindeki “yürütme 

yetkisi ve görevi; Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, anayasa ve 

kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” ifadesini taşıyan genel takdir 

yetkisini göstermektedirler (Göktepe, 1994, 53). 

İdare hukuku öğretisindeki baskın görüş ise, idarenin düzenleme yetkisinin 

diğer yetkilerine nazaran tali(türev) bir yetki olduğu yönündedir. Aynı görüş, bu tali 

yetkinin doğal sonucu olarak, bir konu kanunla yasama tarafından düzenlenmiş ve 

sınırları çizilmişse, idarenin ancak bu belirli sınırlar içinde ayrıntıyı 

düzenleyebileceğini öngörmektedir. Aslında bu husus, kuvvetler ayrılığı ilkesinin de 
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tabii bir sonucu kabul edilmelidir. Nitekim yargı kararları da öğretideki bu saptamayı 

benimsemekte ve pekiştirmektedir. 

Yukarıda belirtilen yaklaşımda olan anayasa mahkemesi de, yürütmenin 

klasik düzenleme yetkisini idarenin kanuniliği prensibi çerçevesinde sınırlı ve 

tamamlayıcı bir yetki olarak görmüş, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda öznel 

hakları etkileyen kural koyma yetkisi bulunmadığı sonucuna varmıştır. (Any. 

Mah.nin 13.6.1985 tarih ve E.1984/14,K.1985/7 sayılı kararı; R.G. 24.8.1985, 

Sayı:18852). Aynı şekilde anayasa mahkemesinin başka bir kararında konu şu 

şekilde yer almıştır;”…yürütmenin klasik düzenleme yetkisi, yönetimin yasallığı 

çerçevesinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumundadır. Anayasa’da öngörülen 

ayrık durumlar dışında yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yasa ile yetkili kılınmış 

olsa da yürütmenin sübjektif hakları etkileyen bir kural koyma yetkisi 

bulunmamaktadır… Anayasa’da özerk düzenleme yetkisi değil, ancak türevsel ve 

bağımlı, daha açık bir anlatımla yalnız yasaya dayanan düzenleme yetkisi 

tanınmıştır” (Resmi Gazete 23.08.1988,Sayı:19908,54). Anayasa mahkemesinin daha 

yakın tarihli başka bir kararında ise; ”anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye 

Cumhuriyetinin başlangıç bölümünde belirtilen temel ilkelere dayanan bir devlet 

olduğu vurgulanmış,176. maddesi ile anayasa metni içinde olduğu açıklanan 

“Başlangıç” bölümünde ise, güçler ayrılığı ilkesine yer verilmiştir. Bu ilke gereği 

yasama, yürütme ve yargı yetkileri kullanacak organlar anayasanın 7,8 ve 9. 

maddelerinde gösterilmiştir. Bu bağlamda, anayasanın 7. maddesinde, yasama 

yetkisinin TBMM’nce kullanılacağı ve devredilemeyeceği kurala bağlanmıştır. Bu 

kural karşısında, anayasa’da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme 

organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı 

değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi sınırlı tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. 

Bu nedenle, anayasa’da öngörülen ayrık durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş 

bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikli kural koyma yetkisi verilemez. Yürütme 

organına düzenleme yetkisi veren yasa kuralının anayasa’nın 7. maddesine uygun 

olabilmesi için temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir 

alanı yönetimin düzenlemesine bırakmaması gerekir. Temel kuralları koymadan, 

ölçüsünü belirlemeden ve sınırı çizmeden yürütmeye düzenleme yetkisi veren kural, 
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anayasa’nın 7.maddesine aykırı düşer” (Anayasa Mahkemesinin 6.7.1993 tarih ve 

1993/5 Esas, 1993/25 sayılı kararı)  şeklinde bazı çekincelerini belirtmiştir. 

Son olarak idarenin düzenleme yetkisi konusunda AYİM’nin verdiği bir 

kararda şunlar vurgulanmaktadır; “Bilindiği gibi yönetmelikler kural koyan, mevcut 

kuralları değiştiren veya kaldıran tek yanlı genel, nesnel ve kişilik dışı hukuki 

durumlar yaratan idari tasarruflardır… Kamu yararının gerektirdiği hallerde, idarenin 

yönetmelik çıkarma gibi genel nitelikte düzenleme yetkisine sahip bulunduğu 

hukukun genel ilkelerindendir” (AYİM Drl. Krl. 5.3.1992,E.1992/3,K.1993/17). 

 

5.1.2. Düzenleme Yetkisinin İçeriği 

İdarenin genel düzenleme yetkisi ile ilgili olarak iki noktanın özellikle 

vurgulanması gerekmektedir. Birinci olarak, düzenleme yetkisinin genel olmasının 

idarenin daha önceden kanunlarla düzenlenmemiş olan alanlarda da düzenleme 

yapmaya yetkili olacağı anlamına gelemeyeceğidir. İdarenin genel nitelikteki 

düzenleme yetkisine böyle bir anlam vermeye her şeyden önce anayasanın 123ncü 

maddesi engeldir. Gerçekten, anayasa’nın 123ncü maddesinin 1nci fıkrasına göre, 

idarenin kuruluş ve görevlerinin yazılacak kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Gerçi 1982 Anayasası bu kurala bazı istisnalar getirmiştir. Ancak ana kural bu 

şekildedir. İkinci olarak, idarenin bir düzenleme yapabilmesi için kural olarak daha 

önceden bir yasal düzenlemenin varlığı zorunlu olmakla beraber, bu yasal 

düzenlemede idarenin düzenleyici işlem yapma yetkisinin açıkça öngörülmüş olması 

kural olarak zorunlu değildir. Aslında kanun hükmünde kararnamelerin daha önceki 

bir yetki kanununda açıkça öngörülmüş olmaları zorunludur. Ama öteki düzenleyici 

işlemler için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Nitekim anayasanın gerek 

tüzüklerle ilgili 115nci maddesinde ve gerek yönetmeliklerle ilgili 124ncü 

maddesinde, belli bir konuda tüzük ya da yönetmelik çıkarabilmek için, bu konunun 

kanunda öngörülmüş olması şart koşulmamıştır (Günday, 2004, 104). 

Ancak yukarıda görüşü ifade edilen Metin GÜNDAY’ın aksine Şeref 

GÖZÜBÜYÜK “… Düzenleyici işlem yoluna gitme, idarenin takdirine bırakılmıştır. 

Bu kuralın istisnaları da vardır. Eğer bir üst metin, örneğin yasa ya da tüzük gibi, 

yönetmelik çıkarılmasını emretmiş ise, idarenin buna uyması zorunludur. Bu gibi 
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durumlarda idarenin takdirinden söz edilemez” görüşünü ileri sürmektedir 

(Gözübüyük, 2000, 110). 

 Düzenleme yetkisinin içeriği konusunda ise Turan GÜNEŞ; “Kanunla 

herhangi bir düzenleme yapılmamış bir konuda düzenleyici işlem yapılabilmesi söz 

konusu olamaz. Ayrıca yine tüzük dışındaki tüm düzenleyici işlemler bu düzenleyici 

işlemi yapan makamın kendi görev alanıyla ilgili olabilir. Ayrıca hiçbir düzenleyici 

işlem kendinden üst sırada bulunan bir norma aykırı olamaz. Son olarak münhasıran 

kanunla düzenlenmesi gereken konularda düzenleyici işlem yapılamaz. Ancak hangi 

konuların bu nitelikte olduğunun tespiti anayasa’nın her maddesinin tek tek 

incelenmesi sonucu yapılabilir” (Güneş, 1965,105) demektedir. 

Bu arada idarenin düzenleyici işlemlerini tüzük ve yönetmelikle 

sınırlamayan, bunun dışında da düzenleyici işlem yapılabileceği iddiasında olup 

çoğunluğu teşkil eden hukukçular, düzenleyici işlem yapabilecek makamların da 

anayasada sayılanlarla sınırlı olmadığını, başka idari makamların da düzenleyici 

işlem yapabileceğini ileri sürmektedirler. Bununla beraber idare içinde her görevli ya 

da makamın genel düzenleyici işlem yapamayacağını, bu tür işlem yapabilmek için 

genel düzenleme yetkisine sahip olmanın ve kural olarak genel karar organı olmanın 

gerekli olduğunu kabul etmektedirler (Özay,1996,136). Kısaca, öğretiye göre genel 

karar organı veya tüzel kişiliği olan makamların yani Bakanlıkların bu tür düzenleme 

yetkisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, bu görüşe rağmen Bakanlıklar gibi 

tüzel kişiliği olmayan Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları 

tarafından yapılan çok sayıda yönergenin düzenleyici işlem niteliğinde olduğu AYİM 

tarafından kabul edilmektedir (AYİM 2.D. 22.9.1993; E.1992/566, K. 1993/393 ). 

Sadece AYİM değil Danıştay ve Anayasa Mahkemesi de düzenleyici işlem 

yapabilecek makamın Tüzel kişilik taşımasının şart olmadığına karar vermişlerdir 

(Göktepe,1994–8, 76). 

 

5.2. Düzenleme Yetkisinin Dayanağı ve Özellikleri  

Bu bölümde düzenleme yetkisinin dayanağı ve takdir yetkisinden farklı olan 

yanları ile özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.  

 

 

 95



5.2.1 Düzenleme Yetkisinin Dayanağı  

İdare, kendi görev alanına giren işleri yürütebilmek için, yasalara aykırı 

olmayan, fakat onların uygulanmasını gösteren düzenlemelerde bulunabilecektir. 

Düzenleyici idari işlemler, kamu yönetiminin düzenli bir biçimde işlemesini 

sağlayan bir yoldur. İdarenin bu yola gitmesi “düzenli yönetim” ilkesinin de bir 

gereği kabul edilmektedir (Gözübüyük,1995, 258). 

İdarenin düzenleme yetkisini kullanarak yapacağı düzenleyici işlemler, 

dayandıkları üst hukuk kurallarına aykırı olmamaları gerekir. Gerçi düzenleyici 

işlemler, dayandıkları daha üst hukuk kurallarının hükümlerini aynen tekrarlamakla 

yetinmeyerek yeni bazı hükümler de taşıyacaklardır. Ancak düzenleyici işlemlerdeki 

bu yeni hükümlerin, daha üst hukuk kurallarının amacını, kapsamını, konusunu ve 

sınırlarını aşmaması gerekir (Günday, 2004,105). 

İdarenin ne ad altında olursa olsun düzenleme yetkisinin dayanağını anayasa 

ve kanunlardan alması gerektiği, dayanağını anayasa ve kanunlardan almayan bir 

yetkinin idare tarafından kullanılmayacağı esas ve genel kabul gören bir ilkedir. 

Yukarıda konu ile ilgili anayasa mahkemesinin kararına rağmen AYİM’e göre;     

”… hakkında herhangi bir anayasal ve kanuni düzenleme bulunmayan ancak somut 

bir sorun olarak idarenin belli bir karar tutumunu önceden tedbir ve önlem olarak 

almasını gerektiren konulara karşı, idarenin kayıtsız kalması veya bu konuda 

herhangi bir düzenleme yapmaması idarenin istikrarı ve eşitlik ilkesi ile 

bağdaşmayacaktır. Herhangi bir kanuni düzenleme olmasa da yürürlükteki anayasal 

ve kanuni düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla idarenin “eşyanın doğasına” veya 

“hizmetin icabına” dayanan bir düzenleme yetkisi kullanması ve böyle bir yetkinin 

kullanılabileceğinin kabulü kaçınılmazdır” (AYİM 3.D. 15.04.2004; E.2003/881, K. 

2004/886) denilmektedir. Sonuç olarak AYİM Anayasa Mahkemesinden farklı 

olarak idarenin kanuni olarak daha önceden ele alınmamış olsa bile bir konuyu 

düzenleyebileceği görüşünü ileri sürmektedir. Ancak bu tür bir durumda örneğin 

idarenin kendi görev alanına girmeyen aslında hiçbir idari kuruluşun görevi içine de 

girmeyen bir konuda karar almasına ve düzenleme yapmasına “görev gaspı” 

denilmektedir. Yasa konusu olan bir durumun tüzük ile düzenlenmesi, ya da yargının 

görevi içine giren bir konuda yönetimce karar alınması örnekleri görev gaspına 

verilebilir (Gözübüyük, 2000, 334). 
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5.2.2. Düzenleme Yetkisinin Özellikleri 

            İdarenin genel düzenleme yetkisi yalnız tüzük ve yönetmelik şeklindeki 

düzenlemelerde kullanılmamaktadır. İdare, “kararname”, “yönerge”, “esaslar”, 

“duyuru” gibi çeşitli adlarla genel düzenleme yoluna gitmektedir. Bu tür genel 

düzenlemelere “adsız yönetmelik” de denilmektedir. Genel düzenleyici işlemlerden 

biri olan yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu anayasa ile 

kaldırılmış, “hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayınlanacağı kanunda 

belirtilir” kuralı getirilmiştir. Gerek bireysel gerek düzenleyici işlemler sadece 

ilgililere ulaştırılmak değil aynı zamanda onların “bilgisine” ulaştırılmak zorunda 

olduğundan ilgililerce anlaşılacak biçimde açık, sade ve yeterli bilgileri içerecek 

ölçüde tüm düzenleyici işlemlerin yayınlanması gerekmektedir (Gözübüyük, 1995, 

258–259). Yönetilenlerin haberi ve bilgisi olmadığı konu ve olaylarda idarenin 

kullandığı yetkilerin hukuka uygun olup olmadıklarını değerlendirmek 

imkânsızlaşacaktır. 

Aslında yürütme ve idarenin herhangi bir konu veya sorunu ilk olarak ve 

doğrudan doğruya düzenlenemeyeceği gibi, düzenleyebildiği hallerde de dilediği 

kapsamda ve yönde hükümler koyamayacaktır. Çünkü yürütme ve idare, düzenleme 

yetkisini kullanırken koyacağı yeni hükümlerle kuvvet aldığı kural işlemlerin 

(anayasa, kanunlar, tüzükler) kapsamı, esprisi ve yönü dışına çıkmamak 

durumundadır (Duran, 1982, 465). 

Düzenleyici işlemler tesis eden idarenin üst hukuk kaynakları açısından haiz 

olduğu takdir yetkilerini düzenli idare ilkesi uyarınca ilgili kanunun niteliği ile eldeki 

tecrübe ve imkânın verdiği ölçüde düzenleyici işlemler yolu ile kurallara bağlayarak 

kullanması gerekecektir (Balta, 1964, 136). İdarenin yeterince hassas olmadığı 

bilinen idarenin düzenleyici işlemlerdeki değişikliklere ilişkin olarak ise Turan 

GÜNEŞ; “…düzenlemenin değiştirilmesine gelince, düzenleyici işlemin bir idare 

işlemi olmadığı iddia edilmediğine göre, bu değiştirmede de idari işlemin unsurları 

bulunacak demektir. O halde bu değişiklik, bu unsurlar bakımından –aynı sübjektif 

işlemler gibi- yargı denetimine tabi olacaktır” (Güneş,1965, 169–187) görüşünü 

belirtmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ KESİM 

AYİM’NİN TAKDİR YETKİSİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMI 
  

            Bu kesimde idarenin takdir yetkisine ilişkin olarak AYİM’nin vermiş olduğu 

kararlar dikkate alınarak, önceki kesimde detaylı olarak irdelenen konular hakkında 

AYİM’nin sergilediği yaklaşım belirlenmiş ve konu ile ilgili çeşitli tespitler 

yapılmıştır. 

  

6. AYİM’NİN TAKDİR YETKİSİNE İLİŞKİN KARARLARINDA 

                GENEL YAKLAŞIMI 

Bu bölümde AYİM’nin idarenin takdir yetkisine ilişkin çeşitli kararlarında 

sergilemiş olduğu genel yaklaşıma ait elde edilen bulgu ve sonuçlar irdelenecektir. 

 

6.1. AYİM’nin Takdir Yetkisini Açıklayan ve Belirten Kararları 

            AYİM’nin takdir yetkisine işaret eden birçok kararında idarenin takdir 

yetkisine sahip olması gerektiği, idarenin üstlendiği devlet faaliyetleri ve yönetim 

fonksiyonları sonucunda bu yetkinin kullanılması ile ancak kamu hizmetlerinin etkin 

ve yeterli olarak sürdürülebileceği, bu durumu ise idare hukukunun bir zorunluluğu 

olarak görmek gerektiği belirtmektedir. AYİM’nin bir kararında öncelikle idare 

kavramı tanımlanarak, idare için takdir yetkisini gerekliliği şu şekilde belirtmektedir; 

‘’…idare, canlı bir organizma gibi sürekli gelişen, hizmet ihtiyacı ve gerekleri 

konusunda dinamizmi özünde barındıran ve mevzuatın kendisine tanıdığı takdir 

alanı çerçevesinde, doğan idari zaruret ve gereksinimler karşısında tesis edeceği 

bunlara uygun idari işlemlerle, yüklendiği kamu hizmetini en iyi şekilde 

yürütmekle yükümlü kamusal bir varlıktır. İdare öğretisinin tabii bir gereği olan bu 

tanım denemesinin ilk sonucu, idarenin üstlendiği / sunmakla yükümlü kılındığı 

yetkisi ile ardından da bir takdir yetkisi ile teçhiz edilmesi gerekliliğidir. Nitekim 

bu husus, anayasal ve yasal normlarla da hüküm altına alınmıştır’’(AYİM. 1. D. 

30.03.2001; E. 2000/728, K. 2001/400, Sayı:16,174–184). 

AYİM diğer bir kararında takdir yetkisi kavramını, öğretide bilinen tanımıyla 

örtüşecek şekilde şöyle belirtmektedir; ‘’ takdir yetkisi ile anlatılmak istenen 

birtakım koşulların oluşması halinde idarenin belli bir işlemi tesis edip 
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etmemekte az çok serbestisinin bulunmasıdır. Bir başka deyimle takdir 

yetkisinde, idarenin yetkisini kullanıp kullanmamakta, ya da kullanılmasının 

koşullarını saptamada bir seçim hakkına sahip olmasıdır’’ (AYİM 1.D. 

31.10.1995; E.1995/533, K.1995/982; Sayı:10, 803). AYİM konu ilgili olarak takdir 

yetkisinin idareye nasıl bir seçim hakkı verdiğine ilişkin olarak ise  ”esasen idare 

kamu hizmetini yürütürken çoğu kez yetkilerini takdir hakkı çerçevesinde kullanmak 

durumundadır. Bu alanda en uygun yer zaman, yöntem ve özellikle statü 

hukukunda en uygun kişiyi saptama ve seçme olgusu takdir yetkisinden 

soyutlanamaz. Bu gerçek nedeniyledir ki Fransız Başbakanlarından Pierre Mendes-

France  hükümet etmek seçmektir (Gouverner.C’est ohoisir)diyebilmiş ve bu deyişi, 

yazdığı bir kitaba isim olarak vermiştir” tespitini yapmaktadır (AYİM 1.D. 9.4.1991 

,E.1990/269,K.1991/1098,Sayı:7,195). AYİM Daireler Kurulunun takdir yetkisi 

kavramı ile ilgili yaptığı tanım ise daha geniştir;”idareye takdir yetkisi tanınan 

hallerde, idarenin çeşitli çözüm yollarından hangisini seçerse seçsin hukuka 

uygun hareket ettiğini düşünmek mümkündür” (AYİM Drl.Krl. 25. 3. 1999; E. 

1998/1028, K.1999/694, Sayı: 14, 704). 

 AYİM takdir hakkının kendiliğinden oluşabilmesi için, idarenin sorumlu 

olduğu alanlar içinde, öncelikle bir hukuk kuralı ile sınırlama getirilmemiş bir alanın 

varlığını dikkate alarak;”…idarenin izleyeceği yol önceden bir hukuk kuralı ile 

sınırlandırılmadığı zaman takdir yetkisinin varlığından söz edilebilir…” (AYİM 1.D. 

28.3.2000; E.2000/310, K.2000/438; Sayı:15, 496–501) tespitini yapmaktadır. Buna 

benzer şekilde idarenin ancak sınırları belirlenmiş alanlarda takdir yetkisini 

kullanabileceğine dair;”…yasa koyucu belli konularda gerekli kuralları koyma, 

çerçeveyi çizme ve eğer gerek görürse bunların uygulanması için sınırları belirlenmiş 

alanlar bırakma yetkisine sahiptir. İdare, ancak o alanlar içinde takdir yetkisine 

dayanmak suretiyle, yasalara aykırı olmamak üzere bir takım kurallar koyarak 

yasanın uygulanmasını sağlama durumundadır”   (AYİM.1.D.17.2.1998;E.1997/

717; 1998/278, Sayı:13, 556) görüşünü ileri sürmektedir. Bu ifadelerle takdir 

yetkisinin ancak idare için, hukuk kuralları ile düzenlenmiş bir faaliyet alanının 

öncelikle belirlenmesini ve sonrasında sınırları belirlenmiş, kuralları olan bir hareket 

alanını ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu arada AYİM, takdir yetkisini mevcut yazılı 

hukuk kuralları sonrasında oluştuğunu belirtirken, bu yetkinin bir kararında idare için 

 99



çok geniş bir anlayış ve düşünce ile var olduğu düşüncesini de taşımaktadır. Bu 

kararında takdir yetkisi mevcut olduğunda idarenin hareket alanın kısıtlanmasının da 

ortadan kalkacağı ve uygulanacak tüm çözüm yollarının idare için kabul edilebilir bir 

yola dönüşeceği fikrindedir. İdare lehine öğretinin kabul etmediği ölçüde ve en geniş 

şekilde takdir yetkisinin kabul edilmiş sayılabilecek hali olan bu görüşünü AYİM 

yukarıda gösterilen kararın devamında şu şekilde belirtmektedir;”idareye takdir 

yetkisi tanınan hallerde, idarenin çeşitli çözüm yollarından hangisini seçerse 

seçsin hukuka uygun hareket ettiğini düşünmek mümkündür…” Burada bahsedilen 

ve takdir yetkisinin önceki bölümlerde dile getirilen özellik ve ölçütlerine uymayan 

bu yaklaşımın çok geniş bir anlam içerdiği görülmektedir. Ancak bu ifadelerle 

idarenin, takdir yetkisi aynı zamanda ele alınan tüm karar ve işlemlerin hukuka 

uygunluğunu da beraberinde sağlamak zorunda olduğu unutulmaktadır. Seçilen her 

türlü çözüm yolunun aynı zamanda idare için hukuka uygun olacağı garantisini 

taşımadığı göz ardı edilmektedir. 

AYİM idarenin lehine geniş bir şekilde bazen yorumladığı takdir yetkisinin 

aslında nasıl anlaşılmasını gerektiğini ise yine herkesçe kabul edilen ‘’…takdir 

yetkisi, idarenin mutlak muhtariyetini ifade etmez. Kavram demokratik hukuk 

devleti ilkesinin doğal sonucu, ‘’hukuka bağlı idare’’ ölçütüne sadık kalınarak 

kullanıldığında hukuki anlam ve değer kazanır’’ yaklaşımını göstererek 

düzeltmektedir.  

AYİM idare için takdir yetkisini gerekliliğine inanarak bu yetkinin zorunlu 

olarak tanınması fikrinde olup şunları vurgulamaktadır; ‘’kamu hizmetlerinin gittikçe 

değişkenlik göstermesi karşısında hukuk kurallarının idarenin faaliyet sahalarındaki 

bütün çözümleri önceden belirlemesine imkân kalmamıştır. Bu bakımdan idareye 

takdir yetkisi tanınması zorunludur’’ (AYİM 1.D. 19.09.2000; E.1999/1103, 

K.2000/821, Sayı: 15, 312–316). 

Zorunlu olarak idareye tanınan bu yetki için önceki bölümlerde detaylı olarak 

ele alınan ve yargı içtihatlarında ve öğretide; takdir yetkisinin hukuka uygunluğunun 

denetiminde, açık hata, orantısızlık, dengeleme, makul ölçü gibi kavramlara 

müracaatla, bu hallerin varlığı halinde takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı kabul 

edildiğine dair yaklaşıma ek olarak, anayasa yargısından sonra, oranlılık, gereklilik 

ve elverişlilik alt ilkelerini ihtiva eden ölçülülük esasının, idare hukukunda da 
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hukuka uygunluk aracı olarak başvurulması gereği ortaya çıktığı belirtilmişti (Erkut, 

1996,113–120),(Gözler, 2002, 298),(Özay, 2002, 511), (Oğurlu, 2002, 179). 

AYİM’nin idareye tanınabilecek takdir yetkisinin yukarıda belirtilen sınırlar 

dâhilinde kullanılabileceğine ait görüşleri benimseyerek, çeşitli kararlarında bu 

hususu yani idarenin takdir yetkisine sahip olduğunu, ancak bu yetkinin çeşitli 

sınırlarla da çevrili olduğuna dair görüşünü yinelemiştir. AYİM bir kararında 

‘’…bilindiği üzere, idareye tanınan takdir yetkisi hiçbir zaman mutlak ve sınırsız 

değildir. Kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı 

arasında bir denge kurulması zorunluluğu, bu hak ve yetkinin sınırını 

oluşturmaktadır” (AYİM 1.D.19.09.2000, E.1999/1103, K.2000/821, Sayı:15, 312–

316). Buna benzer yaklaşım bir başka kararda; “… İdarenin sınırsız ve mutlak takdir 

hakkına sahip olduğu ve böylece takdir hakkının idari yargı denetimine tabi olmadığı 

yönünde yorumlanması ve uygulanması, yine anayasa ile öngörülen “ hukuk 

devleti” ilkesi ile bağdaşmaz. Bu nedenle, anılan yetkinin sınırlarının özellikle 

“yüksek mahkemelerce” olmak koşuluyla yargı yerlerince çizilebileceği ve hatta bu 

konuda hiçbir yasal sınırlamanın kabul görmeyeceğinin benimsenmesinde kamu 

yararı bulunduğu gözde uzak tutulmamalıdır.’’ Benzer şekilde; “bilindiği gibi, 

idareye tanınan takdir yetkisi de hiçbir zaman mutlak ve sınırsız olmayıp kamu 

hizmeti yararı ile sınırlıdır’’ denilmektedir. (AYİM 2.D. 07.02.1996; E.1995/603, 

K.1996/105, Sayı:11,575). 

AYİM takdir yetkisinin doğal sınırlarını, yukarıda sıralanan “hukuki 

kriterler”le sınırlı tutarak bu yetkinin kullanılmasında belli kıstaslara işaret 

etmektedir; ‘’… Takdir yetkisini kullanan tüm idari makam ve birimlerin ve bu 

yetkilerini kullanırken uymakla yükümlü oldukları bir takım hukuki kriterler mevcut 

olup; idarenin sahip olduğu “takdir yetkisi” , hukuk kuralları içinde hareket 

özgürlüğünden başka bir şey değildir. Bilindiği üzere, idareye tanınan takdir hakkı 

(yetkisi) hiçbir zaman mutlak ve sınırsız değildir. Kamu hizmetinin verimliliği, 

etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı arasında bir denge kurulması zorunluluğu, bu 

hak ve yetkinin sınırını oluşturmaktadır. Takdir hakkının, idarece takdir edilen amaca 

uygun olarak kullanıldığı, keyfilikten, kişisel ve duygusal, sübjektif 

değerlendirmelerden kaçınıldığı ve uzak olunduğu, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı 

kalındığı sürece yargı denetimi dışında tutulması gerektiğinde kuşku yoktur. Ne var 
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ki, idarenin takdir hakkının yerinde kullanılmadığının iddia edilmesi halinde, bu 

sınırların aşılıp aşılmadığının idari yargı organınca denetlemesi de kaçınılmaz 

olmaktadır’’ (AYİM 1.D. 09.02.1999; E.1998/665, K.1999/173, Sayı:14, 248–249). 

Konu ile ilgili başka bir kararda AYİM idarenin takdir yetkisi ile ilgili bağlı olması 

gereken kriterlerine değinerek;”…yönetmeliğin söz konusu hükmünden de idarenin 

atama işlemlerinde takdir yetkisini kullanırken sübjektif bir tasarrufa meydan 

vermeyecek ve objektifliği sağlayacak şekilde, diğer bir ifadeyle hukuka uyarlı 

tasarrufta bulunabilmek için işlem tesisinde takdir yetkisinin sınırlarını belirleyecek 

şekilde “bağlayıcı kriterler” oluşturduğu ve bu kriterlere uyularak işlem yapılmasını 

zorunlu hale getirerek, bir nevi takdir yetkisini bağlı yetkiye dönüştürdüğü 

görülmektedir. Artık yapılacak atama işlemlerinde doğrudan aranacak kriterler 

düzenleyici işlemlerden olan söz konusu yönetmelik hükümleri olacağı kuşkusuzdur”

(AYİM 3.D.6.11.2003; E. 2003/642,K.2003/144,Sayı:19,Kitap:2,585–588). Özellikle 

AYİM tarafından; ”takdir hakkının idarece takip edilen amaca uygun olarak 

kullanıldığı, keyfilikten, kişisel ve duygusal, sübjektif değerlendirmelerden 

kaçınıldığı ve uzak olunduğu, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kalındığı sürece, 

yargı denetimi dışında tutulması gerektiğinde kuşku yoktur. Ne var ki, idarenin takdir 

yetkisini yerinde kullanmadığının iddia edilmesi halinde, bu sınırların aşılıp 

aşılmadığının idari yargı organınca denetlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır” (AYİM 

1.D. 19.9.2000, E.1999/1103, K.2000/821; Sayı 15,312–316) şeklindeki ifadeleri 

takdir yetkisini kullanacak olan idarenin yargı denetimine girmemek için özellikle 

dikkat etmesi ve kaçınması gereken hususlara işaret etmektedir. 

AYİM, tıpkı anayasa yargısında uygulandığı üzere artık idari yargı 

denetiminde de ölçülülük ilkesinin uygulanması gerektiği görüşündedir. Takdir 

yetkisinin denetiminde AYİM’nin niçin ölçülülük ilkesini dikkate aldığını geniş 

olarak bir kararında şu şekilde belirtmektedir;  “Bu çerçevede, yargı içtihatlarında ve 

öğretide, takdir yetkisinin hukuka uygunluğunun denetiminde, açık hata, orantısızlık, 

dengeleme, makul ölçü gibi kavramlara müracaatla, bu hallerin varlığı halinde takdir 

yetkisinin objektif kullanılmadığı kabul edilmektedir. Anayasa yargısından sonra, 

oranlılık, gereklilik ve elverişlilik alt ilkelerini ihtiva eden ölçülülük esasının, 

idare hukukunda da hukuka uygunluk aracı olarak başvurulması gereği ortaya 

çıkmıştır 
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Avrupa Birliği hukukunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8’den 11’e 

kadarki maddelerinin 2 nci fıkraları, 14 ile 15 nci maddeleri ve Ek Birinci Protokolün 

1 maddesi hükümlerinde içkin bulunan ölçülülük ilkesi, AİHM ve ATAD 

kararlarında yaptırım ve yükümlülüklerinin denetiminde kullanılmaktadır. Avrupa 

Birliği hukuku bakımından hukukun genel ilkesi mesabesinde olan ölçülülük 

esası, 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle anayasanın 

13 ve 15 nci maddelerinde vücut bulmuş, bu surette pozitif bir dayanağa 

kavuşmuştur. 

İster hukukun genel ilkesi kabul edilsin, isterse anayasada yer alan 

pozitif bir kurala dayansın ölçülülük denetiminin en geniş ve kolay 

uygulanabileceği alanın, idari yaptırımlar şeklinde ortaya çıkan idari işlemler 

olduğunda tereddüt bulunmamaktadır. Bu sebeple, idari yargı hâkimi, başta 

öğrenciler ve memurlar aleyhine verilen disiplin cezaları olmak üzere, idari ihlal ile 

yaptırım arasında adil bir dengenin bulunup bulunmadığını başka bir deyişle 

ölçülülük esasına uyulup uyulmadığını denetlemek durumundadır. Eğer kamu yararı 

ile öğrenci veya memurun özel yararı arasındaki dengeye dikkat edilmemiş yahut bu 

denge ölçüsüz bir şekilde kurulmuşsa idari yaptırım ihtiva eden işlem idari yargı 

yerince iptal olunabilecektir. 

Esasen uygulamada da, idari yargı yerleri, öteden beri, disiplin cezaları 

konusundaki takdir yetkisini hukuka uygunluk bakımdan denetlemektedir. Danıştay 

içtihatlarında adil denge, makul ölçü, nispet ve oranlılık kavramları arasında çoğu 

zaman açıkça zikredilmekte içerik bakımından ölçülük ilkesine başvurulmaktadır. 

Diğer taraftan mahkememizin de benzer uyuşmazlıklara ilişkin davalarda kişi 

ve kamu yararları arasında bir dengeleme testi yaparak sonuca vardığı, bu suretle 

kararlarında ölçülüğünün alt ilkesi olan orantılılık unsuruna başvurduğu bilinen bir 

husustur. Nitekim AYİM disiplinsizlik sebebiyle öğrencilikten veya memuriyet 

statüsünde çıkarılma şeklindeki idari işlemlerde dengeleme zorunluluğunun takdir 

yetkisinin sınırını oluşturduğuna, disiplinsizliğin nicelik ve nitelik bakımından belli 

bir ağırlığa ulaşmasını gerektiğine dikkat çekerek orantılılık yönünden ölçülülük 

ilkesini uygulaya gelmektedir” (AYİM 2.D. 26.03.2003; E.2002/334, K.2003/235, 

Sayı:19, Kitap:1, 544–554). 
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Aynı kararın devamında ise mahkeme geniş bir şekilde hem görevlerini ve 

hem de yapacağı denetimde uygulayacağı ölçüyü şu şekilde belirtmektedir; 

‘’…İdarenin, birel işlemlerinde olduğu gibi düzenleyeceği işlemlerinde de takdir 

yetkisine sahip olduğu izahtan uzaktır. Ne var ki, idarenin takdir yetkisinin genişliği 

düzenleyeceği işlemin dayanağı olan üst hukuk kurallarında çizilen çerçeveye bağlı 

olup hukuka uygunluk denetimine tabidir. Zira idarenin düzenleme yetkisi, hukuk 

devleti ilkesinin bir gereği olan belirlilik ve düzenli idare ilkeleri ile bunların 

temelini teşkil eden eşitlik ilkesinden kaynaklanmaktadır. Hukuk devletinde bütün 

devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygunluk arz etmesi ilke olduğundan 

demokratik bir toplumda takdir yetkisi sorumluluk altında kuşanılır. Zira takdir 

yetkisi hukuk dışı değil hukuk içi bir yetki olup kamu hizmetleri yürütülürken 

idarenin hukuk kuralları arasında serbestçe hareket edebileceği alan olarak anlaşılır.  

Anayasanın 125 nci ve 1602 sayılı AYİM kanununun 21 nci madde 

hükümlerine dayanan hukuka uygunluk denetiminin, yalnız kanun, kararname, tüzük, 

yönetmelik gibi düzenleyici işlemlere değil, hukukun genel ilkelerine, yazılı olmayan 

hukuk kurallarına, mahkeme içtihatlarına uygun veya uygun olup olmamayı da 

kapsamaktadır. Bu sebeple, bütün yargı yerleri gibi, 1602 sayılı kanunun 20 ve 21 

nci maddesinde gösterildiği üzere Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin de görevi, 

önüne gelen idari uyuşmazlıkları hukuka uygunluk açısından denetlemek ve hukuka 

aykırı olan idari işleri iptal etmek veya şartları varsa idari tazminatla sorumlu 

tutmaktadır. Hiç şüphe yok ki, takdir yetkisinin hukuka uygunluğunun yargısal 

denetiminin konusunda, mahkeme, yerindelik denetimi yapamayacağı, yetkisini 

yürütmenin görevini kısıtlayacak tarzda kullanamayacağı ve idarenin takdir yetkisini 

kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyeceği gibi; özel yararla kamu yararı 

arasındaki dengeyi iyi korumak zorundadır.”      

AYİM’nin kendi görevlerini belirlerken idari yargı denetimi yaptığı takdir 

yetkisine ilişkin değerlendirme zorluğu içerisinde olduğunu da kabul etmektedir; 

“takdire dayanan konularda idarenin tesis ettiği işlemlerin değerlendirilmesinin 

kolay olmadığı kuşkusuzdur. Anayasanın 125/4 ve 1602 sayılı kanunun 21/2 

maddelerinde belirtildiği üzere takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı 

kararı verilmeyeceği gerçeği karşısında, açıkça kamu yararına  aykırı düşüldüğü veya 

takdir yetkisinin açık bir biçimde yanlış kullanıldığını gösteren somut belge ve 
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bilgilerin bulunması halinde yargı mercilerinin idarenin bu yetkisine müdahalesi söz 

konusu olabilir” (AYİM Drl. Krl. 2.7.1998; E.1997/56, K.1998/778, Sayı 13, 502). 

              

6.2. AYİM’nin Takdir Yetkisinin İçeriği Konusundaki Kararları 

AYİM vermiş olduğu kararlarında idarenin hangi olaylarda takdir yetkisine 

sahip olduğunu veya yapılan idari işlemine takdir yetkisi dâhilinde bir işlem olup 

olmadığını belirtmektedir. Kısaca AYİM idari işlemin beş kanuni unsurundan biri 

olan Yetki unsurunu, takdir yetkisinde öncelikle incelemektedir. AYİM’nin aşağıda 

sıralanan örnek olaylarda, öncelikle idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığını 

araştırmıştır; 

 -‘’Her kurum görevden re’sen ayırdığı personeline ‘’emekli kimlik kartı’’ 

verip vermeyeceğini mevzuat hükümleri dahilinde kendisi takdir eder.’’(AYİM 

2.D. 22.09.1999; E.1998/1028, K.1999/694, Sayı:14, 704). 

-“   …Davacıya isnat olunan cürümün madde kapsamına girdiği, fiilin işleniş 

şekli, vahameti ve disiplini ihlal derecesi de dikkate alındığında takdir yetkisinin 

açığa çıkarılma şeklinde kullanılmasının mevzuata ve hukuka uygun olduğu…” 

(AYİM 2.D. 16.2.2001, E.2000/804, K.2001/246, Sayı: 17, Kitap 2, 659–661). 

 -“…926 sayılı TSK. leri Personel Kanununun 65/c-1 nci maddesindeki 

şartların gerçekleşmesi halinde açığa alınan personelin açığının kaldırılması 

gerekmekte, bu hususta idarenin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır” 

(AYİM 2.D. 23.1.2002; E.2001/347, K.2002/72, Sayı: 18, 574 ). 

-“İdare, idari yaptırımı gerektiren bir durumun olup olmadığını kendi 

mevzuatına ve istihbarat bilgilerine göre takdir etme hakkına elbette sahiptir. 

Ancak, bu yetki mutlak olmayıp hukuki esaslar içinde kamu yararı ve kamu 

görevinin gerekliliği ile sınırlı kullanılması kaçınılmazdır” (AYİM Drl.Krl. 

24.2.2000; E.1999/49, K.2000/41; Sayı 15, 774-779). 

 -‘’…Garnizon kalış süresini doldurduğundan Atama Yönetmeliğinin 75 

nci maddesinde zikredilen kalış süresini uzatma konusunun personelin isteğine 

göre değil tamamen idarenin takdir yetkisinde olduğu, diğer yandan atama 

işleminin belli bir sıra dâhilinde yapıldığı ve sistematiğinin bu mantığa oturtulduğu, 

aksi halde idarenin sistemi çalıştırmasının mümkün olmayacağı.’’(AYİM 1.D. 

02.04.2002; E.2001/1078, K.2002/521, Sayı:17, Kitap:1, 452). 
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-‘’…Davacı hakkında açılmış bulunan kamu davaları nedeniyle isnat olunan 

eylemlerden dolayı davalı idarenin takdir yetkisini kullanarak tesis ettiği 

görevden uzaklaştırma işleminde hukuka ve mevzuata aykırılık 

görülmemiştir…’’ (AYİM 2.D. 26.11.2001; E.2001/257, K.2001/801, Sayı:17, 

Kitap:2, 651–652). 

-“Yukarıda mevzuat hükümlerinde de belirtildiği üzere atama işlemleri ile 

ilgili olarak idareye hizmet gereklerine uygun bir şekilde kullanmak koşuluyla 

geniş bir takdir yetkisi verildiği görülmektedir…” (AYİM 1.D 2.4.2002;E. 

2001/855,K.2002/501, Sayı.17,Kitap:1,429).                                                                     

 -‘’Davacının işlediği öne sürülen fiili yüz kızartıcı bir suç olup, bu suçu 

nedeniyle hakkında kamu davası da açıldığına göre, 926 sayılı kanunda açığa 

çıkarma işlemi için öngörülen tüm koşulların oluştuğundan hareket eden idarenin, 

davacı hakkında takdir hakkını açığa çıkarma işlemi tesis etme yolunda 

kullanmış olmasında hukuki bir zaaf görülmediği…’’ (AYİM 2.D. 22.11.1995, 

E.1995/969, K.1995/943, Sayı:11, 129). 

 -‘’Sicil işlemleri takdir yetkisinin yoğun bir şekilde kullanarak tesis 

edilen bir işlem grubu olmakla…’’ (AYİM 1.D. 22.02.2000; E, 1999/570, 

K.2000/212, Sayı:15,830). 

 -’’28.05.1998 tarihinde emeklilik dilekçesi veren J.Mu? Albayın emeklilik 

istemine 24.06.1998 tarihinde red kararı veren idarenin, aynı personelin 16.06.1998 

tarihinde YAŞ kararıyla ayırma işlemine tabi tutulmasına ait takdir hakkının 

kullanılmasında…’’ (AYİM 1.D. 28.03.2000; E.2000/310, K.2000/438, Sayı:15, 

616). 

-“Kamu hizmetini yürütmekte olan idare birimi bu hizmetin en iyi biçimde 

yerine getirilmesi için hangi nitelikte ne kadar elemana ihtiyacı olduğunu 

tespitte geniş bir takdir yetkisine sahiptir” (AYİM 2.D 8.11.1995; e.1995/456,K. 

1995/836, Sayı 10,628). 

 -“Diğer idari işlemlerde olduğu gibi atama konusunda işlem tesis 

edilmesinde idarenin takdir hakkının bulunduğu kuşkusuzdur’’(AYİM 1.D. 

02.11.1993; E.1993/976, K.1993/852). 

Yukarıda belirtilen kararlarda AYİM, idarenin idari işlerde takdir yetkisine 

sahip olup olmadığını öncelikle incelerken, bazı durumlarda idarenin bu yetkiye 
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sahip olup olmadığını ilgili mevzuata bakarak belirlemektedir.’’…idarece yapılacak 

bir işlem olmakla Kanun ve Yönetmelikle idareye bu konuda bir takdir hakkının 

verildiği görülmektedir’’ (AYİM 1.D. 30.11.1999; E.1999/200, K.1999/1190, 

Sayı:14,693). “Komutanlığın en belli başlı görevlerinden biri olan ‘’sicil düzenleme’’ 

yetki ve görevlerindeki ‘’takdir yetkisi’’ nin yerinde ve doğru kullanılmadığına 

ilişkin davacı iddialarının yerine davacı tarafından somut kanıtlarla ortaya konması 

gerekir. Zira sicil üstünün bu değerlendirmesinin yerinde olup olmadığını 

kanıtlayacak taraf davacı olup ‘’ispat külfeti’’ davacıya aittir. (AYİM Drl.Krl. 

04.08.2004; E.2003/74, K.2004/40, Sayı:20, Kitap:2,1017–1001). 

AYİM yaptığı yargı denetiminde öncelikle takdir hakkının kullanıldığı idari 

işlemin gerekçesini teşkil eden nedeni inceleyerek, idare tarafından açıklanan sebebi 

ele almaktadır. AYİM bu konudaki yaklaşımını destekleyen bir kararında takdir 

hakkının denetiminde nelere dikkat edildiği şu şekilde belirtilmektedir; ”Bilindiği 

gibi idareye tanınan takdir yetkisi de hiçbir zaman mutlak ve sınırsız olmayıp 

kamu hizmeti yararı ile sınırlıdır. Takdir yetkisinin yerinde kullanılıp 

kullanılmadığının saptanması hukuka uygunluk denetiminin doğal bir sonucudur. 

İdari işlemin sebebi denildiğinde idareyi böyle bir işlem yapmaya yönelten etkenler 

anlaşılır. İdari işlemin nedeni, işlemin bir tür gerekçesidir. İdari işlemin sebebi bir 

hukuksal işlem olabileceği gibi bir olay da olabilir. Takdir yetkisine dayanan 

işlemlerde bile idarenin kararlarını gerekçeli olarak alması gerekmektedir 

idarenin her işleminin bir birden çok sebebi bulunabilir. İlgiliye her zaman 

açıklanmasa bile yargı yeri bunların varlığını önemini, doğruluğunu ve 

yeterliliklerini araştırmak ve değerlendirmek durumundadır. Zira birer hakkaniyet ve 

içtihat mahkemeleri durumunda bulunan idare mahkemeleri gösterilen sebebinin 

işleme unsur teşkil etmek üzere hukukun aradığı kuvvet ve mahiyette bir vakıa olup 

olmadığını aramak vazifesi ile mükelleftir” (AYİM 2.D. 7.2.1996; E. 1995/603, 

K.1996/105). 

 Yukarıdaki kararda gösterilen yaklaşımın benzeri başka bir kararda şöyle 

belirtilmektedir; ”idare takdir yetkisini hangi somut olgu ve nedenlere dayanarak 

kullandığını; başka bir deyişle, kendisini somut olaydaki işlemi yapmaya yönelten 

nedenleri yargı organı önünde açıklamak ve kanıtlamak durumundadır. Aksine bir 

kabul, bizi hem idarenin takdir yetkisini dilediği kullanabileceği sonucuna götürür; 
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hem de işlem üzerinde yargı denetimini olanaksız kılar. Böyle bir durumun ise 

idarenin bütün işlemlerin hukuka uygun olmasını zorunlu kılan hukuk devleti 

ilkesiyle bağdaştırılamayacağı açıktır” (AYİM 1.D.07.12.2004; 2004/781,K.2004/12

32, Sayı:20, Kitap:1, 254). AYİM takdir yetkisinin kullanıldığı idari işlemin sebep 

unsurunu da yargı denetimine tabi tuttuğunu ise şu kararında göstermektedir: 

 “Bilindiği üzere, idari yargı alanında, yalnız yönetimce ileri sürülen olayların 

gerçeğe uyup uymadığının denetlenmesi ile yetinilmemekte, fakat idari kararın 

dayanağını oluşturan olayın, idare tarafından nitelendirilmesi de denetlenmektedir. 

İdari işlemlerin nedenleri bazen kanun ile tespit edilir. Ancak çoklukla idare bir 

işlemin neden unsurunu, kendisine tanınan takdir yetkisi ile belirler. Takdir 

yetkisinin nasıl denetlenebileceği ötede beri idare hukukunun en çetin 

sorunlarından biridir. Ancak üzerinde uzlaşılan nokta takdir yetkisinin 

kullanımı sürecinin “hukuka uygunluk” yönünden yargısal denetimin 

kapsamına dâhil olduğudur” (AYİM 1.D. 22.6.1999:E.1999/103, K.1999/650, 

Sayı: 14, 470).  

İdare hukukunda, idari işlemler üzerindeki yargısal denetim, bu işlemlerin 

hukuka uygunluğunun saptanması ile sınırlıdır. İdarelerin takdir yetkisi ile 

donatıldığı durumlarda da, idari yargı yerlerince ancak bu takdir yetkisinin idare 

hukukunun kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığının denetlenmesi söz konusu olabilir. Takdir yetkisini ortadan 

kaldıracak şekilde karar verilemeyecektir. 

İdarenin yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemin hukuka uygunluğunu 

denetleme görevini ifa eden AYİM bu konuda anayasanın 125 nci maddesinde de 

belirtilen “idari yargı denetiminin sadece hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı 

olduğuna” dair emredici hüküm ile uyumlu olarak, kararlarında bu hususu özellikle 

aramaktadır. Bir kararında mahkeme konu ile ilgili olarak şu kararı dile 

getirmektedir; ”…idare yapılacak bir işlem olmakla, kanun ve yönetmelikle idareye 

bu konuda bir takdir hakkının verildiği görülmektedir. Bu yetkinin kamu yararına 

ters düşecek biçimde indi veya kayırıcı bir şekilde kullanıldığının iddia edilmesi 

ve saptanması dışında, idari yargı yerince yapılacak bir denetimin yerindelik 

denetimi olacağı, bu tür bir denetime ise hem idari yargının kendi içindeki 

fonksiyonel bir sınırlama, hem de anayasanın 125/4 ve 1602 sayılı Kanunun 
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21/2nci maddesi ile pozitif normlarla sınırlandığı açıktır…” (AYİM 1.D.   

30.11.1999; E.1999/200, K.1999/1190, Sayı: 14, 693–694). 

 AYİM yapacağı hukuka uygunluk denetiminde hukuk devleti ile ait var olan 

ilişkiyi ise bir kararında şu şekilde görmektedir; ”hukuk devlet” ilkesi, tüm devlet 

işlemlerinin ve idarenin işlemlerinin hukuk kurallarına uygun olmasını ve bu 

uygunluğun yargı denetimi yolu ile sağlanmasını gerektirir. Bu ilkenin 

gerçekleştirilebilmesi için, idarenin işlemlerinin sadece hukuka uygunluk yönünden 

denetiminin sınırlarını aşarak, işlemlerin yerindeliğini de denetlemesi “hukuk 

devleti” ilkesinin bir gereği değildir” (AYİM 1.D.28,2000; E.2000/310, K.2000/438; 

Sayı:15, 496–501). 

AYİM takdir yetkisini kullanan idarenin uyması gereken kurallara ilişkin 

olarak “idare takdir yetkisini kullanırken keyfi olmaktan kaçınmak 

durumundadır. İdari işlemin maddi ya da hukuki nedenlerinin seçiminde, bu 

nedenlerin hukuki geçerliliklerini, hukukla bağdaşırlıklarını, kamu ve kişisel 

yarar arasında uyumlu bir denge kurmayı gözetmek durumundadır. Takdir 

yetkisi, bu genel perspektif çerçevesinde idari yargı denetimine tabidir” (AYİM 

Drl.Krl. 27.12.2001; E. 2001/55, K.2001/152,Sayı:17,Kitap:1,480) değerlendirmesini 

yapmaktadır. 

Yukarıda gösterilen yaklaşımlarla uyumlu olarak AYİM yapacağı yargı 

denetiminin:“…anayasanın 125nci maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiş bulunan 

“idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez” tarzındaki 

hükmün; idarenin sınırsız ve mutlak takdir hakkına sahip olduğu ve böylece 

takdir hakkının idari yargı denetimine tabi olmadığı şeklinde yorumlanması ve 

uygulanması, yine anayasa ile öngörülen “hukuk devleti” ilkesi ile bağdaşamaz. 

Anılan yetkinin sınırlarının özellikle ”yüksek mahkemelerce” olmak koşuluyla, yargı 

yerlerince çizilebileceği ve bu konuda hiçbir yasal sınırlamanın kabul görmeyeceği 

konusunda idari yargı öğretisinde ve içtihatlarında ittifak bulunmaktadır”        

(AYİM  1.D. 9.2.1999,  E. 1998/665,  K.1999/173, Sayı:14, 248) şeklinde esaslarını 

belirlemektedir. 
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7. AYİM’NİN TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDA İDARENİN 

      DÜZENLEME YETKİSİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMI 

Bu bölümde idarenin takdir yetkisinin şekil değiştirmiş hali olan düzenleme 

yetkisi konusunda AYİM’nin yaklaşımı ele alınmıştır 

 

7.1. AYİM’nin İdarenin Düzenleme Yetkisi Konusunda Genel Yaklaşımı  

 AYİM genel ölçüleri ile sürdürdüğü takdir yetkisinin kullanımına ilişkin 

istikrarlı yaklaşımını yine takdir yetkisinin başka bir görünüşü olarak kabul edilen 

idarenin düzenleme yetkisi konusunda gösterememektedir. İdari yargının halen çok 

az önem verilerek atlanan bu kritik konusunda, aslında AYİM’nin çok önemli bir 

tespiti bulunmaktadır. Mahkeme bir kararında idarenin takdir yetkisinin şekil 

değiştirmiş hali olan düzenleme yetkisi konusunda;”…Diğer bir deyişle, idare, bu 

düzenleme yetkisini kullanırken koyacağı yeni hükümlerle, kuvvet aldığı kural 

işlemlerin kapsamı, esprisi yönü dışına çıkmamak durumundadır. Yasanın 

düzenleyici tasarrufa (dava konusunda yönetmeliğe) bıraktığı bir konu, 

idarenin takdir yetkisini bizatihi kullanması demek olan yönergeye 

bırakılamaz. Bu şekilde bir tavır ve hareket hukuk devleti ilkesine de esaslı bir 

aykırılık teşkil eder” (AYİM 1.D. 17.2.1998; E.1997/717, K.1998/278, Sayı:13, 556) 

şeklinde açık olarak belirttiği görüşü gayet net ve kabul edilebilir bir yaklaşımı 

belirtmektedir. Hatta mahkemenin başka kararında yer alan bir karşı oy 

gerekçesinde; ”idare tarafından getirilecek düzenleyici tasarruf hükümlerinin neler 

olabileceğinin tespitinde; idareye düzenleme yetkisinin tanınmasını gerekli kılan 

”hizmetin teknik yönünü ilgilendirme”,”süratli karar alma” ve “kamu yararına 

olma” koşullarının da dikkate alınması gereklidir. Ancak tüm bu koşulların 

varlığı halinde idare, bir konuda “yeni” hükümler getirebilir” görüşü önemli ve 

kabul edilebilir bir açılımı sergilemektedir. İdarenin düzenleme yetkisi konusunda bu 

denli açık ve net görüşü bulunan mahkemenin sonraki kararlarında anlayış 

farklılıkları belirmektedir. Kısaca mahkemenin açık bir şekilde ifade ettiği ”yasanın 

düzenleyici tasarrufa bıraktığı (yönetmeliğe) konular, idarenin takdir yetkisini 

bizatihi kullanması demek olan yönergeye bırakılamaz” anlayışının birçok defalar 

göz ardı edilerek idareye takdir yetkisini anayasal sınırlar dışında hukuk devletinin 

bilinen anlayışından uzaklaşarak kullanma hakkı verildiği tespit edilmiştir. Konu ile 
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ilgili en açıklayıcı örnek şu şekildedir; Asker kişilerin atanma ve yer değiştirmeleri 

hakkında 926 sayılı TSK Personel Kanunun 117-124ncü maddelerinde Subay ve 

Astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri konusundaki temel esaslar yasa maddesi 

olarak düzenlenmiştir. Bahsedilen kanunun 121nci maddesi subay ve astsubayların 

atanmalarının Kuvvet Komutanlıklarınca yapılacağını, 118nci maddede atanmalarda 

dikkate alınacak hususların neler olacağı, 119ncu maddede detaylı diğer hususların 

bir yönetmelikle düzenlenmesi esası yer almakta yani subay ve astsubayların 

atanması için yönetmelikte belirtilen hususlara göre hareket edilmesi yasa maddesi 

olarak emredici şekilde belirtilmiştir. Buna rağmen çıkarılan “T.S.K.lerine mensup 

Sb. ve Astsb.ların atanma ve yer değiştirmeleri hakkındaki yönetmelik” (R.G. 

23.5.1968,SAYI:12906) ile yasa olarak  düzenlenmesi gereken hususlar bahsedilen 

yönetmeliğin 21nci maddesine göre; “T.S.K.lerine mensup Sb. ve Astsb. ların 

atanma ve yer değiştirmeleri hakkındaki yönetmeliğe ait müşterek yönergeye 

(MY:52–4)” ve yönetmeliğin 41nci maddesine göre de; “önemli görevlerde çalışan 

kilit personelin atanmalarını erteleme yönergesine (MY:52–6)” devredilerek aslında 

idarenin yasaya göre yönetmelik olarak düzenlemesi gereken önemli hususları 

tamamen takdir yetkisine dayanan ve yönetmelik gibi yayınlanma şartı da 

gerektirmeyen yönerge ile doldurduğu anlaşılmıştır. Böyle bir durum takdir 

yetkisinin denetlenme olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Özellikle idarenin 

düzenleyici tasarrufta bulunabilme hakkının bir anlamda kötü niyetli olarak istismar 

edilmesi anlamını taşıyan bu girişimlere Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin onay 

vermemesi gerekir. Sonuçta AYİM.’nin idarenin yazılı düzenleme yetkisinin sınırları 

ve çerçevesi konusunda istikrarlı bir yaklaşımı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü 

mahkemenin bazı kararlarında vurguladığı gibi ”idare, düzenleme yetkisini 

kullanırken koyacağı yeni hükümlerle, kuvvet aldığı kural işlemlerin kapsamı, esprisi 

ve yönü dışına çıkmamak durumundadır” Buna rağmen idarenin takdir yetkisini 

kontrolsüz bir şekilde genişletmesine yargı yerlerinin izin vermemesi gerekir. 

İncelendiğinde AYİM tarafından idarenin düzenleme yetkisinin neleri içermesi 

gerektiği konusunda verilmiş çelişkili kararlar bulunmaktadır. Kısaca AYİM idarenin 

düzenleme yetkisi açısından yönetmelik ve yönerge arasındaki farkı tam olarak 

çizmiş değildir. Örneğin AYİM verdiği bir kararında yönergenin ne şekilde 

anlaşılması gerektiğini şöyle belirtmektedir;”…Kaldı ki yönerge bir hukuk normu 
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olmayıp idarenin iç işleyişi ile ilgili bir emridir. İç hizmet kanun ve yönetmelik 

hükümlerine göre amir astına hizmete müteallik emir verebilir. Bu emir verme 

yetkisi yönerge ile sınırlandırılamaz” (AYİM 2.D. 28.6.2000; E.2000/11,K.2000/581, 

Sayı:15, 760). Ancak başka bir kararında AYİM yönergenin idare içindeki bir iç 

düzenleme olmayıp aslında herkesi ilgilendiren bir hukuk normu niteliğinde 

olduğunu kabul etmektedir. Konu ile ilgili şu karar ilgi çekicidir; ”(K.K. Sosyal ve 

moral sandığı) ile ilgili temel nitelikteki kurallarında, kamu hukuku alanında tesis 

edilen düzenleyici bir işlem sayılabilecek sandık yönergesinde belirtildiği 

görülmektedir” (AYİM 2.D. 5.7.2000; E.1999/155, K.2000/485, Sayı:15, 765). 

Ayrıca başka bir kararında mahkeme Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 

”Şehitlik yönergesi (MSY:439–1)” ile ilgili olarak;”Şehitlik yerlerinin tespiti ve 

tescili ile bakım ve onarım işlemlerinin yürütülme esas ve usullerinin tespiti amacı 

ile çıkarılan idarenin bu hususlardaki iç işleyişi ile ilgili bir düzenlemesidir” 

(AYİM  2.D.29.11.2000; E.2000/70, K.2000/777, Sayı:15)  diyerek  farklı  görüşler s

ergilemiştir. 

Kısaca normlar hiyerarşisine de giren bu konunun ayrıntılı olarak AYİM’nin 

idarenin düzenleme yetkisi konusundaki yaklaşımı ile beraber incelemek 

gerekmektedir. 

AYİM’e göre normlar hiyerarşisinde kanun ve tüzükten sonra gelen 

yönetmeliklerin konusu; kanunların ve tüzüklerin uygulanmasının sağlanmasıdır. 

Yönetmelikler kanunlara aykırı hükümler ihtiva edemezler. Kanunla verilmiş 

hakların geri alınmasını ihtiva eden hükümler içeremezler. Dolayısıyla sadece 

yönergenin değil yönetmeliğin bile yasalarda yer almayan yeni kural koyma yetkisi 

yani hukuk normu içermeyeceği bilinmektedir. Hatta Anayasa Mahkemesi, 

yürütmenin klasik düzenleme yetkisini idarenin kanuniliği prensibi çerçevesinde 

sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki olarak görmüş, yasalarla düzenlenmiş bir alanda 

sübjektif hakları etkileyen kural koyma yetkisi bulunmadığı sonucuna varmıştır. 

(Anayasa Mahkemesinin 13.6.1985 tarih ve E.1984/14,K.1985/7sayılı kararı; RG. 

24.8.1985,s.18852). Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de birçok kararında aynı 

saptamaya işaret etmiştir. Nitekim AYİM Daireler Kurulunun bir kararında”…kamu 

hukukumuzda idarenin bir konuda düzenleyici işlem tesis edebilmesi için, kanunun 

bir hizmet alanının ele alması, o hizmet alanı ile ilgili ana esasları belirlemesi, 
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sınırlamalar getirecek ise o sınırları çizmesi zorunludur. Kanun bunu yaptıktan 

sonra idare hizmet dalında ve kanunun çizdiği sırlar dışına çıkmadan 

düzenleme yapacak ve tesis edeceği işlemlerle hizmeti yerine getirecektir…” 

denilmek suretiyle bu görüş paylaşılmıştır (AYİM. Daireler Kurulunun 3.11.1986 

gün ve E.1985/386,K.1986/9 sayılı kararı). Hal böyle iken özellikle yasaların ancak 

idareye düzenleme alanı olarak gösterdiği yönetmelikler dışında,  tamamen idarenin 

kendi iç işleyişine hitap eden yönergelerle idarenin ortaya bazı hukuk normları 

getirmesi kabul edilemeyecektir. Özellikle idareler için yönergelerin hangi amaçla 

çıkarılması gerektiği konusunda AYİM’nin şu kararı aydınlatıcı kabul edilmektedir; 

” İdare bu takdir yetkisini kullanırken göz önünde tuttuğu esas ve prensipleri 

personelin bilmesi ve kendi durumu ile karşılaştırabilmesi, uygulamada birliğin 

sağlanması için bu konuda göz önünde tuttuğu esaslara ve seçimin ne şekilde 

yapılacağını düzenleyici bir işlem şeklinde belirleyerek Genelkurmay Başkanlığınca 

düzenlenen Yurtdışı Sürekli Görevler yönergesi (MY:52–1)nde bu konuyu tüm 

detayları ile ortaya koymuştur” (AYİM. 2.D. 28.2.1996;E;1995/740,K.1996/223 

Sayı:11,778). 

 

7.2. AYİM’nin Düzenleme Yetkisi ile İlgili Verdiği Kararlar 

Genel düzenleyici/kural işlemler yapabilme yetkisi birinci derecede yasamada 

olmakla beraber, anayasanın ve kanunların açıkça gösterdiği ve izin verdiği konu ve 

hallerde yargı ve yürütme/idare tarafından da kullanılabilmektedir. Ancak bunlardan 

sadece yasama tarafından yapılanlar “kanun” adını taşırlar. Yürütme/idare tarafından 

takdir yetkisi kapsamında düzenleme yetkisi kullanılarak konulan kurallar ise “kanun 

hükmünde kararname”, ”tüzük”, ”yönetmelik” gibi isimler taşımakla birlikte ”genel”, 

”soyut”, ”kişisel olmayan” ve özellikle ”uygulamakla tükenmeyen” bir niteliğe 

sahiptirler.  Türk  hukukundaki  genel  düzenleyici  işlemler  sadece  adı  anayasada 

 sayılanlardan  ( K.H.K., tüzük, yönetmelik )  ibaret  değildir.  Yasal   düzenlemeler  

yürütmenin, “karar”, ”kararname”, ”genelge”, ”tebliğ”, ”sirküler”, “statü”, ”esaslar”, 

”genel emir”, ”tembihname”, ”genel tembih”, ”ilan”, ”duyuru”, “plan”, ”tarife”, ”ilke 

kararı”, ”yönerge”, ” ve “iç düzen kararı” gibi isimler taşıyan adsız genel düzenleyici 

işlemler yapmasına da olanak sağlamaktadır (Özay,1996,347–349). “Yönetmelik 

benzeri” şeklinde de anılan, adsız düzenleyici işlemlerden T.S.K.leri içinde ”yaygın” 
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bir uygulama alanı olan “yönergeler” ise, takdir yetkisinin ele alınmasında en çok 

başvurulan düzenleme şeklidir. AYİM’nin yönergelerle ilgili olarak verdiği çeşitli 

kararların örnekleri aşağıda sıralanmıştır; 

-“Yönergeler, genel olarak idarenin ilgili birimlerine mevzuatı yorumlayış 

biçimini bildiren, onlara hareket tarzlarını gösteren işlemlerdir. Üçüncü kişilerin hak 

ve menfaatlerini ilgilendirdikleri ve bir düzenleyici işlem niteliğini taşıdıklarında da 

iptal davasına konu olabilirler” (AYİM 2.D. 26.1.1994; E.1993/333,K.1994/148; 

Sayı:9,278–284). 

 -“Bu yönergenin genel olarak idarenin, ilgili birimlerine mevzuatı yorumlayış 

biçimini bildiren, onlara hareket tarzlarını gösteren, üçüncü şahısların hak ve 

menfaatlerini ihlal etmeyen, bir düzenleyici işlem niteliğinde olmayan, sadece 

idarenin içyapısı ve işleyişi ile ilgili bir belge olduğu, bu haliyle iptal davasına konu 

olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır” (AYİM Daireler Kurulu 7.10.1993;E.1993/2,K. 

1993/7 Sayı:8, 196–198). 

 -“…Yönetimin düzenleyici işlemleri anayasada tüzük ve yönetmelik olarak 

sınırlandırılmıştır. Bağlayıcı özelliği bulunan tüzük ve yönetmelikler, bu 

özelliklerinden dolayı ilgililer tarafından uyulması gerekli kuralları taşımakta, buna 

karşın, yönetimin iç işleyişine ilişkin metinleri içeren yönergeler ise yönetim 

görevine giren konularda işlem tesisine ve eylemde bulunmaya yol göstermekte, 

benzer durumlarda eşitlik ve genellik ilkelerine uygun tasarruflarda bulunulmasına 

yardımcı olmakta, ancak bağlayıcı bir niteliğe sahip bulunmamaktadır. Yönetsel 

yargı yeri, yönergeye dayanılarak yapılan tasarrufun hukuka uygunluk denetimini 

yaparken, normlar hiyerarşisine uygun hareket etmek koşuluyla, tasarrufun öncelik 

sırasına göre anayasa, yasa, yasa hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik 

hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemekle işe başlamak ve sayılan 

düzenlemelerde, tasarrufun yapılmasına dayanak sayılabilecek hükümlere yer 

verilmemesi halinde, yönetimce dayanak alınan yönerge hükümlerine bakılması 

gerekmektedir” (AYİM 1.D. 4.5.1993; E.1992/1355, K.1993/433; Sayı:8, 512–514).  

“Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını göstermek için çıkarılan 

yönergenin, kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir hüküm taşımayacağı 

bilinen bir idare hukuku kuralıdır. Yönetmelik ve yönerge ile kanunda yer 

almayan giriş koşullarının düzenlenmesi normlar hiyerarşisi ile de bağdaşmaz. 
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Öte yandan yürütme organı, yasama organının görev ve yetki alanına giren bir 

konuyu yönetmelik ve yönerge ile düzenlemeyeceği gibi, yasama organınca 

düzenlenmiş bir hukuki duruma aykırı bir düzenleme yetkisine de sahip değildir” 

(AYİM 1.D. 21.1.1986; E.1985/175, K.1986/12;Sayı:7,Kitap:1, 353–357). 

 “…Anayasal düzenleme çerçevesinde yargı denetimine tabi olduğundan 

şüphe bulunmayan takdir yetkisinin kullanımında dikkat edilecek hususlardan biri 

de, kanunlarla tanınan takdir yetkisini yönerge ile objektif ve kamuya (ilanen) açık 

hale getiren idarenin objektifleştirdiği bu kıstaslara eşitlik ilkesi ve kamu yararı 

amacına bağlı olarak uyması ve kullanmasıdır” (AYİM 3.D. 18.03.2004; E.2004/31, 

K.2004/312, Sayı:19, Kitap:2, 718–723). 

 AYİM tarafından yapılan yargı denetiminde takdir yetkisinin yanlış 

kullanıldığının işareti olarak, idarenin yönetmelik olarak çıkarması gereken birçok 

idari düzenlemeyi yönergeler ile yaptığı tespit edilmiştir. AYİM bir kararında konu 

ile ilgili olarak; ”…devlet memurlarının görevde yükselme esaslarına dair genel 

yönetmeliğin geçici 5nci maddesinde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay 

Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliğince çıkarılması öngörülen yönetmeliklerden bir kısmının 

çıkarıldığı anlaşılmıştır. Yapılan araştırmada, ana yönetmelikte kurumlarca 

yönetmelik olarak yapılması öngörülen düzenlemenin, Milli Savunma Bakanlığı ve 

Kara  Kuvvetleri  Komutanlığınca  yönergelerde  değişiklik  biçiminde  yapıldığı  

görülmüştür…” (AYİM 2.D.8.10.2003;E.2003/210,K.2003/775,Sayı:19 Kitap;2,620

–625). 

  

            7.3. AYİM’nin Farklı İdari İşlem Konularına Ait Karar ve Yaklaşımları 

Bu bölümde AYİM’nin çeşitli konulara ait aldığı kararlar ışığında idari 

işlemlerin içeriklerine göre benimsediği yaklaşımlar belirtilmiştir. 

  

            7.3.1 Askeri Hizmetin İçeriği Konusundaki Yaklaşım 

Bu konuda AYİM’in örnek kararı şu şekildedir: “Görevli yargı yerinin 

belirlenmesi yönünden, idari işlemin ”askeri hizmete ilişkin” olup olmadığının tespiti 

için, işlemin konusuna bakılması gerekmektedir. Eğer idari işlemin tesisinde, asker 

kişinin askeri yeterlik ve yetenekleri, tutum ve davranışları, askeri geçmişi, asker kişi 
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olmaktan kaynaklanan hak ve ödevleri, askerlik hizmetinin amacı, askeri görev 

yerlerinin özellikleri, askeri kural gerek ve gelenekleri göz önünde tutularak 

değerlendirilmiş ise, bu idari işlemin askeri nitelikli olduğu kabul edilmelidir. Bu 

halde işlem askeri olmayan bir makam tarafından tesis edilmiş olsa bile durum 

değişmemekte menfaati ihlal edilen asker kişinin açtığı davanın Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesinde görülmesi gerekmektedir” (AYİM 1.D.16.10.2001;2001/1110, K. 

2001/1116, Sayı:17,Kitap:1, 356). 

 

7.3.2 Komutanlık Tasarrufu ve Takdir Yetkisi İlişkisi 

Bu konuda AYİM’in örnek kararları şu şekildedir: “Şu halde, bir subayın ya 

da astsubayın yönetmelikte gösterilen zorlayıcı ve ivedi haller olmadıkça, 

atandırıldığı görev yerinin dışında çalıştırılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak 

zorlayıcı bir nedenin bulunması (Örneğin hastalık, ölüm, izin, rapor, tutuklama, açığa 

alma, v.s.gibi hallerin mevcut olması) halinde, birlik komutanınca bir subaya ya da 

astsubaya ek görev şeklinde ve geçici bir süreye münhasır olmak kaydıyla, başka bir 

görev verilmesi mümkün olabilecektir. Birlikte çalışmakta olduğu kişinin çalışma 

biçimin beğenmeyen ve göreve ehil olmadığı kanaatini taşıyan bir amir, usulüne 

uygun bir şekilde ve gerekçeleriyle birlikte, bir subayın ya da astsubayın hangi 

görevde çalıştırılması gerektiği mütalaasını da ekleyerek, atamasının yapılmasını 

Kuvvet Komutanlığından isteyebilir. Ancak, mevzuatın öngördüğü bu usulün dışına 

çıkılarak, ast makamlarca bir subayın ya da astsubayın görev yerinin gelişigüzel 

değiştirilmesi, kalıcı ve sürekli şekilde başka görevlerde istihdamı hukuka aykırılıkla 

sakatlanmış olacaktır (AYİM 1.D. 23.10.2001, E.2001/525, K.2001/1133, Sayı:17, 

Kitap: 1, 449). 

 “Davacı, 1nci Ordu Karargâhında devamlı faaliyet gösteren bir Harekât 

merkezinin çalıştırılmasına neden olacak hiçbir olağanüstü durum bulunmadığını 

ileri sürmekte ise de; bu görevin konulması veya konulmamasına ilişkin takdir, ilgili 

komutana ait bir yetki olup, astların kendilerine verilen askeri hizmete ilişkin 

emirlerin yerindeliğini kendi anlayışlarına göre bir değerlendirmeye tabi tutmaları 

mümkün değildir” (AYİM Drl Krl.15.6.1995, E.1995/3,K.1995/12, Sayı: 10, 772). 

 

 

 116



7.3.3. Disiplin Cezalarına Ait Takdir Yetkisinin Yargı Denetimi 

             Bu konuda AYİM’in örnek kararı şu şekildedir: “Disiplin amirlerince verilen 

disiplin cezaları yargı denetimi dışında tutulmuş olmakla birlikte, mahkememizin bu 

konuda istikrar bulan içtihatlarında da belirtildiği üzere askeri disiplin cezaları ister 

bir başka idari işlemin ”hukuki sebebi” olsun, ister tek başına bir idari işlemin 

durumunda olsun her iki halde de, bu tür disiplin cezalarının ”yok hükmünde “ olup 

olmadığının belirlenmesi ile sınırlı olarak yargı denetimine tabi olduğu konusunda 

bir şüphe bulunmamaktadır. Tesis olunan disiplin cezası işleminde;cezada zaman 

aşımı olması yahut amirin ceza yetkisini aşması gibi haller kanuna açık ve net 

aykırılıklar teşkil edeceğinden bu haller verilen disiplin cezasının ”yok hükmünde” 

sayılmasını zorunlu kılmaktadır” (AYİM 2.D 12.4.2000 E.1999/804, K.2000/454, 

Sayı: 15, 1047). 

 

7.3.4. Sicil ve Nitelik Belgesi Düzenlemede Takdir Yetkisi 

Bu konuda AYİM’in örnek kararları şu şekildedir: “Komutanlığın en belli 

başlı görevlerinde biri olan ”Sicil “düzenleme” yetki ve görevindeki ”takdir 

yetkisi”nin yerinde ve doğru kullanılmadığına ilişkin davacı iddialarının yine davacı 

tarafından somut kanıtlarla ortaya konulması gerekmektedir. Zira sicil üstünün bu 

değerlendirmesinin yerinde olup olmadığını kanıtlayacak taraf davacı olup “ispat 

külfeti” davacıya aittir” (AYİM  Drl.Krl. 04.08.2004; E.2003/74, K.2004/40, 

Sayı:20, Kitap 2, 1007–1011). 

 “Sicil işlemleri takdir yetkisinin yoğun bir şekilde kullanılarak tesis edilen bir 

işlem grubu olmakla, işlemlerde maksat unsuru bakımından hukuka aykırılığın 

kendisini gösterdiği; uzun yıllar çok yüksek sicil ortalamasını yakalayan bir kimsenin 

sicilinin o döneme ait, disiplinsizlik ve başarısızlığı ortaya koyan bir takım belge ve 

bilgilerle izah edilmemesidir” (AYİM 1.D.22.2.2000;E.1999/570, K.2000/212, Sayı 

15,830). 

 “Gerçekten takdir yetkisinin kamu yararına aykırı olarak ya da belirgin 

şekilde yanlış kullanıldığını gösteren somut olgu ve nedenlerin bulunması 

durumunda yargı organı idarenin bir yetkisine müdahale edebilecektir. Sözgelimi 

yukarıda açıklandığı üzere ”tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaat” ilkeleri bir 

yana itilerek çeşitli duygusal nedenlerle personele gerçek yeterlik düzeyinin altında 
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sicil notu verildiği kanısın uyandıran somut olgu ve nedenler varsa takdir yetkisinin 

kamu yararı amacına aykırı olarak kullanıldığı, sicilin sebep öğesi yönünden de 

hukuka aykırı olduğu sonucuna varılacaktır. Öte yandan personelin genel yeterlilik 

düzeyini yansıtan geçmiş safahatı ile açıkça çelişen biçimde sicil notu takdir edilmiş 

ve bu takdirin gerçek ve haklı nedenlere dayandığı belgelenememişse yine takdir 

yetkisinin yanlış ya da amacına aykırı olarak kullanıldığı sonucuna varılacaktır” 

(AYİM 1.D. 25.6.1996;E.1995/919,K.1996/619, Sayı: 11, 636–637). 

“Dava konusuna dönüldüğünde subay naspedildiğinden bu yana şahsi 

dosyasında ve sicil defterinde menfi bir kanaat bulunmadığı bildirilen ve müracaat 

tarihine kadar geçen süre içinde almış olduğu sicil notları ortalaması bu sınava 

girebilmek için gereken sicil tam notunun oldukça üstünde gerçekleştiği 

görülen,1993–1994 yıllarında bu konudaki müracaatları uygun görülerek aynı 

sınavlara alınan davacının eşinin medeni kıyafet dışında giyiniyor olması esas 

alınarak TUS’a girmesinin uygun olmadığına karar verilmesinde takdir yetkisinin 

objektif ölçüler içinde kalınarak kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır” (AYİM 2.D. 

11.10.1995;E.1995/305,K.1995/754, Sayı: 10,639). 

“Davacı hakkında düzenlenen Lisansüstü Öğrenim kıdemi nitelik belgesinin 

incelenmesinde tüm haneler olumlu iken 11.maddesindeki ”kesin hüküm” hanesine 

“uygun değildir” kanaati, 2. ve 3. sicil amirlerince yazılmış ve imzalanmıştır. Nitelik 

belgesini düzenleyen her üç sicil amiri de davacıya 1994 yılı subay sicil belgesinde 

olumlu sicil vermişlerdir. Yazılan olumsuz görüşlerin ise anılan nitelik belgesinin 

olumsuz sonuçlandırılmasına ve değerlendirilmesine yeterli düzeyde olmadıkları, 

yüksek lisans kıdeminin verilmesini engelleyici nitelikler olmadığı, böylece işlemin 

“sebep” öğesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu kanısına varılmış 

bulunmaktadır” (AYİM 1.D. 21.3.1995, E.1994/932, K.1995/363, Sayı 10,574). 

 “Aksiliği kanıtlanıncaya dek doğruluğu ve resmi belge niteliği taşıdığı 

hukuken sabit bulunan Nitelik Belgesine göre davacı hakkında işlem tesisi yerine, 

salt bir sohbet sırasında sivil memur tarafından söylenen ve doğrulukları hiçbir türlü 

kanıtlanmayan sözler esas alınarak tesis edilen işlemin hukuken geçerli ve uygun 

işlem olarak kabulü düşünülemez. Her işlem nesnel ve hukuken geçerli sayılabilecek 

bir nedene dayanmak durumundadır. Nedensiz bir işlem olamaz. Gerçekliği 
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kanıtlanamayan şeyler de idari bir işleme neden yapılamaz” (AYİM 2.D. 22.11.1995, 

E.1995/440, K.1995/909, Sayı: 10, 628). 

 

7.3.5. Atama ve Yer Değiştirmelerde Takdir Yetkisi 

Bu konuda AYİM’in örnek kararları şu şekildedir: “Diğer idari işlemlerde 

olduğu gibi atama konusunda işlem tesis edilmesinde takdir yetkisinin bulunduğu 

kuşkusuzdur. Ancak idare takdir hakkını kullanırken, genellik, eşitlik, objektiflik 

ilkelerine uygun hareket etmek ve takdir hakkının kullanılmasında kendisini sevk 

eden nedenleri belgeleriyle birlikte açıklaması yargı güvencesinin, teminatlı ve 

düzenli idare ilkesinin gereğidir” (AYİM 1.D. 2.11.1993, E.1993/976, K.1993/852). 

 “926 sayılı kanunun 118/c,TSK’de görevli subay ve astsubayların atanma ve 

yer değiştirmeleri hakkında yönetmeliğin 3/f, 12/g, 13 ve 24/m maddeleri” idari, 

asayiş ve sair zaruri sebepleri varlığı halinde, ilgili subay ya da astsubayın aynı 

garnizon içinde görev yerinin değiştirilebileceğini, keza garnizon hizmet süresi 

dolmasa dahi bir başka garnizona atanabileceğini öngörmektedir. Kuşkusuz, söz 

konusu mevzuat hükümlerinde belirtilen idari, asayiş ve zaruri sebeplerin mevcut 

olup olmadığı, idarece bu konuda kullanılan takdir yetkisinin hukuka uyarlı düşüp 

düşmediği idari yargı organınca denetime tabi tutulacaktır. Belirtilen atama nedenleri 

gerçekleşmiş, bu konudaki takdir yetkisi hizmet gerekleri ve kamu yararı dışında bir 

nedenle kullanılmışsa, tesis edilen atama işlemi hukuka uygun düşecek, aksi halde 

hukuki sakatlıkla malul hale gelecektir (AYİM 1.D. 4.12.2001; E.1998/748, K. 

2001/1302, Sayı :17, 433). 

 “..Davacının garnizon hizmet süresi dolmadan atamaya tabi tutulmasını 

gerektiren bir idari ve zaruri nedenin bulunmadığı,atamanın cezalandırma amacına 

dayalı bulunduğu görüntüsünün hakim olduğu oysa mahkememizin bu konudaki 

istikrar bulmuş içtihatlarında, söz konusu saik ve amaçla tesis edilen atama 

işlemlerinin, idare hukukunun finalist özelliği gereği amaç unsuru yönünden hukuka 

aykırı düşeceğinin ifade edildiği,disiplinli ve başarılı yapıda olup, sicil ve görev 

safahatı itibariyle de başkaca bir nakisası bulunmadığı anlaşılan davacı hakkında, salt 

işlediği bir suç nedeniyle,suçun akabinde tesis edilen atama işleminde takdir 

hakkının objektiflikten uzaklaşarak ve hukuka uyarlı düşmeyecek şekilde 

kullanıldığı” (AYİM 1.D.9.4.2002; E.2001/987, K.2002/574 ,Sayı:17, 438). 
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“Hizmetin zorunlu kıldığı durumların (idari asayiş ve zaruri sebepler) neler 

olduğu, açıklanan bu yasal ve yönetsel düzenleme de belirtilmediğinden, bu sebepleri 

hukuki ve maddi vakıa olarak ne zaman gerçekleşmiş sayılacağı ve böylece atamanın 

gerekli olup olmadığı konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı anlaşılmaktadır. 

Ancak bu durum, idarenin dilediği gibi atama yapabileceği anlamına gelmemektedir. 

Çünkü diğer bütün kamusal yetkiler gibi idari takdir yetkisi de kamu yararı amacıyla 

ve hizmet gerekleriyle sınırlı bulunmaktadır. Bu bakımdan idari takdir yetkisinin de 

hizmet gereklerine göre ve kamu yararına yönelik olarak kullanılması gerekmektedir. 

Herhangi bir olayda takdir yetkisinin bu şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda, 

işlemin dayandırıldığı somut olduğu ve nedenleri bilmeden bir sonuca varmaya 

olanak yoktur. Bu nedenle, yerleşik yargı kararlarında vurgulandığı üzere idare, 

takdir yetkisini hangi somut olgu ve nedenlere dayanarak kullandığını, başka bir 

deyişle, kendisini somut olaydaki işlemi yapmaya yönelten nedenleri yargı organı 

önünde açıklamak ve kanıtlamak durumundadır. Aksine bir kabul, bizi hem idarenin 

takdir yetkisini dilediği gibi kullanabileceği sonucuna götürür; hem de işlem 

üzerinde yargı denetimini olanaksız kılar. Böyle bir durumun ise, idarenin bütün 

işlemlerinin hukuka uygun olmasını zorunlu kılan hukuk devleti 

ilkesiyle bağdaştırılamayacağı açıktır” (AYİM 1.D.25.12.2001,E.2001/1054,K.2001/

1457, Sayı: 17, Kitap: 1, 443). 

“İlk ataması İzmir Asker Hastanesine yapılan Yd.Sb. Uzman Tabibin, 

sonradan sakıncalı addedilerek Ağrı Asker Hastanesine atandırılması işlemi; gizlilik 

dereceli yer olmak açısından Ağrı ve İzmir’de bulunan askeri hastanelerin bir 

farklılık ve özellik arz etmemesi karşısında, takdir hakkının objektifliğini 

sakatlayacağından, atama işleminin iptali gerekir (AYİM. D.22.10.1991.E. 

1991/1617, K.1991/2144, Sayı:7, Kitap:1,182). 

“Davacı tabip subayın 2nci bölge hizmetini tamamlamasını takiben, daha 

önceki hizmet safahatı, yargılama konusu yapılan fiili ve sıralı sicil üstlerince 

belirtilen kanatlar dikkate alınarak Malatya Garnizonunda sınıfı görevine uygun 

idari, bir kadroya atanmasında, takdir hakkının sübjektif kullanıldığı söylenemez” 

(AYİM 1.D. 9.1.1996;E.1995/692,  K.1996/10, Sayı: 11). 

 “Davacının bu göreve atanması gerek 926 sayılı kanun ve gerekse bu kanuna 

dayanılarak çıkartılan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre idarenin mutlak 
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takdirine bırakılmamış idari bir lüzuma dayanarak kamu hizmetinin yararına göre 

cereyan etmek gerekirken atanmaya mesnet gösterilen sebep kanun ve yönetmelikte 

gösterilen sebepler ve zaruretlere dayanmamakta ve mevzuatın hizmetin 

aksatılmadan yürütülmesi, hizmetin yararına olması ilkesine uygun düşmemektedir” 

(AYİM 1.D. 6.3.1990; E. 1989/309, K. 1990/131, Sayı 7, 211). 

“Yasal düzenlemelerdeki hükümler uyarınca; memurların talepleri halinde, 

idarenin derhal atama yapma zorunluluğu bulunmamakta, bu konuda idareye “takdir” 

yetkisi tanımakla birlikte bu yetkinin mutlak olmadığı, idarenin yetki kullanımında 

“kanuni ve sorumlu idare” ilkesi gereğince kamu yararı ve hizmet gereklerini yerine 

getirme amacına uygun davranması, bunu yaparken de kamu yararı-kişi yararı 

dengesini kurmakla görevli olduğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

Hadisede, eşi hasta olan, bu husus da sağlık kurulu raporu ile tespit ettirten bir 

memurun eşinin devamlı ve düzenli tedavisi maksadıyla dâhiliye uzmanı bulunan bir 

mahaldeki münhal bir göreve atandırılma isteminin kabul edilmemesinde kamu 

yararı-kişi yararı dengesinin kurulduğu söylenemez” (AYİM 1.D. 2.6.1998; E. 

1997/1040; K.1998/587, Sayı:13, 390). 

”Davacı hakkında yapılan ihbar ve bilgiler istihbari nitelikteki bilgilerden 

sadece eşinin giyimi ve eşli toplantılara katılmama ile ilgili bilgilerin doğrulandığı 

bunun dışında ileri sürülen hiçbir istihbari bilginin doğrulanmadığı, davacının hiçbir 

eylem ve faaliyetinin tespit edilememesi nedeniyle hukuken var olduğu ve gerçekliği 

saptanamayan veya makul ve inandırıcılığından kuşku duyulan bu yüzden işlem 

tesisine yeterli kifayet ve derecede bulunmayan nedenler hukuk devletinde bir işleme 

neden alınamazlar, alınsalar bile o işlemin hukuken geçerli sayılması düşünülemez” 

(AYİM 2.D. 23.9.1998 E.1998/491,K.1998/711, Sayı:13, 487). 

 

7.3.6. Takdir Yetkisi Denetiminde Kamu Yararı Anlayışı 

Bu konuda AYİM’in örnek kararları şu şekildedir: “Her idari işlemin mutlaka 

bir amacı bulunmalıdır. O da kamu yararıdır. İşlem tesisinde kişisel amaç güdülmesi 

o işlemin hukuka aykırılığı sonucunu doğurur. Davacının yılda 15 saat jet uçuşu 

yaptırılarak jet pilotu tazminatından yaralandırılmasına ilişkin isteminde amaç, 

hizmetin en iyi biçimde yürütülmesi suretiyle kamu yararı sağlamaya yönelik 
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bulunduğundan kamu yararının varlığından söz edilemez” (AYİM 2.D 23.6.1999, 

E.1998/642, K.1999/475, Sayı:14,374). 

“…Kamu hizmeti yapmakla zorunlu olan idare bu görevini yaparken daima 

kamu yararına uygun davranmak zorundadır. Kamu yararı kavramı ise sabit ve 

değişmez bir kavram değildir. Zaman ve yere göre değişen bir nitelik göstermektedir. 

Bu bakımdan, hizmet yapan idarenin görevlerini kamu yararına uygun biçimde 

yerine getirebilmesi için belli konularda serbestliğe ve şartlara kendini uydurabilecek 

bir esnekliğe sahip olması ve etkinliğinin uygun ve yerinde olup olmadığını bizzat 

saptayabilmesi gerekir” (AYİM 1.D 28.3.2000; E.2000/310, K.2000/438, Sayı:15, 

774–779). 

“Gerçekten Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi ruh sağlığı 

uzmanı olarak görev yapmakta olan davacının özellikle Doçentlik kariyeri de göz 

önüne alındığında, ihtisas ve kariyerinden kamunun yararlanabilmesi için davacının 

bir öğretim kurumuna veya ihtisasından yararlanabilecek bir askeri hastaneye 

atanması gerekirken bu zorunluluğa uyulmadan sadece ihtisas ve kariyer sahibi 

olmayan bir pratisyen hekim tarafından dahi ifası mümkün olan 7. Kolordu 

Komutanlığı Lojistik Şube Sağlık Veteriner Kısım Amirliğine atanması işlemi kamu 

yararı açısından hukuka aykırı bulunmaktadır” (AYİM1.D.17.2.1998,E.1997/58,K.19

98/197, Sayı:13, 194). 

“Öte yandan uzun süre Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüttüğü belirlenen, 

Yedek Subay olmasında hiçbir kanuni sakınca bulunmayan davacının güvenlik 

soruşturması sonucu durumu aydınlatılmadığı, soruşturmanın neticelendirilemediği 

gibi gerekçelerle konu ile ilgili yönetsel düzenlemede belirlenen hiçbir neden ortada 

yokken, makul ve geçerli hiçbir bilgi ve belge ortaya konulmadan başka bir göreve 

atandırılması işleminde idarenin takdir yetkisini kamu hizmet gereklerine uygun bir 

şekilde ve kamu yararı-kişi yararı dengesi gözetilerek kullanıldığından 

bahsedilemez” (AYİM 1.D. 16.6.998;E.1998/51,K.1998/619, Sayı:13, 214). 

 “Davacının Silahlı Kuvvetler emeklisi olduğunda kuşku olmamakla beraber 

anılan “hukuki sebep”e dayalı bir emekli subayın Silahlı Kuvvetler sosyal tesislerine 

girmesine olanak tanıyan bir kartı vermemek yolunu tercih etmesinde takdirde bir 

hata görülmemektedir. İdare, kamu yararı, genellik ve eşitlik ilkelerine uymak 
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koşuluyla sosyal tesislere kimlerin girebileceğini düzenleme yetkisine sahiptir” 

(AYİM 2.D. 22.9.1999,E.1998/1028,K.1999/694, Sayı:14, 704). 

 “Gerçekten idare her idari işlemi tesis ederken, işlemin amaç öğesi açısından 

kamu yararı ile bağlıdır ve bu husus esasen idare hukukunun ”finalist” özelliğinin 

yansımasından ibarettir. Bunun doğal sonucu olarak da, idarenin sahip olduğu takdir 

yetkisini kanunun amacına aykırı bir biçimde kullanması hali, başlı başına bir 

hukuka aykırılık sebebi teşkil eder. Ve işlem amaç öğesi açısından sakat doğmuş bir 

işlem mesabesinde olur. Bu durum ise takdir yetkisinin amaç unsuru 

bakımından sakatlandığını ortaya koyar” (AYİM 1.D.19.9.2000,E.1999/1103,K.2000

/821,Sayı: 15,316). 

 “Sonuç olarak takdir yetkisi, ancak hukuk kuralları içinde hareket özgürlüğü 

demek olduğundan ve idare hukukunda salt takdire dayalı bir işlem kategorisi yer 

almadığından: kamu yararına kullanıldığı konusunda en küçük bir belirti dahi 

bulunmayan uzman erbaş sözleşme işleminin hukuken kabul edilebilecek bir sebebe 

dayanmadığı sonuç ve kararına ulaşılmıştır” (AYİM  1.D.19.9.2000; E.1999/1103, 

K.2000/821; Sayı 15, 312–316). 

 

7.3.7. Takdir Yetkisi Kullanımında İdarenin Uyması Gereken İlkeler                  

Bu konuda AYİM’nin örnek kararları şu şekildedir: “Devamlı ve düzenli bir 

kamu hizmeti sunmak zorunda olan idare, bu hizmetleri aksatmadan sürdürebilmek 

için bir takım kurallar getirmek zorundadır. 1111 sayılı kanunun 35nci maddesinin 

(e) bendinde yer verilen takdir yetkisi de dikkate alındığında idarenin, yüksek Lisans 

veya Doktora eğitimi yapanların sevk tehirini, mutlaka 33 yaşını dolduracağı yılın 

sonuna kadar yapmak şeklinde bir zorunluluğu bulunmaktadır. Devamlı idarenin 

belki de tek yükümlülüğü, kendi takdir yetkisini objektif kurallar bağlamasıdır ki, bu 

yükümlülüğünü de, yukarıda da yer verildiği üzere çıkarmış olduğu yönetmeliklerle 

yerine getirmiştir” (AYİM 2.D. 31.10.2001;E.2001/76,K.2001/741, Sayı:17; Kitap:1, 

569-572). 

“Davalı idarenin de bu açıklama çerçevesinde, yurtdışı daimi görevler 

konusunda bir düzenleme yoluna gitmesi ve bunu eşitlik, genellik, objektiflik 

kriterlerini dikkate almak suretiyle bir yönerge ile yapması doğal hakkıdır” (AYİM 

1.D. 30.3.2001,E.2000/728, K.2000/400; Sayı: 16, 174–184). 
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 “İdarenin bu yetkisini kullanırken önemli bir kamu hizmeti sayılan askerlik 

hizmetinin tam, düzenli, sürekli ve etkin yürütmesi gereğini göz önünde 

bulundurarak hareket etmesi gerekmektedir” (AYİM 1.D.2.4.2002; E.2001/855, 

K.2002/501; Sayı: 17, 429). 

“Müdebbir (tedbirli) ve düzenli idare, idareye güven ve kişi yararı-kamu 

yararının dengelenmesi ilkeleri, idarenin sonradan yapılacak şekli incelemede 

gördüğü bu noksanlıkların ikmali için, ilgiliyi ve komutanlığını uyarmasını zorunlu 

ve gerekli kılmaktadır… Atamanın bir cezalandırma aracı olarak kullanılamayacağı, 

idare ajanlarının tam bir tarafsızlık ve hakkaniyet çerçevesinde işlem etsisiyle 

yükümlü oldukları, işlem tesisinde kişi yararı-kamu yararı dengesi dışında başkaca 

bir saikle hareket edemeyecekleri idare hukuku ve kökleşmiş idari yargı kararlarının 

doğal bir gereğidir” (AYİM 1.D. 30.10.2001;E.2001/714,K.2001/1160, Sayı:17).     

-“Disiplin, diğer askeri ihtiyaçlar gibi hallerin tespiti konusunda davalı 

idarenin haiz olduğu takdir yetkisinin kamu yararı, hizmet gerekleri, hizmetin 

aksatılmadan yürütülmesi esaslarına uygun şekilde ve objektif olarak hukuka uygun 

biçimde kullanılması esas olup; sebep unsurundaki bu takdir yetkisinin kullanımı, 

idarenin ya belirsiz kavramları belirli hale getirmesiyle ya da hiç gösterilmemiş olan 

sebebi ortaya koymasıyla ve bu yapılırken de somut olaylara dayanması suretiyle 

olacaktır. Ayrıca idarenin gerekçe olarak gösterdiği maddi olayların gerçek olması 

gerektiği kuşkusuzdur. Gerçek olmayan maddi olayların gerekçe olarak gösterilmesi 

veya olayların nitelendirilmesinin yanlış yapılması hallerinde, takdir yetkisinin 

hukuka aykırı kullanılmış olacağı tartışmasızdır” (AYİM 1.D.29.9.1998;E.1997/1035

,K.1998/745, Sayı 13,496). 

-“Bir idari işlemin tesisinde, idare ve organları tarafından “eşitlik” ölçütü 

sınırları içinde takdir yetkisinin kullanımına getirilen veya bu yetkinin yerinde 

kullanılmasına yönelik bir kabulün yine idarenin hiyerarşik yapısı içinde daha alt 

kademede bir organ (kurum veya kuruluş) tarafından yerine getirilmemesi, 

beraberinde takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı şüphelerini de getirecektir. 

Hiyerarşik yapı içinde üst konumda bulunan bir organ tarafından getirilen belli kıstas 

ve ölçütlere o idari işlemin şekil yönünden hukuka aykırılığın da kaçınılmaz olarak 

gündeme getirecektir” (AYİM 2.D. 8.10.2003;E.2003/210,K.2003/775,Sayı19,Kitap: 

2, 620–625).   
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 7.3.8. Yüksek Lisans Kıdemi Konusunda AYİM’nin Yaklaşımı 

926 sayılı TSK. leri Personel Kanunun 36.maddesinde “Kuvvet 

Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan 

gücü temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulacak dallarda yüksek 

lisans öğrenimi yapanlara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl doğrudan 

doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl 

kıdem verileceği” bildirilmiştir. İdarenin plan şeklinde yapacağı bu düzenlemenin 

tamamen idarenin takdir yetkisi çerçevesinde gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Ancak 

idarenin bu takdir yetkisini tüm tez boyunca açıklandığı üzere bazı esas ve kriterlere 

bağlı olarak kullanabilmesi mümkün olabilecektir. Kısaca idare hazırlayacağı “insan 

gücü temin ve yetiştirme planlarını”  yukarıda belirtilen ve birçok yargı kararında 

vurgulanan esaslara göre uygulayabilecektir. Ayrıca yargı denetimine de tabi olacak 

bu planların içeriği mahkeme tarafından denetlenebilecektir Bütün bu açıklama ve 

kabullere rağmen AYİM birçok farklı idari konuda takdir yetkisini kullanılmasına ait 

gösterdiği titiz tutumu, bahsedilen bu konuda hiç göstermemektedir. Askeri hizmet 

ve yapının dayalı olduğu hiyerarşik düzeni doğrudan etkileyen askeri idaredeki 

kıdem unsurunu, tamamen idarenin kontrol ve anlayışına terk ederek personel 

kanunundaki yasal düzenlemeyi düzenleyici bir tasarruf olarak değil yönetmelik, her 

an değişebilecek basit bir plana bırakan idarenin, takdir yetkisinin bu hiç 

rastlanmayan kullanım biçimiyle yargı denetiminin yapılmasını eksik bırakmaktadır. 

Askeri personelin aslında büyük bir özveri ve çabasını gerektiren lisansüstü öğrenim 

karşılığında verilecek olan kıdemin sağlam yasal dayanaklara bağlanması 

gerekmektedir. Çünkü AYİM’nin bir kararında da vurgulandığı gibi; ”Kendi 

hesabına yapılan lisansüstü öğrenim çalışmalarının, kişinin aynı zamanda askeri 

görevini sürdürmek suretiyle ve pek çok güçlükleri beraberinde getiren bir faaliyet” 

durumundadır. (AYİM 2.D. 25.11.1995; E.1994/1061, K.1995/41, Sayı:10, 636). 

Konu ile ilgili olarak; anayasanın 128nci maddesinin ikinci fıkrasında” “memurların 

ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 

yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” 

hükmü yer almaktadır. Bu anayasal buyruğun doğal gereği olarak, kamu 

görevlilerine ilişkin statü kanunlarının da bu konudaki tüm detayları, kısıtlama ve 

sınırlamaları, statünün öngördüğü esaslı kuralları öngörmesi ve düzenlemesi zorunlu 
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ve gerekli bulunmaktadır. İdare tarafından hazırlanan İnsan Gücü Temin ve 

Yetiştirme Planlarının aksine eğer yasa koyucu Lisansüstü kıdem verilmesinde bir 

takım kısıtlama, sınırlama ve tahditler öngörseydi, bunu biraz önce belirtilen 

anayasal buyruk gereği açıkça ayrı bir hükümle yapmak durumundaydı. Diğer bir 

deyişle, bu konuda yapılacak özlük haklarına ilişkin kısıtlamaların kanunla 

düzenlenmesi gerekirken plan veya yönetmeliklerle yapılması, anayasanın amir 

hükmüne aykırılık teşkil edecektir. Diğer bir anlatımla, yukarıda anılan yasal 

hükmün (Per. K.m.36/f) maddesi, kıdem verilmesini bir takım şartlara bağlamak 

üzere idare lehine düzenleyici tasarrufa (Yönetmeliğe) yetki tanıdığı şeklinde 

yorumlanması mümkün değildir. Böylesine bir yoruma, belirtilen anayasal 

düzenleme engeldir ve idare hukuk öğretisinde kabul edilen ve araştırmada açıklanan 

ilkelerle ulaşmak imkânsızdır. Konu ile benzer şekilde yasa maddeleri arasında 

çelişkinin varlığına itiraz eden bir karşı oy gerekçesinde de vurgulandığı üzere; 

”Kanun koyucu bir taraftan öğretim üyelerinin akademik unvanlarından yoksun 

bırakılma hallerinin yasa ile düzenleneceğini hüküm altına alıp, yoksun bırakılma 

hallerinin yasa ile düzenlerken diğer taraftan bu düzenlemeyi hiçe sayıp aynı yasanın 

bir başka maddesi ile bu hususların düzenlenmesini idareye yetki devri suretiyle 

bırakması düşünülemez. Kanun koyucunun aynı anda kabul ettiği yasa maddeleri 

arasında çelişkili hüküm vazettiği söylenemez” (AYİM 2.D. 1.3.2000, E.2000/7, 

K.2000/146; Sayı:15, 594). 
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DÖRDÜNCÜ KESİM 

GENEL DEĞERLENDİRME 

  

           Bu kesimde araştırma için önceki kesimlerde elde edilen tespit ve sonuçlara 

göre ulaşılan bulgular belirtilmiş, bulgular üzerine üretilen öneriler gösterilmiş ve 

araştırmanın sonucu ifade edilmiştir. 

  

            8. BULGULAR, ÖNERİLER, SONUÇ 

Bu bölümde araştırma ile ilgili olarak tespit edilen bulgularla denence 

sınanmış, elde edilen bulgulara karşılık öneriler getirilmiş ve araştırma sonucunda 

genel bir değerlendirme yapılarak ulaşılan sonuç açıklanmıştır. Tespit edilen bulgular 

ile getirilen öneriler arasındaki ilişkilendirme çizelge–1 ‘de gösterilmiştir: 

                       

             8.1. Bulgular 

Araştırma konusu ile ilgili olarak idarenin takdir yetkisinin kullanımında 

AYİM’nin yaklaşımında ulaşılan bulgular aşağıda sıralanmıştır: 

  

             B.1. AYİM’e göre hukuka uygunluk denetimi, yalnız kanun, kararname, 

tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemlere değil, hukukun genel ilkelerine, yazılı 

olmayan hukuk kurallarına, mahkeme içtihatlarına uygun veya uygun olmamayı da 

kapsamaktadır. 

  

            B.2. AYİM’e göre takdir yetkisinin denetiminde tıpkı anayasa yargısında 

uygulandığı gibi oranlılık, gereklilik ve elverişlilik alt ilkelerini ihtiva eden ölçülülük 

esasının idari yargıda başvurulması gerekir. 

  

            B.3. AYİM’e göre idarenin doğrudan düzenleme yetkisi dışında yasanın 

ancak düzenleyici bir tasarrufa bıraktığı bir konu, idarenin takdir yetkisini doğrudan 

ve bizatihi kullanması demek olan yönergeye bırakılamayacaktır.  

  

            B.4. AYİM’e göre takdir yetkisi idarenin mutlak muhtariyetini ifade 

etmemekte ancak “hukuka bağlı idare” ölçütüne sadık kalınarak kullanıldığında 
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hukuki anlam ve değer kazanmaktadır. Ayrıca idareye tanınan takdir yetkisi hiçbir 

zaman mutlak ve sınırsız değildir. 

  

B.5. AYİM’e göre idare, takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve hizmet 

gereklerini yerine getirme amacına uygun olarak kamu yararı-kişi yararı dengesini 

kurmakla görevlidir. 

 

B.6. AYİM’e göre idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin kanunun amacına 

aykırı bir biçimde kullanılması hali başlı başına bir hukuka aykırılık sebebi teşkil 

etmektedir. 

 

B.7. AYİM’e göre takdir yetkisinin kamu yararına ters düşecek biçimde indi 

ve kayırıcı bir şekilde kullanıldığının iddia edilmesi ve saptanması dışında, idari 

yargı yerince yapılacak bir denetim yerindelik denetimi olacaktır. 

 

B.8. AYİM’e göre takdir yetkisinin sınırları özellikle “yüksek mahkemelerce” 

olmak koşuluyla yargı yerlerince çizilebilir ve hatta bu konuda hiçbir yasal sınırlama 

kabul göremez.  

 

B.9. AYİM’e göre idareye takdir yetkisi tanınan hallerde, idarenin çeşitli 

çözüm yollarından hangisini seçerse seçsin hukuka uygun hareket ettiğini düşünmek 

gerekmektedir. 

 

B.10. AYİM’e göre idare takdir yetkisini hangi somut olgu ve nedenlere 

dayanarak kullandığını, kendisini somut olaydaki işlemi yapmaya yönelten nedenleri 

yargı önünde açıklamak ve kanıtlamak durumundadır.  

 

8.2. Öneriler 

             

            Ö.1. AYİM’nin yargı denetiminde haklı olarak artırdığı hukuka uygunluk 

kriterlerine ek olarak ayrıca milletlerarası antlaşmalarla kabul edilen temel kişi 

hakları ile çağdaş hayatın getirdiği anlayış ve kabulleri de eklemesi gerekir. 
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            Ö.2. AYİM’nin anayasa yargısında kullanılan ilkelerin idari yargıda 

kullanılmasını sağlamak için diğer bir üst yargı kurumu olan Danıştay ile birlikte 

hareket etmeli ve bu yaklaşımı diğer idari yargı organları ile paylaşmalıdır. 

  

            Ö.3. AYİM’nin idarenin düzenleme yetkisi ile takdir yetkisi arasındaki 

ayırıma özel önem vererek, idarenin yönerge çıkardığında bunu yasama yetkisinin 

devralınmasına dönüştürmemesi için ayrı bir değerlendirme kriteri oluşturmalıdır.  

  

            Ö.4. AYİM’nin takdir yetkisinde idarenin ancak yasanın uygulanmasını 

sağlamak için bir takım kurallar koyabileceğine ilişkin görüşü takdir yetkisinin 

içeriğine uygun bir yaklaşım niteliğindedir. AYİM’nin takdir yetkisine sahip olan 

idare hakkında betimlediği ”hukuka bağlı idare” anlayışı çağdaş idare anlayışının 

ihtiyaç duyduğu bir yaklaşımdır. 

  

            Ö.5. AYİM’nin yargı denetiminde idare lehinde sadece kamu yararı ölçütüne 

öncelik vermemesi için kişi hakları ile kişi yararı kavramlarının kamu yararından 

soyutlanamayacağı düşüncesini kabul ederek kişi haklarındaki anayasal güvencelere 

vurgu yapması gerekir.  

  

            Ö.6. AYİM’nin çıkarılan kanunların amacının yorumlanmasında idareye yol 

gösterici olarak yardımcı olabilmek için tıpkı Danıştayın üstlenmiş olduğu gibi 

“görüş bildirme “görevinin de kendi kuruluş kanununda yer almasını sağlamalıdır. 

  

            Ö.7. AYİM’nin hukuka uygunluk ve yerindelik denetimi arasındaki farkları 

ortaya koyacak şekilde açık ve kabul edilebilir kriterler ortaya koyması 

gerekmektedir. Bu amaçla hukuk devlet ilkesinin hangi hallerde yerindelik denetimi 

ile bağdaşabileceğini AYİM’nin tekrar yorumlaması gerekmektedir. 

  

            Ö.8. AYİM’nin kendisi ile beraber idareye takdir yetkisinin sınırlarını 

belirlemede diğer üst yargı organlarına sınırsız bir yorum getirme gücü ile 

donatabilmesi için özellikle Mahkeme heyetinde yer alıp hâkim sınıfına dâhil 
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olmayan üyelerinin hukuk eğitimi taşımalarını öncelikle sağlamalıdır.  

  

            Ö.9. AYİM’nin bu yaklaşımı idarenin yargı denetimini zayıflatacağından 

idarenin seçme, belirleme ve onama yetkilerinin aslında bağlı yetkinin uzantıları 

olarak görülmesi ve Mahkeme tarafından verilecek kararlarda idarenin alabildiğince 

özgür bırakılmaması sağlanmalıdır.  

  

            Ö.10. AYİM, idarenin kendi takdir yetkisini kullanırken açıklama ve 

kanıtlama sorumluluğu taşıması gerektiğini belirtmeli ve anayasal bir zorunluluk 

olan yerindelik denetimi yapılamamasının nasıl olabileceğini göstererek bu konuda 

yeni bir yorum kararı almalıdır.  

 

 

              Çizelge–1.  Bulgular ve Öneriler İlişkilendirme Çizelgesi 

 

B/Ö B1   B2 B3 

 

B4 

 

B5 B6 B7   B8 B9 

 

B10 

B1 x  

B2 x 

B3 x 

B4 x 

B5  x 

B6 x 

B7 x 

B8 x 

B9 x 

B10 x 
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            8.3. Genel Sonuç 

            Demokrasilerde, idarenin meşruluğu idare edilenlerin rızasına dayanmalıdır. 

Ayrıca yurttaş bakımından kamu yönetimi, devletin bir amacı değil aracı kabul 

edilmelidir. Dolayısıyla önemli olan bu aracın nasıl ve hangi maksatla 

kullanıldığıdır. İdarelerde hukuka bağlı devlet ilkesinin en önemli sonuçlarından 

birisi, idarenin eylem ve işlemlerinin tarafsız ve bağımsız mahkemelerce denetime 

tabi tutulmasıdır Kısaca kamu yönetimi olarak bir bütün halinde idarenin 

denetlenmesi gerekmektedir. İdarenin yargıya tabi olup denetlenmesi konusunda en 

kritik husus ise idarenin takdir yetkisinin durumudur. Zaten idare, bir işlemi yapıp 

yapmamak konusunda veya işlemin içeriğinin tespitinde takdir yetkisine sahipse, 

sözü edilen alanda düzenleme yetkisine de sahip olacağı kabul edilmeli ve bu 

anlamda idarenin “düzenleyici işlemlerini”, idarenin takdir yetkisinin bir sonucu 

olarak görülmelidir. Örneğin idarenin daha önce bir tüzük ve yönetmelikle 

düzenleme yetkisini kullanmış olmasını, takdir yetkisini somut bir olayda değil, 

devamlı suret benzer olaylarda eşit şekilde uygulanmak üzere baştan tespit etmesi 

olarak kabul etmek gerekmektedir. 

 İdari rejimde, idareye verilen karar almak ve bunu gerekirse zor kullanarak 

yerine getirme ayrıcalığı çok önemli ve önemli olduğu kadar da güçlü bir silahtır. Bu 

gücü ve olanağı kişi hak ve özgürlükleriyle dengeleme ve bir takım hukuki araçlarla 

frenlemek ve denetlemek gerekir. Aksi halde, idare, keyfiliğe ve kişiler üzerinde 

baskıya varan uygulamalara yol açabileceği gibi, polis devleti denilen bir idare 

biçimine de dönüşebilir. 

Adeta bir ihtiyaç durumundaki idarenin yargısal denetiminin 

gerçekleştirilmesi bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Gerçekten idarenin tüm 

faaliyet alanları ile idari işlemlerin tüm unsurlarını önceden konulacak kurallarla 

düzenlemek olanak dışıdır. Gene idarenin ne zaman, nerede ve nasıl bir faaliyet 

sergilemesi gerektiğini, ayrıntılarıyla tayin ve tespit etmek mümkün değildir. Keza, 

bunların olanak dâhilinde olduğunun kabulü halinde dahi bu sistem idare hukuku 

kuralarında bulunması gereken esneklik ve kamu hizmetlerinin devamlı değişikliğe 

uğraması ve genişlemesi kuralı ile de bağdaşmamaktadır.  

Sonuçta ayrı bir ihtiyaç durumundaki takdir yetkisinden de bahsedebilmek 

için idarenin, belli durum ve koşulların meydana gelmesi halinde, belli bir karar alıp 
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almamak veya yasada öngörülen değişik çözümler arasında bir seçim yapmak 

konusunda serbestiye sahip olması, ya da belirli konuda bir karar alabilmek için 

hangi koşul ve durumların ortaya çıkması gerektiğini belirlemek olanağına 

kavuşturulması gerekmektedir. Bağlı yetki de, yasa, idareye bazı yetkiler tanımıştır. 

Ancak bu yetkiler yasanın gösterdiği, emredici anlamda yerine getirilecek yetkilerdir. 

Yasanın, idareye belirli koşul ve durumların gerçekleşmesi halinde, belli bir çözüm 

biçimini uygulama ödevini yüklemiştir. Takdir yetkisinde ise, yasa bağlı yetkide 

olduğu gibi yetki tanımıştır. Ancak bu yetkinin tanınmasında idare bir serbestîye 

sahiptir. Takdir yetkisinde idare yasallık prensibi içinde kalarak kararların kapsamını 

serbestçe tayin edecektir. Takdir yetkisinde yasallık prensibi ile idarenin yararına 

hareket serbestîsi birleştirilmeye, uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Buna karşılık bağlı 

yetkide otomatizm vardır. Ancak takdir yetkisi ise idareye yasa karşısında belli bir 

serbesti verir. Takdir yetkisine sahip olan idarenin yasa karşısında belli bir serbestîye 

sahip olması, onun yargı karşısında da belli bir serbestîye sahip olması sonucunu 

doğuracaktır. Hukuk devleti ilkesi, tüm devlet işlemlerinin ve bu arada idarenin 

işlemlerinin hukuk kurallarına uygun olmasını ve bu uygunluğun yargısal denetimi 

yoluyla sağlanmasını gerektirir. Bununla beraber, hukuk devleti ilkesinin 

gerçekleştirilebilmesi için, idarenin işlemlerinin yalnızca hukuka uygunluk yönünden 

denetimi gereklidir. Başka bir deyişle, yargı yerlerinin hukuka uygunluk denetiminin 

sınırlarını aşarak, idari işlemin yerindeliğini de denetlemek hukuk devleti ilkesinin 

bir gereği değildir. 

İdarenin hem artırdığı düzenleyici işlem sayısı ile hem de gelişen sorumluluk 

anlayışı ile yargı tarafından denetlenmesi gerekecektir. Ülkemizde halen geçerli 

yargı denetimi eksik ve yetersizdir. Özellikle yargı denetimi dışında tutulan idari 

işlemlerin sayısı idarenin önemli kuruluş ve kurumlarını veya organlarını kollar 

niteliktedir. Türkiye’nin geçirdiği sıkıntılı dönemlere ait kararların tekrar gözden 

geçirilmesi, geleceğe ilişkin yeni kararlar alınmasını gerektirmektedir. Çünkü hukuk 

düzeni istisnaları ile birlikte bir bütündür. İdari işlemlerden yargı denetimi dışında 

bırakılanlar hem bu ilkeyi ve hem de hukukun dengesini bozmaktadır. İdare tüm 

eylem ve işlemleri ile istisnasız yargı denetimine tabi olarak hukuk devletinin esaslı 

bir organı olduğunu kabul ettirmelidir. Çünkü güçlü idare ve güçlü yürütme, 

denetimsiz ve keyfi idare ile değil, tam aksine alabildiğine hukuka bağlı kalınmakla 
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gerçekleştirilebilir. Gücün asıl kaynağı haklılık, meşruluk ve hukuka saygıdır. 

Korkutma, keyfilik ve maddi zora dayalı bir güç veya güç gösterisi gerçekte 

güçsüzlüğün ta kendisidir. Hukuk devletinde, hukukun en büyük güvencesi yargısal 

denetim yoluyla yasama yürütme etkinlikleri ile düzen içindeki tüm ilişkilerin 

hukuka uygunluğunu gerçekleştiren yargı örgütü ve onun başında bulunan yüksek 

mahkemelerdir. Hukuk devletini, insan haklarına saygı gösteren ve halkına koruyucu 

adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeğe kendini zorunlu sayan ve bütün 

etkinliklerinde hukuka ve anayasaya uyan bir devlet olarak kabul etmek gerekir. 

 Hukukun en büyük güvencesi konumunda olan yüksek mahkemelerden biri 

olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yukarıda belirtilen anlayışla yapacağı yargı 

denetimi sonucu, idarenin sahip olduğu en önemli yetkilerden biri olan takdir 

yetkisinin kullanımında belirttiği görüş ve yaklaşımlar bu çalışma ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. İdarenin tüm organ ve işlevleri ile bir bütün olarak kabul edildiği ve 

aynı zamanda tüm işlem ve eylemlerinin de yargı denetimine tabi olduğu kabul 

edilen Türk kamu yönetiminde; askeri hizmet ve yönetime ait yargıya ulaşan 

konularda askeri makam ve organların takdir yetkisini nasıl kullandıkları ortaya 

konulmuştur. Araştırmanın denencesi, elde edilen bulgularla sınanıp doğrulanarak; 

AYİM’nin üstlendiği yargı denetiminde çağdaş hukukun ilkeleri ile uyumlu olarak 

birçok güncel yaklaşımı uyguladığı belirlenmiş ve yüksek mahkemenin hukuka 

uygun idare düşüncesinin yerleşmesine katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. Bununla 

beraber mahkemenin idarenin düzenleme yetkisi dışındaki takdir yetkisinin 

denetimindeki yaklaşımında süreklilik ve istikrarın da mevcut olduğu görülmüştür. 

Ancak Mahkeme kimi kararlarında belirlediği ilke ve kuralları idare aleyhine 

yorumlamada çekince göstermiştir. İdarenin çoğu zaman aşırı yorumlarla kullandığı 

takdir yetkisinin denetiminde yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesini 

Mahkemenin öncelikle gözetmesi gerektiği de anlaşılmıştır. Sonuç olarak 

araştırmanın içeriğinde ele alınan ve altı çizilen konuların AYİM’nin yaklaşımını 

belirlemede yardımcı olabileceği değerlendirilmiştir.  
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