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İdari	  İşlem	  

	  “İdari	  makamların	   kamu	   gücü	   kullanarak	   idare	   işlevine	   yönelik	   olarak	   tesis	   etmiş	   oldukları	   idare	   hukuku	   alanında	  
sonuç	  doğuran	  hukuki	  işlemlerdir.”	  

v Fonksiyonel	  kriter:	  İdari	  makamların	  yapmış	  oldukları	  idari	  işlemler	  yanında,	  yasama	  ve	  yürütme	  organlarının	  
ya	  da	  özel	  hukuk	  tüzel	  kişilerinin	  yapmış	  oldukları	   idari	   işlemlerden	  de	  söz	  etmek	  mümkündür.	   	   İdare	   İşlevi	  
kavramı	  bu	  nedenle	  organik	  kriteri	  açıklamakta	  bize	  yardımcı	  olabilecek	  bir	  kavramdır.	  Yani	  idari	  makamlarca	  
tesis	  edilmiş	  olmasa	  dahi	  idare	  işlevi	  dolayısıyla	  tesis	  edilen	  işlemler	  idari	  işlem	  olarak	  nitelendirilir.	  

v Yürütme	   işlevi	   ile	   idare	   işlevi	   arasında	   da	   farklılıklar	   var.	   Bunu	   nasıl	   ayıracağız?	   Mesela	   Ay.	   M.	   104	   te	  
sayılanlar	  yürütme	  işlevine	  ilişkindir.	  Yürütmenin	  idare	  işlevine	  ilişkin	  değildir.	  	  

v Hükümet	  tasarrufu:	  Yürütmenin	  yargı	  bağışıklığı	  sağlanmış	  yürütme	  işlevlerine	  hükümet	  tasarrufu	  denir.	  Hü-‐
kümet	  tasarrufları	  teorisi	  bugün	  için	  geçerli	  değildir.	  	  (Bakınız:	  internet	  sitesi,	  Ders	  Gereçleri	  bölümü	  İşlemler	  
başlığı	  altında	  1.	  ve	  2.	  sıradaki	  belgeler)	  

v Özel	  hukuk	  kişilerinin	  yapmış	  olduğu	  idari	  işlemler	  var	  mıdır?	  Mesela	  Adalet	  Teşkilatını	  Güçlendirme	  Vakfı	  bir	  
özel	  hukuk	  tüzel	  kişisidir.	  	  Ya	  da	  Türkiye	  Jokey	  Kulübünün	  bir	  atı	  doping	  nedeni	  ile	  yarış	  dışı	  bırakması	  bir	  idari	  
işlemdir	  denebilir	  mi?	  	  

v Cevap:	  Bu	  sayılanlar	  bir	  özel	  hukuk	  tüzel	  kişisi	  olmakla	  birlikte	  alelade	  birer	  özel	  hukuk	  tüzel	  kişisi	  değillerdir.	  
Yargı	  kararları	  bunları	  kamu	  tüzel	  kişiliğine	  yaklaşan	  özel	  hukuk	  kişisi	  olarak	  nitelemiştir.	  Dolayısıyla	  bu	  kişile-‐
rin	  yaptıkları	  işlemlerde	  idari	  işlem	  olabilir.	  Yani	  bu	  işlemler	  idare	  hukuku	  alanında	  sonuç	  doğuruyorlarsa	  idari	  
işlemdirler	  denebilir.	  Önemli:	  Türk	  yargı	  organları	  özel	  hukuk	  kişilerinin	  işlemlerine	  idarilik	  vasfı	  atfetmeden	  
önce	  bu	  özel	  hukuk	  kişilerinin	  sıradan	  birer	  özel	  hukuk	  kişisi	  olmadıklarına	  dikkat	  çekmektedir.	  	  (Bakınız	  :	  iş-‐
lemler	  başlığı	  altında	  3.	  Sıradaki	  belge.)	  

İdarenin	  her	  işlemi	  idari	  işlem	  midir?	  İdarenin	  her	  işlemi	  idari	  işlem	  değildir.	  İdare	  zaman	  zaman	  özel	  hukuk	  alanında	  
da	  işlemler	  yapmaktadır.(DİDDGK	  2006/781	  E.	  Numaralı	  karar)	  	  

	  

İdari	  işlem	  –İdari	  Eylem	  	  

	  

v Her	   ikisi	   de	   idaridir.	   Tek	   taraflılık	   ve	   kanunilik	   her	   ikisinde	   de	   ortaktır.	   Ancak	   yargılama	   usulleri	   farklıdır.	  
Ayrımda	  kullanılabilecek	  ipuçları	  nelerdir?	  

v İşlemler	  hukuk	  aleminde	  bir	  sonuç	  doğurma	  özelliği	  taşırlar.	  Eylemler	  ise	  hukuk	  aleminde	  bir	  sonuç	  doğurma	  
kastı	  taşımaksızın	  maddi	  alemde	  bir	  değişiklik	  meydana	  getirirler.	  

v Eylemler	  kimi	  zaman	  bir	  işleme	  dayanırlar	  ve	  onun	  icrası	  biçiminde	  ortaya	  çıkarlar.	  Kimi	  zaman	  ise	  temelinde	  
bir	  işlem	  olmaksızın	  idarenin	  salt	  idari	  eylem	  olarak	  gerçekleştirdiği	  eylemler	  vardır.	  	  

v Mesela	  imara	  aykırı	  bir	  yapının	  belediye	  encümenin	  yıkım	  kararına	  istinaden	  yıkılması	  bir	  idari	  eylem	  değildir.	  
Çünkü	   temelinde	   bir	   yıkım	   kararı	   vardır.	   Ancak	   yıkım	   	   esnasında	   gerekli	   tedbirlerin	   alınmaması	   nedeniyle	  
yandaki	  binanın	  yıkılması	  durumunda	  artık	  idari	   işlemden	  bağımsız	  olarak	  salt	  bir	  idari	  eylemden	  bahsedilir.	  
Bir	  başka	  örnek;	  baraj	  kapaklarının	  açık	  unutulması	  durumunda	  da	  bir	   idari	   işlem	  yoktur.	  Bu	  da	  bir	   idari	  ey-‐
lemdir.	  	  

	  



İdarenin	  eylemsizliği	  de	  bir	  idari	  eylemdir.	  Örneğin;	  ambulansın	  gelmemesi.	  

(Bakınız	  işlemler	  başlığı	  altında	  “işlem-‐eylem	  ayrımı”	  isimli	  belge)	  

Fiili	  yol	  

v İdarenin	  haksız	  fiil	  biçiminde	  gerçekleştirmiş	  olduğu	  eylemlerin	  hukuki	  rejimi	  nedir?	  
v İdarenin	  temel	  hak	  ve	  özgürlüklere	  ağır	  ve	  açık	  bir	  biçimde	  müdahale	  oluşturan	  fiilleri	  idarenin	  haksız	  fiilleri-‐

dir	  ki	  bunlara	  fiili	  yol	  denir.	  	  Burada	  eylemin	  hukuka	  aykırılığı	  o	  kadar	  açık	  ve	  yoğundur	  ki	  bu	  eylem	  artık	  idari	  
eylem	  olmaktan	  çıkmış	  ve	  bir	  haksız	  fiil	  halini	  almıştır.	  Yargı	  kararları	  bunların	  özel	  hukuk	  hükümlerine	  göre	  
tazmin	  edilmesi	  gerektiği	  yönündedir.	  

Örnek	  

“	  Kamulaştırmasız	  el	  atma”	  

İdari	  işlemin	  özellikleri	  

(Bakınız	  “idari	  işlemlerin	  özellikleri“	  başlıklı	  belge)	  

Tek	  yanlılık:	  

v İdare	  işlem	  tesis	  ederken	  ikinci	  bir	  irade	  açıklamasına	  ihtiyaç	  duymaz.	  Disiplin	  cezası	  verilmesi	  de	  tek	  yanlı	  bir	  
işlemdir	   ve	   savunma	   alınması	   işlemin,	   idare	   dışında	   ikinci	   bir	   irade	   beyanı	   sonucu	   ortaya	   çıktığı	   anlamına	  
gelmez.	   Bazı	   kurum	   ve	   kuruluşlardan	   görüş	   alınması	   da	   bu	   özelliği	   değiştirmez.	   Çevreyi	   ilgilendiren	   bazı	  
yatırımlarda	  ilgili	  kişi	  ve	  kuruluşlarla	  toplantılar	  yapılıyor	  ama	  idari	  işlemler	  yine	  de	  tek	  yanlı.	  	  

v Bunun	  temelinde	  yatan	  neden	  kamu	  yararı	  ve	  kamusal	  faaliyetlerin	  yürütülmesi	  gerekliliğidir.	  	  
v Tek	  yanlı	   işlem	  bahsinde	  kollektif	   işleme	  de	  değinmekte	  yarar	  var.	  Ancak	  kollketif	   işlemde	  de	  ortaya	  konan	  

irade	  tektir.	  Bir	  de	  birleşme	  işlem	  var.	  Bunlar	  da	  yine	  tek	  yanlı	  idari	  işlemler.	  Ancak	  birden	  fazla	  irade	  söz	  ko-‐
nusu.	  Müşterek	  kararname	  ikinci	  gruba,	  belediye	  meclislerinde	  alınan	  kararlar	  birinci	  gruba	  örnek	  gösterile-‐
bilir.	  	  

Hukuka	  uygunluk	  karinesinden	  yararlanma	  

v İdarenin	  işlemleri	  aksi	  yargı	  kararıyla	  ispat	  edilinceye	  kadar	  yahut	  da	  hukuka	  aykırılık	  dolayısıyla	  idarece	  geri	  
alınıncaya	  kadar	  hukuka	  uygun	  kabul	  edilir	  ve	  sonuçlarını	  doğurur.	   	  (Dava	  açılması	  durumunda	  idari	   işlemin	  
uygulanmasını	  durdurmak	  için	  mahkemeden	  yürütmenin	  durdurulmasını	  talep	  etme	  imkanı	  var)	  

İcrailik	  	  

v İdari	  işlemin	  hukuk	  âleminde	  sonuçlar	  doğuruyor	  olmasına	  idari	  işlemin	  icrailiği	  denir.	  İdarenin	  hukuki	  sonuç	  
doğurmayan	  bir	  takım	  işlemleri	  de	  var	  ancak;	  bunlar	  kişinin	  hukuki	  statüsünde	  bir	  değişiklik	  yaratmaz.	  Hukuk	  
âleminde	  bir	   sonuç	  meydana	  getirmezler.	  Örneğin	  disiplin	   soruşturması	  dolayısıyla	  hazırlanan	  ön	   inceleme	  
raporu	  icrai	  bir	  işlem	  değildir.	  	  (Bakınız	  kesin	  ve	  yürütülebilir	  işlem	  başlıklı	  belge)	  

Re’sen	  İcra	  edilebilirlik:	  	  

v İdare	  işlemlerini	  başka	  bir	  makamın	  kararına	  ihtiyaç	  duymaksızın	  icra	  edebilir.	  

	  

Bir	  parantez:	  	  

Ø Zincir	  işlem	  ve	  ayrılabilir	  işlem	  teorileri	  
v Zincir	  işlem:	  birden	  fazla	  idari	  makamın	  tek	  bir	  işlem	  için	  irade	  açıklaması	  gerekebilir.	  İşte	  bu	  şekilde	  oluşturu-‐

lan	  idari	  işlemler	  zincir	  işlem	  olarak	  adlandırılır.	  Birden	  fazla	  işlemin	  tek	  bir	  sonuca	  ulaşmasıdır.	  



v 	  Bu	  işlemlerden	  bazıları	  tek	  başına	  dava	  konusu	  edilebilir	  nitelikte	  olabilirler.	  Bu	  da	  ayrılabilir	  işlem	  teorisi	  ile	  
açıklanır.	  	  

Örnek:	  rektör	  atamaları	  →	  Önce	  öğretim	  üyeleri	  arasında	  seçim	  yapılır.	  Sonra	  en	  çok	  oyu	  alan	  altı	  aday	  YÖK’e	  bildiri-‐
lir.	  YÖK	  de	  bu	  6	  adaydan	  3’ünü	  seçip	  C.	  Başkanına	  bildirir.	  C.	  Başkanı	  bu	  adaylardan	  bir	  tanesini	  rektör	  olarak	  atar.	  
Burada	  esasında	  nihai	   işlem	  olan	  rektör	  ataması	  dava	  konusu	  edilebilir	  nitelikte	  değildir.	  Bu	   işleme	  karşı	  yargı	  yolu	  
kapalıdır.	  	  Ancak	  ayrılabilir	  işlem	  teorisi	  dolayısıyla	  Örneğin	  YÖK’ün	  6	  aday	  arasından	  3	  tanesini	  seçmemesini	  de	  dava	  
konusu	  edilebilir	  nitelikte	  kabul	  edebiliriz.	  Nihayetin	  de	  bu	  işlem	  de	  bir	  hukuki	  sonuç	  doğurmuştur.	  	  Bakınız	  T.C.	  DA-‐
NIŞTAY	  8.	  DAİRE	  E.	  1994/7723	  K.	  1995/3624	  T.	  14.11.1995)	  

	  

Ayrılabilir	  işlem	  olarak	  kabul	  edeceğimiz	  işlemlerin	  tek	  başına	  hukuki	  sonuç	  doğuruyor	  olması	  gerekir.	  	  

	  Bir	   imar	  planı	   için	  19	  ayrı	  yerden	  görüş	  alınması	  gerekir.	  Bunları	  ayrılabilir	   işlem	  olarak	  kabul	  etmek	  mümkün	  değil	  
zira	  “görüş”	  hukuki	  sonuç	  doğuran	  bir	  işlem	  değil.	  	  

o Tekrar	  belirtmek	  gerekir	  ki:	  idarenin	  bazı	  işlemleri	  icrai	  nitelikte	  değillerdir.	  Maliye	  Bakanlığı	  bir	  konuda	  görüş	  
yayınlamış	  olabilir.	  Bu	  icrai	  değildir	  çoğunlukla.	  İç	  düzen	  işlemleri,	  hazırlık	  işlemleri,	  talimatlar	  da	  böyledir.	  	  

	  

İşlemlerin	  Maddi	  Bakımdan	  Tasnifi	  

Düzenleyici	  işlemler	  	  

(Bakınız:	  “idarenin	  Düzenleme	  Yetkisine	  İlişkin	  AYM	  Kararları”	  başlıklı	  belge)	  

v İdarenin	  düzenleme	  yetkisi	  var	  mıdır,	  sınırları	  nelerdir	  sorusuyla	  başlamak	  gerekir.	  	  
v İdarenin	  düzenleme	  yetkisinin	  asli	  nitelikte	  olmadığı	  kabul	  edilir.	  Anayasaya	  bazı	  konularda	  idareye	  doğrudan	  

düzenleme	  yetkisi	   veren	  maddeler	  de	  var.	   	  Örneğin	  olağanüstü	  hallerde	  KHK	  çıkarmak	   için	  yetki	   kanununa	  
gerek	  yoktur.	  Bu	  halde	  idare	  doğrudan	  düzenleme	  yapabilir.	  AY.167	  var.	  

v Bunun	  dışında	  idarenin	  doğrudan	  düzenleme	  yapabilme	  yetkisini	  kabul	  etmek	  mümkün	  gözükmüyor.	  

Düzenleyici	  işlemler	  nelerdir?	  

Genel	  Düzenleyici	  İşlemler	  

v AY’da	  düzenlenenler	  Tüzük	  ve	  yönetmeliklerdir.	  Genel,	  soyut	  ve	  objektif	  niteliktedirler.	  	  
v Tüzük	  çıkarma	  yetkisi	  yalnızca	  Bakanlar	  Kurulundadır.	   	  Tüzük	  mutlaka	  Danıştay	   incelemesinden	  geçirilir.	  Bir	  

kanuna	  dayanarak	  çıkartılmalıdır.	  Danıştay’ın	  buradaki	   yetkisi	  Kurucu	  niteliktedir.	  Ve	  Danıştay	   incelemesin-‐
den	  geçirilmeyen	  bir	  Tüzük	  yetki	  unsuru	  bakımından	  sakat	  olduğu	  kabul	  edilmektedir.	  	  	  

v Yönetmelikler:	   Başbakanlık	   Bakanlıklar	   (Devlet	   Tüzel	   Kişiliği)	   	   ve	   diğer	   kamu	   tüzel	   kişilerince	   çıkarılırlar.	  
Danıştay	   tüzel	   kişiliği	   olmayanların	   yönetmelik	   çıkaramayacağını	   kabul	   ediyor.	   Mesela	   Diyanet	   İşleri	   Baş-‐
kanlığı	  ancak	  başbakanlık	  iradesi	  ile	  yönetmelik	  çıkarabilir.	  	  

Adsız	  Düzenleyici	  İşlemler	  

v İdare,	  Genelge,	  Sirküler,	  Tebliğ	  vs.	  ismi	  altında	  pek	  çok	  düzenleyici	  işlem	  yapmaktadır.	  Bunların	  normlar	  hiye-‐
rarşisindeki	   yerini	   tespit	   etmek	  önemlidir.	   Yönetmelikle	  eş	  düzey	   kabul	   edilebilirler	  mi?	  Bir	   kanunun	  uygu-‐
lanmasını	  göstermek	  için	  muhakkak	  yönetmelik	  mi	  çıkarmak	  gerekir?	  Yönerge	  çıkarılamaz	  mı?	  	  

	  



v Doktrinde	  bu	  işlemleri	  yönetmelikle	  eşdeğer	  ya	  da	  yönetmelik	  benzeri	  olarak	  kabul	  eden	  görüşler	  vardır.	  An-‐
cak	  bunları	   isminden	  bağımsız	   olarak	  nitelemek	  daha	  doğru	  olur.	  Örneğin	  bir	   kanunun	  uygulanmasını	   gös-‐
termek	  üzere	  ve	  yönetmelik	   ile	  aynı	  usulde	  çıkarılmış	  bir	  düzenleyici	   işlemin	  adı	  yönetmelik	  olmasa	  da	  yö-‐
netmelik	  olarak	  kabul	  etmek	  ve	  yönetmeliğin	  hukuku	   rejimine	   tabi	   tutmak	  gerekir.	  Ancak	  bir	  yönetmeliğin	  
uygulanmasını	   göstermek	   üzere	   çıkarılmış	   bir	   adsız	   düzenleyici	   işlemi	   normlar	   hiyerarşisinde	   yönetmeliğin	  
altında	  konumlandırmak	  gerekir.	  

Yönetmelikler	  arasında	  bir	  çatışma	  olduğunda	  nasıl	  bir	  çözüm	  yöntemi	  geliştirmek	  gerekir?	  

v Bunu	  hiyerarşi	  ve	  idari	  vesayet	  ilişkisine	  göre	  çözmek	  gerekir	  ancak	  bu	  yaklaşım	  da	  her	  zaman	  doğru	  bir	  so-‐
nuca	  varmayabilir.	  İlgili	  konuda	  düzenleme	  yapma	  yetkisinin	  kimde	  olduğu	  gibi	  hususlar	  da,	  bu	  çatışmayı	  çö-‐
zerken	  işe	  yarayabilecek	  ipuçlarıdır.	  	  

Genel	  Karar	  

(Bakınız:	  iski	  su	  kesintisi-‐	  genel	  karar)	  

Üç	  özelliği	  var	  :	  

v Kararın	  belli	  süreyle	  yürürlükte	  olması	  
v Belli	  ya	  da	  belirlenebilir	  insan	  grubunu	  dikkate	  alması	  
v Kendisine	  dayanılarak	  birel	  işlemler	  tesis	  edilmesinin	  mümkün	  olmaması	  

Genel	   karar	   kapsamına	   giren	  herkesi	   ilgilendirir.	   Birel	   işlem	  yalnızca	   işlemin	  muhatabı	   olan	   kişi	   bakımından	  hukuki	  
sonuç	  doğurur.	  	  

Örnek	  köprü	  onarımı	  dolayısıyla	  bir	  şeridin	  trafiğe	  kapatılması,	  Avrasya	  maratonu	  dolayısıyla	  köprünün	  1	  günlüğüne	  
trafiğe	  kapatılması…	  

	  

Birel	  İşlemler	  

v Birel	   işlem	  belli	  bir	  kişinin	  ya	  da	  nesnenin	  hukuki	  statüsünü	  etkileyen,	  değiştiren	  onları	  bir	  hukuki	  statüden	  
çıkarıp	  başka	  bir	  hukuki	  statüye	  sokan	  işlemdir.	  	  

v Birel-‐	  Öznel	  işlem	  	  
v Birel	  -‐	  Koşul	  işlem	  (	  şart	  işlem)	  

Karma	  İşlemler	  

Hem	  birel	  hem	  de	  genel	   işlemlerin	  özelliklerini	  taşırlar.	   İmar	  planları	  karma	  işlemdir.	  Hem	  tüm	  malikleri	   ilgilendirir.	  
Hem	  de	  belirli	  parseller	  bakımından	  statü	  değişikliği	  sonucu	  doğuracak	  düzenlemeler	  içerir.	  	  

İradelerin	  Oluşumu	  Bakımından	  İşlemler	  

Basit	  iradeli	  İşlemler	  

v Belli	  bir	  makamdaki	  tek	  bir	  kamu	  görevlisinin	  iradesi	  ile	  ortaya	  çıkan	  işlemlerdir.	  Bir	  Bakana	  verilmiş	  bir	  yetki	  
dolaysıyla	  onun	  imza/onayı	  ile	  bir	  işlem	  meydana	  getirilebilir.	  Bu	  işlem	  basit	  iradeli	  işlem	  olarak	  nitelendirilir.	  	  

Birleşik	  İradeli	  İşlemler	  

v Birden	  fazla	  iradenin	  bir	  araya	  gelmesi	  ile	  oluşurlar.	  	  

1-‐	  Kolektif	  işlem	  

Kurul,	  meclis,	  encümen	  vs.	  kararları	  



Birden	   fazla	   irade	   aynı	   amaç	   ve	   sonucu	  doğurmak	  üzere	   açıklanır.	   Sonuç	   olarak	   ortaya	   tek	   bir	   işlem	   çıkar.	  Mutlak	  
surette	  oy	  birliği	  de	  gerektirmeyebilir.	  	  

2-‐Birleşme	  İşlem	  

Birbirinden	   bağımsız	  makam	   ya	   da	   organların	   iradesi	   ile	   ortaya	   çıkar.	  Mesela	   kararnameler	   bunun	   tipik	   örneğidir.	  
İçişleri	  Bakanlığı,	  Bakanlar	  Kurulu	  ve	  Cumhurbaşkanının	   iradeleri	   ile	  ortaya	  çıkan	  bir	   işlemdir.	   Zincir	   işlemin	  bir	  bir-‐
leşme	  işlem	  türü	  olduğunu	  söyleyen	  yazarlar	  da	  mevcuttur.	  Ancak	  temel	  bir	  farklılık	  var:	  Zincir	   işlemde	  işlemlerden	  
(irade	  açıklamalarından)	  her	  biri	  tek	  başına	  hukuki	  sonuç	  doğurabilen	  niteliktedir.	  	  

İdari	  İşlemin	  Unsurları	  

v İdari	  işlemin	  yetki,	  sebep,	  şekil,	  konu	  ve	  maksat	  olmak	  üzere	  5	  unsuru	  vardır	  ve	  idari	  işlemin	  bu	  unsurlarında	  
bir	  sakatlık	  olması	  işlemi	  sakatlar.	  

1-‐Yetki	  

v İşlemin	  hangi	  idari	  makam	  tarafından	  yapılacağı	  yetki	  unsuru	  ile	  açıklanır.	  İdarede	  asıl	  olan	  yetkisizliktir.	  Mev-‐
zuatta	   yetkili	  makam	  olarak	   gösterilen	   kimse,	   işlem	  ancak	  o	  makam	   tarafından	   yapıldığında	  hukuka	  uygun	  
olur.	  Yetki	  sakatlığının	  icazet	  yolu	  ile	  giderilmesi	  mümkün	  değildir.	  	  

Kişi	  Bakımından	  yetki	  

v İdari	   işlemi	  yapmaya	  yetkili	  makamı	   ifade	  eder.	  Yetki	  ancak	  o	  makam	  tarafından	  kullanıldığında	   idari	   işlem	  
hukuka	  uygun	  olur.	  

Zaman	  Bakımından	  Yetki	  

v Bir	  işi	  yapmakla	  esasen	  yetkili	  olan	  kimse	  bazı	  zamanlarda	  bu	  işi	  yapmaya	  yetkili	  olmayabilir.	  Henüz	  ataması	  
yapılmamış	  bir	  memur,	  ya	  da	  izinli	  olan	  bir	  memur	  izin	  süresinde	  idare	  adına	  irade	  açıklamaya	  yetkili	  değildir.	  	  

v Güvenoyu	  almamış	  bir	  hükümetin	  karar	  alıp	  alamayacağı	  da	  tartışılıyor.	  Ancak	  idarenin	  sürekliliği	  ilkesi	  gereği	  
sınırlı	  da	  olsa	  bazı	  konularda	  irade	  açıklamaya	  yetkili	  olduğunu	  kabul	  etmek	  gerekecektir.	  Belediye	  meclisinin	  
belli	  toplantı	  dönemleri	  vardır.	  Ya	  da	  olağanüstü	  toplanmış	  da	  olabilir	  meclis.	  Bu	  vakitler	  dışında	  bir	  idari	  iş-‐
lem	  tesis	  edilirse	  yine	  sakat	  olur.	  	  

Konu	  Bakımından	  Yetki	  

v Her	  idare	  ancak	  kendisine	  verilen	  görevleri	  yerine	  getirmeye	  yetkilidir.	  	  

Yer	  Bakımından	  Yetki	  

v Kamu	  idareleri	  yürüttüğü	  faaliyetler	  bakımından	  yetkileri	  kural	  olarak	  belirli	  bir	  bölge	  ile	  sınırlıdır.	  	  
v Mesela	  Belediyeler	   kural	  olarak	  Türkiye’nin	  her	  yerinde	   faaliyet	  gösteremez.	  Kamu	  kurumları	   ise	  genellikle	  

hizmetlerini	  ülkegenelinde	  yürütürler.	  Yetkileri	  belli	  bir	  coğrafi	  alanla	  sınırlı	  değildir.	  	  	  

Yetki	  sakatlıkları:	  

(Bakınız	  :	  yetki	  gaspi-‐	  –	  fonksiyon	  gaspi–yetki	  tecavuzu–	  yetki	  sakatliklari)	  

Fonksiyon	  Gaspı	  

v Yasama	  –	  yürütme	  –yargı	  erklerinin	  birbirlerinin	  yetki	  alanında	   işlem	  tesis	  etmeleridir.	  Ağır	  ve	  açık	  biçimde	  
hukuka	  aykırıdır	  ve	  yok	  hükmünde	  kabul	  edilirler.	  	  

Yetki	  Gaspı	  



v İdare	  adına	  irade	  açıklamaya	  yetkili	  olmayan	  kimselerin	  idarelerin	  yetki	  alanına	  giren	  işlemler	  hakkında	  irade	  
açıklamalarıdır.	  Bunlar	  da	  yok	  hükmündedir.	  	  

Yetki	  Tecavüzü	  

v Burada	  idarenin	  içinden	  bir	  kişinin	  kendi	  yetkisi	  dâhilinde	  olmayan	  bir	  alanda	  irade	  açıklaması	  söz	  konusudur.	  	  

Yetki	  devri	  –	  İmza	  yetkisinin	  devri	  	  

(Bakınız	  :	  yetki	  devri	  imza	  yetkisinin	  devri	  vekaleten	  görev)	  

v Bir	  makamın	  yetkisi	  dâhilinde	  olan	  bir	  konuyu	  bir	  işlemle	  başka	  bir	  idari	  makama	  devretmesi	  işlemi	  yetki	  dev-‐
ridir.	  Mevzuatta	  yetki	  devrine	  izin	  verilmiş	  olmalıdır.	  	  

v Yetki	  devredenden	  devralana	  geçer.	  İmza	  yetkisinin	  devrinde	  ise	  yetki	  değil	  sadece	  bir	  şahsa	  ait	  bir	  imza	  yet-‐
kisinin	  başka	  bir	  şahsa	  devri	  söz	  konusu	  olur.	  	  

v Yetki	  devrinde	  devir	  makama	  yapılmıştır	  ve	  kural	  olarak	  o	  makama	  gelen	  herkes	  tarafından	  kullanılabilir.	  İm-‐
za	  yetkisinin	  devri	  ise	  şahsa	  yapıldığından	  yerine	  gelen	  kimse	  tarafından	  kullanılamaz.	  	  

v Bir	  makama	  ait	  yetkilerin	  tamamının	  bir	  başka	  makama	  devri	  mümkün	  olmamak	  gerekir.	  	  

Yetkide	  Paralellik	  İlkesi	  

v Bir	   idari	   işlemi	  tesis	  etmeye	  yetkili	  olan	  makam	  mevzuatta	  aksi	  belirtilmedikçe	  o	   işlemi	  kaldırmaya,	  geri	  al-‐
maya,	  değiştirmeye	  de	  yetkilidir.	  	  

Vekâlet	  

v Bir	  kamu	  görevlisinin	  geçici	  veya	  sürekli	  olarak	  görevinde	  bulunmadığı	  bir	  dönemde	  yerine	  başka	  bir	  kimse-‐
nin	  getirilmesi	  söz	  konusu	  olmaktadır.	  

v Geçici	   vekâlet:	   Hastalık	   vb.	   gibi	   geçici	   durumlar	   dolayısı	   ile	   bir	   kamu	   görevlisi	   yerine	   bir	   başkasının	   atan-‐
masıdır.	  

v Geçici	   vekâleten	   atama:	   İstifa	   veya	   emeklilik	   dolayısı	   ile	   boşanan,	   sürekli	   bir	   kadroya	   geçici	   olarak	  bir	   baş-‐
kasının	  atanması	  söz	  konusu	  olmaktadır.	  	  

v Vekil	  asilin	  tüm	  yetkilerini	  haizdir.	  	  

Tedviren	  Görevlendirme	  

v Asaleten	   ya	   da	   vekâleten	   atanma	   koşullarını	   taşıyan	   bir	   kimsenin	   bulunmaması	   halinde,	   gerekli	   koşulları	  
taşımayan	  bir	  kimsenin	  de	  görevlendirilmesi	  söz	  konusu	  olabilir.	  	  

v Bu	  şekilde	  görevlendirilen	  bir	  kimsenin	  yapmış	  olduğu	  işlemleri	  de	  yetki	  bakımından	  hukuka	  uygun	  kabul	  et-‐
mek	  gerekir.	  	  

2-‐Şekil	  

v Genelde	  şekil	  unsuru	   içerisinde	  usul	  unsuru	  da	  anlatılır.	  Ancak	  bu	   ikisini	  ayrı	  birer	  unsur	  olarak	  nitelendien	  
yazarlar	  da	  vardır.	  	  

v Kural	  olarak	  idari	  işlemler	  yazılı	  olmak	  zorundadır.	  Ancak	  bazı	  işlemler	  sözlü	  ya	  da	  görsel	  nitelikte	  olabilirler.	  
Şekil	   kuralları	  bazen	  geçerlilik	  bazense	   ispat	   kuralı	  olarak	  düzenlenmektedir.	   İdarenin	   susmasına	  da	  hukuki	  
sonuçlar	   bağlanmış	   olabilir.	   Zımni	   red	   veya	   zımni	   kabul	   anlamına	   gelebilir.	   Kural	   olarak	   idarenin	   susması	  
zımni	  red	  olsa	  da	  bunu	  istisnaen	  zımni	  kabul	  olarak	  nitelendirebileceğimiz	  durumlar	  vardır.	  İmar	  kanununda	  
bir	  örneği	  var.	  Yapı	  kullanma	  izni	  istemine	  30	  gün	  içinde	  cevap	  verilmezse	  bu	  susma	  kabul	  anlamına	  geliyor.	  	  

v İdari	  işlemler	  gerekçeli	  olmalıdır.	  (AY	  m.	  40)	  Ancak	  bu	  hükme	  uyulmamış	  olması	  Danıştay	  kararlarına	  göre	  iş-‐
lemi	  her	  zaman	  sakatlamıyor.	  	  

v İdari	  usul	  kuralları;	  bir	  işlemin	  nasıl	  yapılması	  gerektiği	  ile	  ilgili	  kurallardır.	  Genel	  bir	  idari	  usul	  kanunumuz	  bu-‐
lunmamakla	  birlikte	  ilgili	  mevzuatta	  bu	  tür	  kurallar	  öngörülmüşse	  bunlara	  uyulmaması	  da	  idari	  işlemi	  sakatlar	  



Her	  şekil/usul	  sakatlığı	  idari	  işlemi	  sakatlar	  nitelikte	  midir?	  

v Danıştay,	   bir	   şekil	   sakatlığının,	   idari	   işlemi	   sakatlıyor	   kabul	   edilebilmesi	   için	   esasa	   etkili	   olması	   gerekliliğini	  
aramaktadır.	  

3-‐Sebep	  

(Bakınız:	  sebep	  ve	  konu	  unsuru	  sakatlikları)	  

v İdareyi	  idari	  işlem	  yapmaya	  iten	  neden	  işlemin	  sebep	  unsurunu	  teşkil	  eder.	  	  
v Örneğin	  DMK:	  m.	  125	  te	  işe	  geç	  gelme	  nedeni	  ile	  disiplin	  cezası	  verileceği	  hüküm	  altına	  alınmıştır.	  Burada	  iş-‐

lemin	  sebep	  unsuru	  memurun	  işe	  geç	  gelmesidir.	  Bazen	  idare	  bir	  işlemi	  yaparken	  birden	  fazla	  sebebe	  daya-‐
nabilir.	  	  

Sebep	  İkamesi:	  	  

v Bazen	  işlemin	  sebep	  unsuru	  hukuka	  aykırı	  gibi	  görünür,	  ancak	  esasında	  sebep	  oluşmuş	  ve	  fakat	  idare	  bunun	  
yanlış	   tespit	  etmiştir.	  Bu	  durumda	  bu	   işlemin	   iptali	   için	  bir	  dava	  açıldığında	  mahkeme,	  doğru	   sebebi	   tespit	  
ederek	  sebebi	  ikame	  eder	  ve	  işlem	  ayakta	  tutulur.	  	  

İdarenin	  Takdir	  Yetkisi	  

(Bakınız	  :	  takdir	  yetkisi)	  

v Bazen	  mevzuatta	  idarenin	  bir	  işlemi	  yapma	  konusunda	  takdir	  yetkisi	  söz	  konusu	  olur.	  “yapılabilir”	  “edilebilir”	  
biçiminde	  düzenlemeler	  takdir	  yetkisinin	  varlığına	  işaret	  eder.	  	  

v Bu	  yetkinin	  hukuka	  uygun	  olup	  olmadığını	  denetlemek	  gerekir.	  Ancak	  mahkemeler	  bu	  denetimi	  yaparken	  ye-‐
rindelik	   denetimi	   yapamayacaklardır.	   Zira	   böyle	   bir	   denetim	   idarenin	   yerine	   geçmeyi	   gerektirir	   ki	   bu	   da	  
mümkün	  olmamak	  gerekir.	  	  

*Bağlı	  yetki:	  İdarenin	  nasıl	  davranması,	  nasıl	  bir	  işlem	  tesis	  etmesi	  gerektiği	  açıkça	  gösterilmiştir.	  Burada	  takdir	  yetki-‐
sinden	  söz	  etmek	  mümkün	  olmaz.	  	  

4-‐Konu	  	  

v İşlemin	  hukuk	  âleminde	  meydana	  getirdiği	  değişiklik	  idari	  işlemin	  konu	  unsurunu	  oluşturur.	  	  
v İşlemin	  konu	  unsuru	  meşru	  olmalıdır	  ve	  imkânsız	  olmamalıdır.	  	  

Maksat	  	  

Bakınız	  :	  	  

v İdari	   işlemin	   maksat	   unsuru	   her	   zaman	   kamu	   yararı	   olmak	   durumundadır.	   Kamu	   yararı	   her	   bir	   işlem	  
bakımından	  farklı	  biçimlerde	  tezahür	  edebilir.	  	  

v Yargı	  kararlarında	  ve	  öğretide	  maksat	  unsuru	  sakatlıklarına	  örnek	  olarak	  :	  
o Siyasi	  amaç	  güdülmesi	  
o Bir	  üçüncü	  kişiye	  fayda	  sağlama	  veya	  zarar	  verme	  amacı	  güdülmesi	  

gibi	  durumlar	  gösterilir.	  	  

v Bazense	  bir	  idari	  işlem	  aslında	  kamu	  yararına	  yönelik	  olabilir.	  Diğer	  unsurlar	  bakımından	  da	  hukuka	  uygundur	  
ancak	  esasında	  başka	  bir	  külfetten	  kaçmak	  ya	  da	  bir	  başka	  amacı	  gerçekleştirmek	  için	  işlem	  tesisi	  söz	  konusu	  
olabilir.	  Mesela	  Kamulaştırma	  yapmamak	  için	  yıkılmaya	  yüz	  tutmuş	  ve	  bu	  özelliği	  dolayısıyla	  hakkında	  yıkım	  
kararı	  verilirse	  bu	  kararın	  sakat	  olmayacağı	  bir	  bina	  yıkılırsa	  maksat	  unsurunda	  bir	  saptırma	  söz	  konusu	  olur	  ki	  
bu	  “usul	  saptırması”	  olarak	  adlandırılır.	  	  



(Bakınız:	  amac	  unsuru)	  

	  

İdari	  İşlemlerin	  Yürürlüğe	  Girmesi	  

v İdari	   işlemin	  yürürlüğe	  girmesinden	  kasıt	  hukuk	  âleminde	  sonuçlarını	  doğurması	  ve	  3.	  kişileri	  bağlayıcı	  hale	  
gelmesidir.	  	  

v Tebliğ:	  Birel	  işlemlerin	  yürürlüğe	  girmesi	  için	  ilgilisine	  tebliği	  gerekir	  ancak	  bazen	  muhatabı	  birden	  fazla	  olabi-‐
lir	  ve	  bu	  durumda	   ilan	  yoluyla	  duyurulması	  tebliğ	  gibi	  sonuç	  doğurur.	  Bazen	  de	   işlem	  tebliğ	  ya	  da	   ilan	  edil-‐
memişken	   haricen	   öğrenilmiş	   olabilir.	   Bu	   durumda	   da	   somut	   olayın	   özelliklerine	   göre	   bu	   öğrenmeye	   bir	  
takım	  hukuki	  sonuçlar	  bağlanması	  söz	  konusu	  olur.	  

v Düzenleyici	   işlemlerin	  bazılarının	  ne	  şekilde	  yürürlüğe	  gireceği	  mevzuatta	  gösterilmiştir.	  Mesela	  Tüzük	  KHK,	  
Resmi	  Gazete	  ’de	  yayınlanır.	  Yönetmeliklerin	  ise	  bazıları	  yayınlanır.	  	  Bunların	  ilgililere	  uygun	  yöntemlerle	  du-‐
yurulması	  esastır.	  

v Bazen	  muhatabı	  belli	  olmayan	  işlemlerin	  tebliği	  mümkün	  olmaz	  ve	  bunlar	  da	  ilan	  sureti	  ile	  ilgilisine	  duyuru-‐
lur.	  	  

İdari	  İşlemlerin	  Sona	  Ermesi	  

(Bakınız:	  idari	  islemin	  geri	  alınması-‐kazanilmis	  hak)	  

v Bazen	  bir	   işlem	  belli	  bir	  süre	  geçerli	  olmak	  üzere	  tesis	  edilmiş	  olabilir.	  Süre	  sona	  erdiğinde	   işlemde	  kendili-‐
ğinden	  yürürlükten	  kalkar.	  Bazı	  işlemler	  ise	  bozucu	  şarta	  bağlı	  olarak	  tesis	  edilmiş	  olabilirler.	  Bu	  durumda	  in-‐
fisahi	  şartın	  gerçekleşmesi	  ile	  işlem	  yürürlükten	  kalkar.	  Ayrıca	  yargı	  kararı	  ile	  de	  bir	  idari	  işlem	  iptal	  edilebilir.	  	  

v Kaldırma	  ve	  geri	  alma	  da	  idari	   işlemin	  sonra	  ermesi	  halleridir.	  Bunlar	  da	  birer	  idari	   işlem	  olduklarından	  işle-‐
min	  unsurları	  bakımından	  hukuka	  uygun	  olmak	  zorundadırlar.	  

v İdarenin	  uzun	  süre	  bir	  işlemi	  uygulamaması	  işlemi	  kadük	  hale	  getirir	  mi?	  Danıştay’ın	  bu	  yönde	  bir	  kararı	  var.	  

Geri	  alma:	  	  

v İşlemin	  tesis	  edildiği	  andan	  itibaren	  bütün	  hukuki	  sonuçları	  ile	  birlikte	  hukuk	  âleminden	  kaldırılmasıdır.	  Geri	  
alma	  işlemin	  hiç	  tesis	  edilmemiş	  gibi	  kabulü	  sonucunu	  doğurur.	  	  

Düzenleyici	  İşlemlerin	  geri	  alınması	  	  

v Düzenleyici	  işlemler	  kazanılmış	  hak	  doğurmazlar.	  İleriye	  dönük	  olarak	  değiştirilebilirler.	  	  Kaldırabilir.	  	  

Birel	  İşlemlerin	  geri	  alınması	  

v Hukuka	  uygun	  birel	  işlemlerin	  geri	  alınmasında	  kazanılmış	  hak	  kavramı	  karşımıza	  çıkar.	  Bu	  gibi	  işlemlerin	  geri	  
alınması	   mümkün	   değildir.	   Hukuka	   aykırı	   birel	   işlemlerde	   ise	   Danıştay	   farklı	   yaklaşımlar	   gösteriyor.	   Bazen	  
yalnızca	  dava	  açma	  süresinde	  geri	  alınabileceğini	  kabul	  ediyor.	  Ancak	  açık	  hukuka	  aykırılık	  durumu	  söz	  konu-‐
su	   ise	   her	   zaman	   geri	   alınabilir	   diyor.	  Makul	   sürede	  hak	   ve	  nesafet	   kurallarının	   etkilemeyecek	   şekilde	   geri	  
alınabileceğini	  kabul	  eden	  kararlar	  da	  mevcut.	  Açık	  hata	  durumunda	  ise	  idarenin	  işlemini	  her	  zaman	  geri	  ala-‐
bileceği	  kabul	  ediliyor.	  	  

v İlgilinin	  hatası	  /	  hilesi,	  idarenin	  de	  açık	  hatası	  söz	  konusu	  değilse,	  idari	  istikrar	  gereği	  işlemin	  geri	  alınmasının	  
mümkün	  olmaması	  ya	  da	  süre	  ile	  sınırlandırılması	  gerekir.	  	  

Kaldırma:	  	  

v Geleceğe	   yönelik	   sonuç	   doğurur.	   Düzenleyici	   işlem	   hukuka	   uygun	   olsun	   ya	   da	   olmasın	   Her	   zaman	  
kaldırılabilir.	  Kısmen	  yada	  tamamen	  yürürlükten	  kaldırılabilir	  veya	  değiştirilebilir.	  Birel	  işlem	  hukuka	  aykırı	  ise	  
kaldırılabilir.	  İşlem	  hukuka	  uygun	  ise	  ancak	  bir	  karşı	  işlem	  tesisi	  ile	  yürürlükten	  kaldırılabilir.	  	  



Kazanılmış	  Hak/	  Müesses	  Durum/	  Haklı	  Beklenti	  

v Hukuka	   uygun	   bir	   biçimde	   doğan	   işlemler	   ilgilisi	   bakımından	   kazanılmış	   hak	   oluştururlar.	   Kazanılmış	   hak	  
doğması	  için	  hukuka	  uygun	  olarak	  belirli	  bir	  statüye	  girilmiş	  olması	  gerekir.	  Müesses	  durumda	  ise	  esasen	  iş-‐
lem	  hukuka	  uygun	  biçimde	  doğmamıştır	  anacak	   idari	   istikrar	  gereği	  bu	   işlemleri	  hukuk	  aleminde	  yaşatmak	  
gerekebilir.	  Bu,	  müesses	  durum	  kavramı	  ile	  açıklanır.	  	  

v Danıştay	   kararlarında	   çoğunlukla	   böyle	   bir	   ayrıma	   rastlanmıyor.	   Hepsi	   kazanılmış	   hak	   başlığı	   altında	   top-‐
lanıyor	  ancak	  işlemin	  hukuka	  uygun	  doğup	  doğmaması	  bakımından	  bu	  iki	  durum	  birbirinden	  ayrılır.	  

v Haklı	  beklenti	  idare	  hukukunda	  kural	  olarak	  kabul	  edilmese	  de	  bazı	  durumlarda	  kişinin	  beklentisi	  idarenin	  tu-‐
tumundan	  kaynaklanabilir.	  Ancak	  gerçekleşmemesi	  dolayısı	  ile	  kişi	  büyük	  bir	  zarara	  uğrayabilir.	  İşte	  böyle	  du-‐
rumlarda	  bazen	  Danıştay	  bu	  zararın	  tazmini	  gerektiğini	  kabul	  etmektedir.	  Bu	  beklentinin	  “makul	  bir	  beklenti”	  
olması	  gerekir.	  	  

İDARENİN	  SÖZLEŞMELERİ	  

v İdarenin	   taraf	  olduğu	  sözleşmeler	   idari	   sözleşmeler	  ve	   idarenin	  özel	  hukuk	  sözleşmeleri	  olarak	   tasnif	  edilir.	  
Bu	  ayrımın	  sonucu	  uygulanacak	  hukukun	  ve	  görevli	  yargı	  kolunun	  değişmesidir.	  	  

v Ayırt	  edici	  kriterler	  nelerdir?	  
o Her	  ikisinde	  de	  taraflardan	  birisi	  idare	  .	  O	  halde	  bu	  ayırt	  edici	  bir	  ölçüt	  değil.	  	  
o Yasal	  düzenleme	  ile	  sözleşmenin	  niteliği	  belirlenmiş	  olabilir.	  Bu	  niteleme	  sözleşmeyi	  özel	  hukuk	  söz-‐

leşmesi	  olarak	  tanımlamak	  biçiminde	  olabileceği	  gibi,	  uygulanacak	  hukuku	  ya	  da	  görevli	  yargı	  kolunu	  
belirlemek	  suretiyle	  de	  olabilir.	  	  

v Önceden	  kanun	  koyucu	  idari	  sözleşmelerden	  imtiyaz	  sözleşmesine	  çok	  benzeyen	  bir	  sözleşme	  türü	  olan	  Yap-‐	  
İşlet-‐Devret	  sözleşmesini	  bir	  özel	  hukuk	  sözleşmesi	  olarak	  nitelendiren	  bir	  kanun	  çıkardı.	  Ancak	  AYM	  bu	  dü-‐
zenlemeyi	  iptal	  etti.	  Bu	  iptal	  kararlarından	  sonra	  	  yasa	  koyucu	  bir	  Anayasa	  değişikliği	  ile	  kanun	  koyucunun	  bir	  
sözleşmeyi	  özel	  hukuk	  sözleşmesi	  olarak	  nitelemesine	  imkan	  getiren	  bir	  düzenleme	  yaptı.	  (AY	  m.	  47)	  	  

v Sözleşmenin	  niteliği	  belirlenmemiş	  olabilir.	  Bu	  durumda	  içtihatlarla	  geliştirilmiş	  kriterlere	  bakmak	  gerekir.	  	  
o Taraflardan	  birinin	   idare	  olması	  gerekir	   (	  bu	  ölçüt	  ayırt	  edici	  değildir.)	   İki	   idarenin	  arasında	  bir	  özel	  

hukuk	   sözleşmesi	   yapılması	   da	  mümkündür.	   Peki	   kamu	   hizmeti	   gören	   ÖHTK’lerinin	   sözleşmelerini	  
idari	  sözleşme	  olarak	  nitelemek	  mümkün	  müdür?	  Fransa’da	  böyle	  bir	  kabul	  var	  ancak	  Türkiye	  şimdi-‐
lik	  böyle	  bir	  niteleme	  mümkün	  gözükmüyor.	  	  

o Sözleşmenin	  konusunun	  kamu	  hizmeti	  olması	  gerekir.	  Kamu	  hizmeti	  ilerde	  anlatılacak	  ancak	  şu	  kadar	  
söylemek	  gerekir	  ki;	   kamu	  hizmetinin	  yürütülmesine	   ilişkin	  olması	  kastedilmektedir.	  Yani	  doğrudan	  
kamu	  hizmetini	  yerine	  getirmeyle	  ya	  da	  o	  kamu	  hizmetini	  işletmeyle	  ilgili	  olmalıdır.	  

o İdare	  özel	  hukuku	  aşan	  yetkilere	  sahip	  olmalıdır.	  	  

Son	  iki	  kriterden	  birincisi	  diğerinin	  varlık	  nedenidir.	  	  

İdari	  Sözleşme	  Türleri	  

İltizam	  

İstikraz	  

Yer	  Altı	  Yer	  	  Üstü	  Servetlerinin	  İşletilmesi	  

İmtiyaz	  

Yeni	  Sözleşme	  Türleri	  

Sözleşmelerin	  Yapılış	  Usulleri	  

İdarenin	  sözleşme	  yaparken	  uyması	  gereken	  kurallar	  vardır.	  Bunlar	  ihale	  kanunlarında	  düzenlenir.	  İhale	  mevzuatımız	  
dağınıktır.	  	  



Temel	  olarak	  iki	  tane	  ihale	  kanunu	  mevcuttur.	  

4734	  sayılı	  Kamu	  İhale	  Kanunu→	  Mal	  ve	  hizmet	  alımı	  ile	  yapım	  işlerinde	  bu	  kanunun	  hükümleri	  uygulanır.	  

2886	  sayılı	  Devlet	   İhale	  Kanunu	  →	  malların	  satılması	  gibi	   idareye	  gelir	  getiren	   işlerle	   ilgili	   ihalelere	  uygulanacak	  ka-‐
nundur.	  

İhalelere	  İlişkin	  İlkeler	  

Saydamlık	  /	  Şeffaflık/	  Açıklık	  

Rekabet	  

İhaleye	   katılanlar	   arasında	  eşitliği	   sağlamak	   ve	   ihale	   sonrasında	   ihaleyi	   kazanan	   şirketin	  piyasada	   rekabeti	   bozacak	  
davranışlarda	  bulunmasını	  engellemek	  gerekmektedir.	  	  

Eşitlik	  

Güvenilirlik	  

Gizlilik	  

Şeffaflıkla	  çelişmez.	  İhale	  öncesi	  bazı	  bilgileri	  3.	  Kişilerle	  paylaşmamak	  icap	  edebilir.	  Mesela	  yaklaşık	  maliyet	  idarece	  
hesaplanır	  ama	  ihaleye	  katılacak	  olan	  kimselerden	  gizli	  tutulur.	  

Kamu	  oyu	  denetiminin	  olması	  

(Şeffaflıkla	  benzer	  gibi	  geldi	  bana??)	  

Ödenek	  Bulunmadan	  İhaleye	  Çıkılamaması	  

ÇED	  Raporu	  Alınması	  Gereken	  Hallerde	  Raporun	  Alınması	  	  

Zorunluluk	  olmadığı	  sürece	  tüm	  işlerin	  tek	  bir	  ihale	  ile	  verilmemesi	  gerekir.	  

Tek	  bir	  işin	  parça	  parça	  ihale	  edilmemesi	  gerekir.	  	  

	  


