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lerini, çi leri Bakan, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzakla trla-
bilir�. Görüldü ü gibi maddede görevden uzakla trma i leminin �geçici� olu u 
ve �tedbir� olarak alnd  özellikle vurgulanmaktadr. Ola anüstü hallerde, 
haberle me araçlarna geçici olarak el koyma; kaymakamn özel kolluk kuvvet-
lerinin yerini geçici olarak de i tirmesi ve kamu görevlilerinin geçici görevlen-
dirilmelerinde oldu u gibi kamu hizmetinin daha etkili ve verimli yerine geti-
rilmesi amacyla geçici i lem yapmak mümkündür. Bu anlamda, bir makama, 
�vekâleten� yaplan atama i lemi de geçici idari i lem niteli indedir. Di er ta-
raftan geçici (muvakkat) in aat ruhsat örne inde oldu u gibi, bir hakkn kulla-
nmna yönelik olarak alnan geçici idari i lemler de vardr. 

V. DAR  LEM N UNSURLARI 

Bir hukuki tasarruf olan idari i lem, idare tarafndan kamu gücü kullanla-
rak yaplmas, tek yanl irade açklamasyla hukuki etkisini meydana getirmesi 
gibi özellikleri ile özel hukuk tasarruflarndan farkl unsurlarla kar mza çkar.  

Özel hukuk tasarruflarnn kurucu unsurlar, �irade açklamas� ve �irade 
açklamasna eklenmesi gereken di er unsurlar�dr. Bu ikinci unsur, icap beya-
nna eklenmesi gereken kabul beyan gibi bir ba ka irade beyan olabilece i 
gibi; ta nmaz mülkiyetinin devrinde söz konusu olan tapu siciline tescil i lemi 
gibi bir idari i lem de olabilir. 

Bir hukuki tasarrufun yaplabilmesi için her eyden önce irade beyannn 
�ehil irade� tarafndan yaplmas gerekir. Ba ka bir ifadeyle hukuki tasarrufu 
yapan ki i ya da ki ilerin �hukuki i lem ehliyetine� sahip olmalar gerekir. Bu 
unsur, hukuki tasarrufun �yetki� unsurudur. Yetki hem özel hukuk i lemlerinde 
hem de idari i lemlerde bulunmas gereken bir unsurdur.  

radenin d  dünyaya yansma ekli, � ekil� unsurudur. Bu anlamda her hu-
kuki tasarrufun, her irade beyannn bir ekli vardr. Özel hukuk i lemlerinin 
çok büyük bir ksm için � ekil (tip) serbestisi ilkesi� söz konusudur155. Yani 
hukuki tasarrufun geçerlili i herhangi bir ekle ba lanmam ; taraflarn herhan-
gi bir irade beyan eklini seçerek i lem yapabilecekleri kabul edilmi tir. Bu-
nunla beraber snrl olarak baz hukuki tasarruflar için kanunla öngörülen özel 
ekil artlar da bulunmaktadr. Evlenmenin resmi ekil artna uygun olarak 

yaplmas zorunlulu u ve miras payla ma sözle mesinin yazl olmas zorunlu-
lu u gibi. dare hukukunda ise � ekil serbestisi ilkesi� söz konusu de ildir. dari 
i lemler, kanunun öngördü ü ekle uygun olarak yaplmak zorundadrlar.  

155 Aknc, ahin, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Konya 2003, s. 14. 
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Özel hukuk i lemleri bakmndan geçerli olan bir ba ka ilke de �akit (söz-
le me) serbestisi� ilkesidir. Aslnda bu ilke geni  anlamda, akit yapma, di er 
taraf seçme, muhtevasn belirleme, eklini tespit etme, akdi ortadan kaldrma 
ve muhtevasn de i tirme hürriyetini ifade eder156. Bu ilke çerçevesinde ehil 
irade, hukuki tasarrufun muhtevasn; yöneldi i hukuki sonucu; bir ba ka ifa-
deyle tasarrufun konusunu diledi i gibi belirleyebilir. Bu bakmdan özel hukuk-
ta kar mza çkan i lemlerin belli bir �konu�su yoktur. Düzenleme serbestisi 
kural olmakla birlikte mutlak de ildir. Buna göre özel hukukta i lemin konusu, 
gerçekle ebilir nitelikte (mümkün) olmal, hukuka ve ahlaka aykr olmamal-
dr157. dari i lemin �konu�su ise özel hukuktan farkldr. Zira idare hukukunda 
i lemin konusu �mümkün ve me ru� olmann ötesinde, idarenin kanunili i ilke-
sinin sonucu olarak mutlaka mevzuatta gösterilmi  olmaldr.  

Özel hukuk tasarruflarnda da kar mza çkan yetki, ekil ve konu unsurlar 
yannda, idari i lemin iki unsuru daha bulunmaktadr. Bunlar �sebep� ve 
�amaç� unsurlardr. Bu unsurlar idare hukukunun, özel hukuktan farkl olarak, 
�kozalist� ve �finalist� yapsndan kaynaklanmaktadr. dare hukukunun 
kozalist bir hukuk dal olmas, idarenin bütün faaliyetlerinin �hukuka uygun bir 
sebebe dayal olmas�n zorunlu klar. dare sebepsiz faaliyette bulunamaz. Yani 
her idari i lem �belli� bir sebebe dayal olmaldr. Ayrca bu sebebin de mutlaka 
gerçek ve hukuka uygun bir sebep olmas gereklidir. dare hukukunun �finalist� 
bir hukuk dal olmas ise idari faaliyetin mutlaka �kamu yararn gerçekle tir-
meye yönelik� olmasn ifade eder. Gerçekten de idari i lemlerin amacnn her 
zaman mutlaka kamu yarar olmas arttr158.  

imdi idari i lemin yetki, ekil, sebep, konu ve amaç unsurlarn ksaca gö-
relim: 

A. Yetki 

Kamu hukuku alanndaki hukuki tasarruflarda �ehliyetli hak sahibi�, �yet-
kili makam�dr. dari i lemler devlet yetkisi (kamu gücü, kamu kudreti) kullan-
larak yaplabildiklerine göre, i lem yapma yetkisi, hak sahibi makam ya da ki i-
ye geçerli ve hukuka uygun bir ekilde verilmi  olmaldr. Devlet yetkisi veren 
normun, geçerli ve hukuka uygun olmas ise yetkiyi kullanan ki inin hem hak 
ehliyetine sahip olmasna hem de bu yetki için iktidar sahibi klnmasna ba l-
dr. Kamu görevlileri kamu gücü kullanma yetkilerini, bu yetkiyi kendilerine 

156 Aknc, ., s. 12. 
157 Aknc, ., s. 15. 
158 Özay, s. 373-374. 
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veren kanuna dayanarak ve onun çizdi i çerçeve içinde kullanabilir. Bu sebeple 
de yetki kurallar kamu düzenine ili kindir ve öncelikle dikkate alnr159. 

Yetki kavram, genel olarak, �görevle verilen, belli artlarda u veya bu bi-
çimde davranma, karar verme imkân sa layan kanuni hak�160 olarak tanmlana-
bilir. dare hukuku açsndan yetki ise ki ileri, e itlik kuraln, temel hak ve 
hürriyetleri, kamusal para ve mallar do rudan ilgilendiren ve kamu gücü kulla-
nmnn arac olan idari i lemin, idari te kilat içindeki herkes tarafndan de il, 
yalnzca kanunla belirlenmi  ve snrlanm  makamlar tarafndan yaplabilmesi 
yetene ini ifade eder161. O halde yetki, ki iye de il, göreve ba l olup; kamu 
hizmetini ifa eden ki iye de il, makama verilir. Yine yetki, hak de il, bir yü-
kümlülüktür.  

dare hukukunda kural olan, tüm idari i lemlerde, i lemi yapan makamn 
bir hukuk kuralna dayanyor olmasdr. Bu anlamda idarenin i lem yapa-
bilmek için kanuni bir yetkiye ihtiyaç duymasna �kanuni dayanak ilkesi� 
ad verilmektedir162. Ancak ilkeye göre, idarenin ihtiyaç duydu u yetkinin, 
normda açkça belirtilmesi art de ildir. Söz konusu yetki, kanunda üstü 
kapal olarak da ifade edilmi  olabilir. Bu durumda yetkinin varl nn tespi-
ti için aranacak art, yetki kuraln düzenleyen normda, yetkinin yeter dere-
cede belirmi  olmasdr163. 

Dan tay�a göre �yetki kurallarnn, dar ve özel anlamda kamu düzenine ili -
kin hükümlerden oldu u, idari i lemlerin en önemli unsurlar arasnda yer ald , 
yetki unsurundaki sakatlklarn sonradan verilecek onay ya da izinle giderileme-
yece i, bu nedenle idarenin yetki kurallarna sk bir ekilde uymak zorunda bu-
lundu u ve yetki kurallarnn dar yorum ve uygulama yöntemlerine ba l tutulma-
s gerekti i idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. / Dar anlamda yetki unsuru 
denilen karar alma yetene i, konu, yer ve zaman itibaryla, Anayasa ve yasalarla, 
belli organ, makam ve kamu görevlilerine tannm  bir güçtür�164.  

159 Rivero/Waline, s. 213-214; Morand�Deviller, s. 685.  
160 Meydan Larousse, c. 12, stanbul 1980, s. 796; Yetki, hak ve yükümlülük, belli bir görev olarak 

tanmlanabilir. Ule/Laubinger, s. 56. �Yetki (selahiyet); kanundan veya akitten do an hukuki bir 
iktidar olup, bu iktidar ihraz eden kimsenin ba kalarna ait haklar kullanabilmesidir�. D BK, 
02.07.1985, E 1985/4, K 1985/5, DD, 1986, sy. 62�63, s. 117. 

161 Yayla, s. 116; Duran, s. 401; Akylmaz, lem, s. 102; Maurer, s. 538; Hofmann/Gerke, s. 195. 
162 Özay, l Han, dari Yaptrmlar: Kuramsal Bir Deneme, stanbul 1985, s. 127; Erkut, Celal, � dare 

Hukukunda Yokluk Teorisi�, H D, Prof. Dr. Lûtfi Duran�a Arma an Özel Says, y. 9, 1988, sy. 
1�3, s. 74; Ule/Laubinger, s. 60. 

163 Balta, s. 80; Akylmaz, lem, s. 102�103. 
164 D1D, 05.07.1984, E 1984/72, K 1984/155, DD, 1985, sy. 58�59, s. 76. Ayrca bkz. D6D, 

08.03.1977, E 1976/5366, K 1977/1112, DD, 1978, sy. 28�29, s. 407; D5D, 13.12.1989, E 
1989/2735, K 1989/2286, DD, 1990, sy. 78�79, s. 268. 
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Bir idari i lemin yaplmasnda hangi idari makam ya da organn yetkili ol-
du u meselesinde, kar mza, yer, zaman, konu ve ki i unsurlar yönünden yetki 
kavramlar çkmaktadr. 

1. Yer Yönünden Yetki 

Yer yönünden yetki deyimi ile idari makamlarn konu itibariyle sahip ol-
duklar yetkileri kullanabilecekleri co rafi alan anlatlr. Baz kamu makamlar-
nn idari karar alabilme yetkileri, ülke çapnda geçerlidir. Di er bazlarnnki ise 
belli bir co rafi alanla snrldr. Örne in merkezi idarenin ba kent te kilatn 
olu turan idari makamlarn yetkileri ülke çapndadr. Buna kar lk bir valinin 
yetki alan, valisi bulundu u ilin co rafi snrlar ile snrldr. Her makam veya 
görevlinin, haklarnda yetkisini kullanabilece i ki i, olay, durum ve e yann 
bulundu u veya geçti i yer, yöre ve bölge gibi bir �çevre�si vardr. te bu çev-
re, yetkinin yer itibariyle snrlarn te kil eder165. 

Mahalli idare organlar ile merkezi idarenin ta ra te kilât içindeki idari 
makamlarn yetkileri, bulunduklar idari bölümlerin co rafi snrlar ile snrlan-
drlm tr. Bu co rafi alan d nda yetki kullanlmak istenmesi, yer yönünden 
yetkisizlik sonucunu ortaya çkarmaktadr166. 

2. Zaman Yönünden Yetki 

Zaman yönünden yetki kavram, idari makamlarn konu yönünden sahip 
olduklar yetkiyi kullanabilecekleri süreyi ifade eder. Bir idari makam i gal 
eden ki inin, idare adna i lem yapma yetkisi, ki inin görevli oldu u süre 
için geçerlidir. Atama veya seçimle gelinen tüm idari makamlarda belirli bir 
süre görev yaplr. Görevin mutlaka ba lad  bir an ve süresiz olarak atan-
m  olunsa bile bitti i bir an vardr167. dari makama ait yetkiler, makamda 
görev yapld  süre boyunca kullanlabilir. O halde, ki iler idari makama 
gelmeden önce ya da o makamdan ayrldktan sonra, o makama ait yetkileri 
kullanamazlar. Ancak, bu kuraln çok sk bir ekilde uygulanmas, idari 
faaliyetin aksamasna ve idareye kar  güvenin sarslmasna yol açabilir. 
Örne in, henüz yerine ba kas atanmayan kamu görevlisinin, yeni görevli 
atanncaya de in i ini yürütmesi, idari faaliyetin aksamamas için son derece 

165 Duran, s. 405; Weides, s. 80; Maurer, s. 539-540. 
166 Bkz. D8D, 24.05.1965, E 1964/5791, K 1965/2174, D8DK, kn. 814, s. 209; D10D, 13.03.1985, E 

1985/50, K 1985/526, DD, 1986, sy. 60�61, s. 448; D12D, 31.01.1967, E 1966/1536, K 1967/124, 
DKD, sy. 111�114, s. 443; D6D, 14.01.1977, E 1976/389, K 1977/17, Belediyelere li kin Dan tay 
Kararlar 1971�1978, Ankara 1979, s. 926; D8D, 16.02.1993, E 1992/1861, K 1993/907, DD, 
1994, sy. 88, s. 538. D6D, 16.02.1993, E 1992/3343, K 1993/502, DD, 1994, sy. 88, s. 278.  

167 Délvolve, s.141. 



§17. dari lemler 409 

 

önemlidir. DMK�nn 94. maddesi bu anlamda istifa eden memurun, yerine 
atanan kimsenin gelmesine kadar, görevine devam etmesini öngörmektedir. 
Burada idare adna irade kullanma imkân, söz konusu ki ilere zorunluluk 
gere i ve istisnai olarak tannm tr. Bu istisna, yönetimde devamllk ve 
güven ilkelerinin bir gere i olup; bu durumdaki kamu görevlisinin sadece 
idarenin devamll  gere i gündelik i lerle ilgili olarak karar almas, uzun 
vadeli i lemlerden kaçnmas yerinde olur168. 

Kamu görevlisinin idari kararlar alabilmesi için gerekli ko ullar, atama i -
leminin tamamlanm  olmas ve göreve ba lanlm  olmasdr. Bu iki artn 
birlikte gerçekle medi i hallerde, kamu görevlisi tarafndan yaplan i lem �za-
man yönünden yetkisizlik� nedeniyle hukuka aykr olur169. Göreve ba lama 
gibi, görev süresinin bitmesi, makamdan dü ürülme, istifa, emeklilik ve ba ka 
memuriyete nakil gibi görevlilik sfatnn sona ermesi hallerinde, idari makam 
i gal eden ki i, artk söz konusu yetkilerini kullanamaz. 

Kanunlarda, yetkili makam tarafndan kullanlacak yetkinin belli bir süre 
içinde kullanlmas öngörülmü  olabilir. Bu tür süreler bazen �güvence� nite-
li inde bazen de idari i lemlerin hzl alnabilmesi amacna yöneliktirler170. 
Söz konusu süreler güvence niteli indeki süreler ise, bu sürelerin dolmasndan 
sonra idari i lem yapma yetkisi sona erer. Örne in mevzuatmza göre, disip-
lin soru turmasna belli bir süre içinde ba lanlmas ve belli bir süre içinde 
bitirilmesi gerekir. Bu süreler içinde disiplin soru turmasna ba lanmamas 
veya disiplin soru turmasnn tamamlanmamas, disiplin soru turmas sonucu 
verilen disiplin cezasn, �zaman yönünden yetkisizlik� nedeniyle hukuka 
aykr klar171. 

Yetkinin belirli bir süre içinde kullanlmas ile ilgili olarak gündeme gelen 
bir di er önemli konu da, kullanlan yetkinin dayana  olan düzenlemenin süre 
yönünden etkisiz hale gelmesi ile söz konusu olmaktadr. Dan tay kararlarna 
göre, süre nedeniyle geçersiz hale gelen bir düzenlemeyi hukuki dayanak alan 
idari i lemler de, zaman yönünden yetkisizlikle sakattrlar172. 

168 Yayla, s. 121; Duran, s. 405; � darede devamllk esas oldu undan, yönetimin aksamamas için 
yeni müdür üye seçilmesine kadar 2 yllk görev süresi dolan müdür üyenin göreve devam etti-
rilmesinde usul ve mevzuata aykrlk yoktur�. D12D, 29.01.1974, E 1973/1208, K 1974/205, 
A D, c. 8, 1975, sy. 1, s. 236. 

169 D1D, 31.30.1995, E 1995/14, K 1995/25, 1996, DD, 1996, sy. 91, s. 45. 
170 Günday, s. 128. 
171 D10D, 20.03.1991, E 1988/2495, K 1991/1002, DD, 1992, sy. 82�83, s. 978; D8D, 22.04.1987, 

E 1985/737, K 1987/204, DD, 1988, sy. 68�69, s. 551. 
172 D5D, 30.06.1977, E 1974/5278, K 1977/3905, DD, 1978, sy. 28�29, s. 338; D1D, 31.03.1995, E 

1995/14, K 1995/25, DD, 1996, sy. 91, s. 45. 
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3. Konu Yönünden Yetki 

dareye tannan yetkilerin kapsamnn belirlenmesi, hukuk devleti ilkesinin 
bir gere idir. Bu sebeple kanunlar, her bir idarenin yetkisi içine giren konular, 
ba ka bir deyi le �görevlerini� belirlemi tir. O halde, idare adna i lem yapma 
yetkisi, önceden belirlenmi tir ve i  bölümü esaslarna göre kullanlr. Bu çerçe-
vede konu yönünden yetki kavram, belli konulara ili kin kararlarn hangi idari 
makamlar tarafndan alnaca n ifade eder. 

Kanunda, bir idari makamn yetkisine giren konularn tart maya yer b-
rakmayacak ekilde belirtilmesi, �açk yetki� halidir. Bu sebeple açk yetki ha-
linde, yetkinin konusunun belirlenmesi oldukça basittir. Türk hukukunda, �üstü 
kapal yetki�173 ya da �mündemiç yetki�174 kavramlar ile de ifade olunan, �sakl 
yetki� ise, yetkilerin hangi konularda kullanlaca nn açkça belirtilmedi i, 
yetki kuralnn yorumlanmasnn gerekli oldu u durumlar ifade eder175. Sakl 
yetki kavramnn geni  yorumlanmas, elbette ki idarenin yetkilerini hukuka 
aykr bir ekilde geni letici, bireylerin haklarn kstlayc bir durumu ortaya 
çkartabilir. Sakl yetki, kanunun kulland  kavramlarn amaca uygun biçimde 
yorumlanmasndan kaynaklanan bir kavramdr. Örne in, �trafi i düzenlemek� 
hükmü, amacn yan sra faaliyetin kapsamn da içermektedir. Bu durumda, 
kanunda açkça belirtilmemi  olsa bile, yetkili klnan makamn tüm araçlarn 
yolun sa ndan gitmesini, belli hzdan yukar çklmamasn isteme yetkisi var-
dr. Bu yetkiler, �trafi i düzene koyma� hükmünün içindeki sakl yetkilerdir. 

dari makamn yetkisi, idari hiyerar iye göre belirlenmi tir176. Bu bakmdan alt 
kademedeki bir idari makamn daha üst kademedeki bir idari makamn ya da astn, 
üstün görevine giren bir konuda karar almas halinde konu yönünden yetkisizlik 
hali söz konusu olur177. Hiyerar i gücü çerçevesinde, üst, astn yapaca  i ler ve 
alaca  kararlar üzerinde emir ve direktif verme, denetleme, disiplin ve tayin yetki-
lerine sahip olmakla beraber, astn yetkisi içine giren konularda i lem yapamaz. 
Açk yasal yetkiye dayanmakszn, üst makamn, alt idari makam ya da üstün, astn 
yerine geçerek karar almas konu yönünden yetkisizli e yol açar178. Aralarnda hiye-

173 Balta, s. 80. 
174 Güne , Düzenleyici lem, s. 140. 
175 Akllo lu, Tekin, �Sakl Yetki Kavram�, A D, c. 11, 1978, sy. 3, s. 73. 
176 Ule/Laubinger, s. 57. 
177 D5D, 05.05.1997, E 1994/286, K 1997/966, DD, 1998, sy. 94, s. 339; D10D, 05.40.1989, E 

1989/574, K 1989/729, DD, 1990, sy. 76�77, s. 752; D5D, 31.03.1952, E 1952/2838, K 
1953/957, DKD, sy. 59, s. 179; D8D, 12.01.1971, E 1970/538, K 1971/49, Dan tay Sekizinci 
Daire Kararlar, Ankara 1974, kn. 1541, s. 412.  

178 D10D, 05.04.1993, E 1992/1166, K 1993/1305, DD, 1994, sy. 88, s. 494; D8D, 21.04.2004, E 
2003/3309, K 2004/1912, DBB. 
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rar ik anlamda hiçbir ili ki bulunmayan iki kurulu tan birinin, di erinin görev ala-
nna giren bir konuda i lem yapmas da konu yönünden yetkisizlik te kil eder179.  

Ayn kamu tüzel ki ili i (hiyerar i) içinde yer alan organlardan birinin, di-
erinin görev alanna giren konuya ili kin olarak yapt  i lem konu yönünden 

yetkisizlik nedeniyle hukuka aykrdr. Örne in, Türk Vatanda l na alnmann 
iptali ile vatanda l n kaybettirilmesi veya vatanda lktan çkarlma Bakanlar 
Kurulu�nun yetkisinde olmasna ra men, çi leri Bakanl nn talimatyla Türk 
vatanda l n kazanan bir ki inin, vatanda l n kayb sonucunu do uran nüfus 
kaydnn silinmesi i leminde180 ya da Yüksekö retim Genel Kurulu'nun tesis 
edece i i lemle düzenleme getirilecek bir alanda Yüksekö retim Kurulu Ba ka-
n'nn tek ba na genelge yaymlamasnda181 böyle bir hukuka aykrlk söz ko-
nusudur. 

4. Ki i Yönünden Yetki 

Ki i yönünden yetki kavram, idari faaliyetin yaplabilmesi için hangi idari 
makam ya da organn irade açklamaya yetkili oldu unu ifade etmektedir182. 
Ehliyetli olmayanlarn iradelerinin hukuk âleminde bir sonuç do urmas dü ü-
nülemeyece inden, idare adna açklanan iradenin hukuk âleminde sonuç do u-
rabilmesi için, medeni hukuk açsndan ehliyetli olan bir kamu görevlisinden 
kaynaklanmas gerekmektedir183. Bu durumda, örne in idare adna irade açkla-
masnda bulunan kamu görevlisinin, irade açklamasn yapt  anda ayrt etme 
gücünden yoksun olmas halinde ortada bir irade, hukuki bir i lem, dolaysyla 
da bir idari i lem olmayacaktr. 

dari i lem yapmaya yetkili olan makam ya da görevliler, mevzuatta ayrn-
tl ekilde düzenlenmi tir. Bu bakmdan yetki, ancak kanunda belirtilen ki i ya 
da makamlar tarafndan kullanlabilir. Yetki konusunda, yetkiyi kullanan ki i ya 
da makamn kim oldu u, idarenin görev alan içine giren bir konuda hangi ka-
mu görevlisi ya da idari makamn irade açklamaya ve dolaysyla i lem tesis 
etmeye yetkili oldu unun saptanmas açsndan önemlidir. 

179 D8D, 14.06.1966, E 1964/6443, K 1966/1994, D8DK, kn. 242, s. 241; D6D, 13.11.1984, E 
1984/195, K 1984/3035, DD, 1985, sy. 58�59, s. 201; D6D, 09.10.1986, E 1986/381, K 
1986/813, DD, 1987, sy. 66�67, s. 277; D11D, 21.03.1977, E 1975/4625, K 1977/1075, DD, 
1978, sy. 28�29, s. 590; D9D, 15.05.1985, E 1984/2370, K 1985/795, DD, 1986, sy. 60�61, s. 
415; D6D, 22.02.1972, E 1970/962, K 1972/652, DD, 1973, sy. 8, s. 179; D5D, 05.05.1997, E 
1994/286, K 1997/966, DD, 1998, sy. 94, s. 33. 

180 D10D, 08.11.2010, E 2007/3994, K 2010/8859; D10D, 03.11.2010, E 2007/4614, K 2010/8765; 
D10D, 12.11.2010, 2007/3234, 2010/9032. 

181  D8D, 24.12.2008, E 2008/1441, K 2008/8538. 
182 Günday, s. 125; Akylmaz, lem, s. 105; Hofmann/Gerke, s. 195. 
183 Onar, c. I, s. 301. 
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Memur sfatnn tespitinde en önemli unsur, ki inin idarenin daimi, sabit ve 
normal kamu hizmetleri kadrosuna atanm  olmasdr184. Buna kar lk, hukuken 
geçerli olmayan bir atama i lemi ile görev yapan185; ola anüstü durumlarda, me-
mur statüsünde olmadklar halde, zorunlu kamu hizmetlerinin yürütülmesini 
üstlenen186 ve idarenin bir göreve atamak kaydyla, kanuni dayana  olmadan ve 
bu nedenle görevden alma kararnamelerinde ilgili kanun maddesini de belirtme-
den görevden ald  ve uzun süre yeni bir göreve atamad  ki iler187, �görünü te 
memur� (fiili memur) dur. Görünü te memurun yapt  i lemler, iyiniyetli üçüncü 
ki iler kar snda geçerlidir. Ba ka bir deyi le, fiili memur kuram, iyiniyetli 
üçüncü ki ileri koruma ve kamu hizmetinin aksamasn önleme amacyla yetkisiz-
li in do urdu u olumsuz hukuki sonuçlar düzeltici bir etkiye sahiptir. 

5. Yetkide Paralellik 

Bir idari i lemi tesis etmeye yetkili olan makamn, aksine bir hüküm bu-
lunmadkça, o i lemin ortadan kaldrlmas, de i tirilmesi veya geri alnmas 
srasnda da yetkili olmasna �yetkide paralellik ilkesi� ad verilir. Bu kurala 
uyulmadan tesis edilen idari i lemler �yetki� unsuru bakmndan sakat olur. 

Örne in Dan tay�a göre, �[Mülga] 6085 sayl Karayollar Trafik Kanunu-
nun 8. maddesinin ilk fkrasnda �Kayt ve tescile tabi ta t ve lastik tekerlekli 
traktörlerin fenni muayenelerini, oför ve sürücülerin ehliyetname imtihanlarn 
yapmak üzere her vilayette Trafik ubesi Müdürü veya Trafik Bürosu amiri 
veya tevkil edece i kimselerin ba kanl nda, Karayollar Genel Müdürlü ünün 
bir temsilcisinden ve Türkiye oförler ve Otomobilciler Federasyonunun tensip 
edece i bir temsilciden (Muayene ve mtihan Komisyonu) kurulur� hükmü ön-
görülmü tür. / Herhangi bir kuruma veya kurulu a yaplan eleman atama 
ve seçme i lemlerinde, bu elemanlar görevden alma yetkisinin; atayan 
veya seçen mercie ait olmas idare hukuku prensiplerindendir. / Yukarya 
aynen alnan fkra hükmüne göre davacya, Muayene ve mtihan Komisyonu 
üyeli ine seçmeye yetkili makam Türkiye oförler ve Otomobilciler Federas-
yonu olmas nedeniyle ayn makam tarafndan görevine son verilmesi gerekir-
ken çi leri Bakanl  ve stanbul Valili ince, göreve alnmamas yolunda tesis 
edilen i lemin yetkisizlik nedeniyle iptaline � karar verildi�.188 

184 Güran, Sait, �Yeni Bir Bulu : �Askdaki Memur��, H D, y. 1, 1980, sy. 1, s. 70. 
185 Örne in, usulüne uygun olmayan yetki devri sonucu belediye ba kan adna nikâh kyan beledi-

ye meclisi üyesi. Gözübüyük/Tan, s. 463.  
186 Gözübüyük/Tan, s. 463; Özay, s. 487. 
187 Güran, Askda Memur, s. 75; Erkut, Yokluk, s. 81. 
188  D8D, E. 1982/2312, K. 1982/1191, KT. 20.10.1982, DD, 1983, sy. 50-51, s. 335. 
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Yetkide paralellik ilkesinin iki (2) istisnas bulunmaktadr. Bunlar: 1) Mev-
zuatta bir ba ka makamn yetkili klnm  olmas. 2) Yarg kararlarnn uygu-
lanmas, halleridir. Gerçekten de bir idari i lem tesis edildikten sonra o i lem 
ortadan kaldrlrken, de i tirilirken veya geri alnrken mevzuatta bir ba ka 
makam yetkili klnm  olabilir. Bu durumda bu makam yetkili kabul edilir.189 
Yine yarg kararlarnn uygulanmas zorunlulu u da �yetkide paralellik ilkesi-
ne� istisna te kil edebilir. Zira Dan tay, yarg kararlarn uygulama konusunda 
ba l yetki içinde bulunan idarenin bazen bu kararlar uygulamak amacyla 
�yetkide paralellik ilkesi�ne uymadan i lemler tesis etmesini hukuka aykr 
görmemektedir.190 

6. Yetki Sakatlklar 

Yetki kurallarna aykrlk ya i lemin iptal edilmesini ya da i lemin yok 
hükmünde olmasn gerektirir. Bu noktada kar mza, fonksiyon gasp, yetki 
gasp, yetki tecavüzü ve a r ve bariz yetki tecavüzü kavramlar çkmaktadr191.  

darenin, kendi görev alan d nda ancak yasama veya yarg organlarnn 
görev alanna giren konularda i lem tesis etmesine fonksiyon gasp ya da gö-
rev/i lev gasp ad verilir. Bu halde idari i lem yok hükmündedir. Fonksiyon 
gasp halinde idare, yasama veya yarg organlarnn görev alanna giren bir ko-
nuda karar almakta ve bu nedenle de onlarn görevini gasp etmektedir. Örne in, 
Dan tay�a göre, �seçim kurullarnn görevi içinde bulunan bir konuda, idarece 
karar verilmesi a r bir yetkisizlik halini olu turmaktadr � Seçimlerle ilgili 
itirazn karara ba lanmas için, tamamen idarenin d nda ve yarg gözetim ve 
denetimi altnda seçim kurullar olu turulmu tur. Bu durumda hiç bir yetkisinin 
bulunmad  konuda idarece verilen karar a r bir yetkisizlik kusuru ile sakat 
bir karardr. Bu durumda bulunan idari i lemler yok saylaca ndan, bu karar-
lara kar  açlan davalarda herhangi bir süre de söz konusu olmaz�192. Ayn 

189  D5D, E. 1987/987, K. 1987/1694, KT. 07.12.1987, DD, 1988, sy. 70-71, s. 225-226; D5D, E. 
1990/62, K. 1990/982, KT. 14.05.1990, DD, 1991, sy. 81, s. 159-162; D10D, E. 1995/1621, K. 
1996/8107, KT. 10.12.1996, DD, 1997, sy. 93, s. 504-505; D5D, E. 1995/3768, K. 1998/1656, 
KT. 28.05.1998, DD, 1999, sy. 98, s. 308-311.  

190  D5D, E. 2011/433, K. 2011/3618, KT. 24.06.2011, DD, 2011, sy. 128, s. 173; D5D, E. 
1996/1997, K. 1996/3334, KT. 06.11.1996, DD, 1997, sy. 93, s. 312-313; D DDGK, E. 
1997/134, K. 1999/407, KT. 22.03.1999, DD, 2000, sy. 101, s. 106. 

191 Onar, c. I, s. 305; Günday, s. 130-131; Yldrm, Turan, dari Yarg, Beta, stanbul 2008, s. 151-152. 
192 D8D, 06.06.1985, E 1985/157, K 1985/575, DD, 1986, sy. 60-61, s. 367. Yine bkz. D DDK, 

04.11.2010, E 2010/2072, K 2010/1467, DD, 2011, 126, s. 40. Bununla birlikte baz Dan tay 
kararlarnda, fonksiyon gasp terimi özenli kullanlmam tr. Örne in, yetki tecavüzü bulunan bir 
uyu mazl  Dan tay fonksiyon gasp olarak nitelendirmi  ve üstelik i lemin �iptaline� karar 
vermi tir. Bkz. DDDK, 18.10.1968, E 1968/243, K 1968/667, DKD, 1969, sy. 127-130, s. 27. Yi-
ne fonksiyon gasp bulunan bir uyu mazlkta Dan tay herhangi bir nitelendirme yapmadan i -
lemi iptal etmi tir. �... hakimlik ve savclk mesle ine atanacaklarda aranacak niteliklerin belir-
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ekilde Dan tay�a göre, �Mevcut Türk Hukuk Sisteminde, ki ilerin birtakm 
haklarnn kstlanmas veya belli ödevlerinin yerine getirilmesini hak kaybna 
yol açacak ekilde baz ekil artlarna ba lanmasn öngören düzenlemeler, 
Anayasann belirledi i snrlar dahilinde, ancak, yasalarla yaplabilece inden, 
böyle bir düzenlemenin 'yönerge' ad altnda, Yürütme Organna ba l alt idari 
birimlerce yaplmasna olanak yoktur. 7338 sayl Kanunun 'Beyanname' ba -
lkl 7'nci maddesinin son fkrasnda, verilecek beyannamenin ihtiva edece i 
malûmat ve eklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikalarn nev'i ve 
mahiyetlerinin tayini konusunda Maliye Bakanl  yetkili klnm  ise de, söz 
konusu yetkinin, beyannamenin ihtiva edece i hususlar ve ekli ile beyanname-
ye eklenecek belgelerin türü ve mahiyetlerinin neler oldu u gibi düzenlemelerle 
snrl oldu unun kabulü zorunlu olup; kanuni zorunluluktan kaynaklanan bir 
yükümlülü ün ve kanuni ödevlerin, kanuni müeyyidelere katlanlmas sonucunu 
do uracak ekilde yerine getirilmesi eklinde bir düzenlemenin yönerge ile ya-
plmas söz konusu olamaz. Aksi dü üncenin, yani kanunla düzenlenmesi gere-
ken bir konunun tebli  ile düzenlenmesinin, kuvvetler ayrl  rejimine ters dü-
ece i gibi, fonksiyon gaspna yol açaca  da ku kusuzdur�193. 

darenin görev alan içine giren bir konuda idare adna irade açklamaya 
yetkili olmayan bir ki i tarafndan i lem tesis edilmesine yetki gasp ad verilir. 
Yetki gasp ki i yönünden yetkisizlik halidir. Bu halde de idari i lem yok hük-
mündedir. Örne in Dan tay�a göre, �hususi hükmi ahsn idare meclisinin özel 
ki ilere ait ta nmaz maln kamula trlmasna ili kin karar idareye ait yetki 
gasp edilerek verildi i için yok hükmünde(dir)�194. 

                                                     
lenmesi �uygulama sorunu� olmad  için bu hususun yönetmelikle belirlenmesi bu bakmdan da 
Anayasaya aykr dü mektedir. Anayasann hakimlik ve savclk mesle ini düzenleyen 140. 
maddesinin üçüncü fkrasnda, hakimler ve savclarla ilgili öteki konularn yansra bunlarn nite-
likleri ve atanmalarnn da �kanunla� düzenlenece inin açkça belirtilmi  olmas dava konusu 
Yönetmelik hükmünü bu bakmdan da hukuksal dayanaktan yoksun brakmaktadr. ... Açklanan 
nedenlerle, Adli ve dari Yargda Adaylk Yazl Snav ve Mülakat Yönetmeli i�nin 5. maddesinin 
(c) bendinin ikinci fkrasnn ... iptaline ... karar veril(mi tir)�. D5D, 25.05.1988, E 1987/2545, K 
1988/1659, DD, 1989, sy. 72-73, s. 304-305; �... davacnn muvakkaten veya daimi olarak Dev-
let taahhütlerine i tirakten men edilmesinin bir mahkeme karar alnmasna ba l bulunmasna 
ve böyle bir karar olmadan idarenin kendili inden bu yolda i lem tesis etmesine imkan veren bir 
kanun hükmü bulunmamasna binaen dava konusu ... i lem(in) ...iptaline ... karar veril(mi tir)�. 
D12D, 08.04.1971, E 1970/1836, K 1971/897, DD, 1972, sy. 4, s. 383-384. Benzer ekilde Da-
n tay, süresi içinde istifa etmeden belediye meclis üyeli ine seçilen devlet memurunun görevi-
ne son veren belediye meclis i lemini, seçimlerin genel yönetim ve denetiminin seçim kurullar-
nn yetkisi altnda oldu unu belirttikten sonra, yetki d  bir karar olarak nitelendirerek iptal et-
mi tir. D11D, 24.02.1976, E 1974/2435, K 1976/723, DD, 1977, sy. 24-25, s. 483. 

193 D7D, 08.02.2007, E 2006/5220, K 2007/394, DD, 2007, sy. 116, s. 225. 
194 D6D, 21.02.1968, E 1966/2621, K 1968/524, Dan tay Altnc Daire Kararlar, Birinci Kitap 

(1965-1977), Ankara 1979, kn. 652, s. 222; �... kamu kurumu olmayp özel hukuk tüzel ki isi 
olan zmir Yüksek slam Enstitüsü Yaptrma ve Koruma Derne inin özel yasa hükmü bulunmak-
szn okul yeri kamula trma karar almas açkça yasaya aykrdr, hiçbir hukuki de er ta maz. 
Bu nedenle dava konusu kamula trma kararnn hükümsüz (yok) saylmasna karar verilmi tir�. 
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darenin görev alan içine giren bir konuda idare adna irade açklamaya yet-
kili olan bir kamu görevlisinin ba ka bir idarenin/kamu görevlisinin görev alanna 
giren bir konuda i lem tesis etmesine yetki tecavüzü ad verilir. Yetki tecavüzü 
konu yönünden yetkisizlik halidir. Bu halde idari i lem iptale tabidir. Örne in, 
Dan tay�a göre, �5442 sayl ller daresi Kanununun 8�inci maddesine göre 
ö retmenlerin tayini ve bunlara ba ö retmenlik unvan verilmesi ve ek vazifelerin 
tevdii Maarif Vekaletine ait olmak lazm gelir. Valilerin salahiyeti istihdam ma-
hallini tayinden ibarettir. / u vaziyet kar snda ba ö retmenlik vazifesinin üze-
rinden alnmas suretiyle tesis edilen muamele salahiyetin tecavüzü eklinde 
mütecelli bulundu undan iptaline � karar ver(mi tir)� 195; �yetki kamu düzeni 
sorunu olup yasayla kime verilmi  ise onun tarafndan kullanlmas gerekmekte-
dir. Daval belediye bünyesinde olu turulan imar komisyonu ise � hükmü kar -
snda Belediye Meclisine ancak dü ünce bildirme durumundadr. mar Kanunu-

                                                     
D6D, 13.05.1981, E 1980/1388, K 1981/1547, DD, 1982, sy. 44-45, s. 259. Bununla birlikte baz 
Dan tay kararlarnda, yetki gasp terimi özenli kullanlmam tr. Örne in, fonksiyon gasp bulu-
nan bir uyu mazl  Dan tay yetki gasp olarak nitelendirmi tir: �6664 sayl Kanun gere ince 
ta ocaklarna ili kin konularda karar vermek yetkisi il daimi komisyonlarna ait bulunmakla bera-
ber Ta ocaklar Tüzü ünün 29�uncu maddesinde hükme ba lanan para cezasna ve maln zap-
tna karar vermek ceza mahiyetinde olmas sebebiyle adli yarg yerlerinin görevi dahilindedir. 
Olayda ise, yarg yerince hükme ba lanmas icabeden para cezasna, lçe Özel dare Memurlu-

unca karar verildi i anla ld ndan dava konusu i lemde yetki gasb açk ve bu sebeple dava 
konusu tasarruf yoklukla maluldür�. D8D, 20.09.1965, E 1963/395, K 1965/2579, DKD, 1966, 
sy. 97-98-99, s. 255. Ayn yönde bkz. D8D, 05.11.1997, E 1995/2672, K 1997/3171, DD, 1998, 
sy. 96, s. 450-452; D8D, 26.11.1997, E 1995/3839, K 1997/3637, DD, 1998, sy. 96, s. 452-453. 
Ayn ekilde fonksiyon gasp bulunan bir uyu mazl  Dan tay yetki gasp olarak nitelendirmi  
ve üstelik i lemin �iptaline� karar vermi tir: �Ta ocaklar Tüzü ünün 29�uncu maddesi uyarnca 
para cezasna ve maln zaptna karar vermek, adli yarg yerinin vazifesidir. Dava konusu l Dai-
mi Encümeni karar ile davac hakknda Ta ocaklar Tüzü ünün 29�uncu maddesi uyarnca 
1000,- lira para cezas tayin edilmekle, adli yarg yerine ait yetki l Daimi Encümenince kullanl-
m  ve a r yetki gasbnda bulunulmu tur. Bu sebeple a r yetki gasbnda bulunan ve dolaysy-
la yoklukla malul olan dava konusu l Daimi Encümen kararnn iptaline ... karar veril(mi tir)�. 
D8D, 28.05.1975, E 1974/4474, K 1975/1913, DD, 1976, sy. 20-21, s. 475. Yine, örne in, yetki 
tecavüzü bulunan uyu mazlklar Dan tay yetki gasp olarak nitelendirmi tir: �idari bir i lemi geri 
alma yetkisi o idari i lemi tesise yetkili olan makama ait oldu undan, belediye encümeninin be-
lediye meclisine ait bir yetkiyi kullanmas yetki gasp te kil eder�. D5D, 27.09.1977, E 
1974/3888, K 1977/4161, DD, 1978, sy. 28-29, s. 348-349; �yetki konusunu düzenleyen bu 
maddede saylanlar d ndaki memurlarn hiçbir ekilde �inceleme� yetkilerinin bulunmad  ve 
herhangi bir ekilde yetkilerini a arak inceleme yapmalar halinde kamu hukuku kurallar kar -
snda bunun bir �yetki gasp� saylaca  ve dolaysyla hukuken geçersiz olaca  açktr�. D4D, 
31.03.1986, E 1984/3090, K 1986/1337, DD, 1987, sy. 64-65, s. 151; 5442 sayl l daresi Ka-
nunu�nun 2. maddesi uyarnca iki ilçe arasndaki snr, il idare kurullar ve il genel meclislerinin 
görü leri alndktan sonra çi leri Bakanl nn karar ve Cumhurba kannn onay ile olur. Da-
n tay, il idare kurulunca snrn belirlenmesini yetki gasp nedeniyle yok saym tr. D8D, 
06.12.1978, E 1977/1641, K 1978/6863, DD, 1979, sy. 34-35, s. 403-404; 2547 sayl Yükse-
kö retim Kanunu�nun 53. maddesinde �De i ik statüdeki ki ilerin birlikte suç i lemeleri halinde 
soru turma usulü ve yetkili yarglama mercii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunur� 
hükmü yer almaktadr. Dan tay, dekanla birlikte i tirak halinde suç i ledikleri anla lan üniversi-
te idari personeli hakknda Vali tarafndan 4483 sayl Kanuna göre ön inceleme yaptrlarak ka-
rar verilmesini yetki gasp nedeniyle yok saym tr. D1D, 31.05.2007, E 2007/493, K 2007/662, 
DD, 2008, sy. 117, s. 19-21. 

195 D5D, 29.12.1955, E 1955/60, K 1955/3400, DKD, 1961, sy. 73, s. 49. 
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nun 29. maddesinin Belediye Meclisine verdi i bu yetkinin belediyenin di er or-
ganlar tarafndan kullanlmasna yasal olanak bulunmamaktadr � Açklanan 
nedenlerle � i lemin yetkisizlik nedeniyle iptaline � karar veril(mi tir)�196; �Be-
lediye meclisine ait olan bir konuda belediye encümenince karar verilmesi yetki 
yönünden mevzuata uygun olmad (ndan i lemin iptaline karar verilmi tir)�197; 
�� açk artrmann belediye encümeni yerine ba kanlkça yaplmasnda yetki 
yönünden yasaya uyarlk bulunmad ndan dava konusu � i lemlerin iptaline � 
karar verilmi tir�198; �sözü edilen konuda il daimi encümeni yetkili oldu undan, 
vali muavininin karar vermeye yetkisi yoktur. Bu nedenle yetkisiz olarak verilen 
dava konusu kararn iptaline � karar veril(mi tir)�199. 

darenin görev alan içine giren bir konuda idare adna irade açklamaya 
yetkili olan bir kamu görevlisinin, idari i  bölümü esaslarna açkça aykr bir 
ekilde, ba ka bir idarenin/kamu görevlisinin görev alanna giren bir konuda 

i lem tesis etmesine a r ve bariz yetki tecavüzü ad verilir. Bu halde idari i lem 
yok hükmündedir. Örne in, Sa lk Bakanl nda çal an ve kadrosu bu Bakan-
lkta bulunan bir memurun çi leri Bakanl  tarafndan emekliye sevkedilmesi 
halinde ortada a r ve bariz yetki tecavüzü vardr. 

B. ekil 

Dan tay içtihatlarnda �usul� ve �biçim� olarak da ifade edilen � ekil�, idari 
i lemin önemli unsurlarndan biridir. Zira �bütün idari i lemlerin belirli ekil kural-
larna uyularak gerçekle tirilmesi zorunlulu u vardr. ekil, i lemin yaplmas için 
gereken yol ve yöntemleri içerir ve idare hukuku alannda idari i lemin ana ö ele-
rinden birini olu turur. Bir idari i lemin yaplmas için uyulmas gereken ekil ko-
ullar, izlenmesi gereken yöntem kurallar, anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, gibi 

düzenleyici metinler içinde yer almaktadr�.200 Gerçekten de �idarelerin tesis ettik-
leri idari i lemlerin özünü olu turan irade, i lemlerin kamu gücü kullanlarak ve 
kamu yarar gözetilerek tesis edilmeleri nedeniyle birtakm kayt ve artlara ba -
lanm tr. dari i lemin unsurlarndan olan yetki ve ekil artlarna ili kin kurallar, 
bu kayt ve artlar içinde yer almaktadr. darelerin, i lem tesis ederken uymak 
zorunda olduklar yetki ve ekil kurallar kamu düzenindendir ve idarelerin tesis 
etmi  olduklar i lemler, yarg önüne getirildiklerinde yetki ve ekil kuralna aykr-
lk, yarg mercii tarafndan re'sen gözönüne alnabilir niteliktedir�.201 

196 D6D, 16.12.1980, E 1979/3696, K 1980/3246, DD, 1982, sy. 42-43, s. 160. 
197 D5D, 23.02.1978, E 1973/11139, K 1978/673, DD, 1979, sy. 32-33, s. 445-446. 
198 D11D, 18.04.1978, E 1977/126, K 1978/1740, DD, 1979, sy. 32-33, s. 725. 
199 D8D, 06.12.1973, E 1972/1900, K 1973/3446, DD, 1974, sy. 14-15, s. 402. 
200  AY M2D, 07.07.2010, E 2010/88, K 2010/872, AY MD, 2011, sy. 26, s. 254-255. 
201  D8D, 12.11.2008, E 2007/9817, K 2008/7355, KY. 
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Yine Dan tay�a göre, �idari i lemlerde ekil, i lemin hukuken geçerlik 
kazanmasnn önemli ö elerinden birisini olu turmaktadr. O kadar ki, bir 
i lemin tesisinde, yasann, düzenleyici tasarruflarn veya yerle mi  içtihatla-
rn öngördü ü ko ullara uyulmam  olmas o i lemi hükümsüz klabilir veya 
iptaline neden olabilir. / Özel hukukta, ekil serbestli i ve irade özgürlü ü-
nün asl olmasna kar lk idari i lemlerde yazl ekil esastr. darenin i -
lemlerinde yazl ekle ba llk, idareleri daha dikkatli bir incelemeye, görü-
üp tart maya ve bu suretle hukuka uygun bir karar tesisine götürür. lgili-

ler yönünden ise, ekle ba llk idareye ve i leme güveni sa lar. / Bir idari 
i lemin tesisinde hangi ekle uyulaca nn Anayasa, yasa, tüzük veya yönet-
melikçe belirlenmi  olmas durumunda, i lemin bu ekle uygun olarak tesis 
edilmesi idare yönünden zorunluk ta r. eklin bu önemi ve i lemin hukuki 
geçerli i üzerinde etkili bir ö e olmas nedeniyledir ki 2577 sayl dari 
Yarglama Usulü Kanununun 2 inci maddesi, idari i lemlerin, yasa veya 
di er düzenleyici tasarruflarla öngörülen ekle uyulmadan tesis edilmeleri 
halini bu i lemlerin iptalini gerektiren nedenlerden biri olarak saym  bu-
lunmaktadr�.202 Di er bir ifadeyle, �idari i lemlerin, yasalarda, tüzük ve 
yönetmeliklerde öngörülen biçim ko ullarna uygun olarak alnmas zorun-
ludur. Bu gere e uyulmadan alnan idari i lemler biçim yönünden hukuka 
aykr olur�.203 

ekil, hem bir idari i lemin hazrlan  usulünü hem de i lemde var olan ira-
denin d  dünyaya yansmasn ifade eder. � dari i lemin d  görünü ü denildi-
inde, elbetteki i lemin ekil unsuru içerisindeki bir konudan bahsedilmektedir. 
dari i lemin ekil unsuru, i lemin d  dünyaya yansmasndan önce i lemi ya-

pacak olan makamn iradesinin olu mas srasndaki muameleleri ve i lemin d  
dünyadaki görünümünü kapsar ekilde kullanlm tr�.204 Bu anlamda ekil, 
iradenin sahibi idari makam, ba ka bir ifadeyle, i lemin �yetki� unsuruyla da 
yakn ilgi içindedir.205 

dari i lemlere ili kin ekil kurallar, idareye yapaca  i lemlerde uyaca  
yolu gösterir ve de idari i lemlerin ilgililerine güven sa lar.206

Tek � ekil� olmamakla beraber, �yazl ekil�, idari i lemlerde en çok kar m-
za çkan ve hem yargsal korunma hem de hukuki güvence açsndan tercih edilen 
ekildir. Ancak yazl olmayan usullerle yaplan idari i lemlere de rastlanr.  

202  D5D, 22.11.1988, E 1988/2845, K 1988/2749, DD, 1989, sy. 74-75, s. 286. Ayn yönde bkz. 
D8D, 30.10.2009, E 2009/2916, K 2009/6193, DD, 2010, sy. 123, s. 322. 

203  D8D, 16.11.1977, E 1976/1575, K 1977/6113, DD, 1978, sy. 30-31, s. 298. 
204  Sezginer, Murat, Usul Kanunlarnda dari lemin D  Görünü ü, T.C. Ba bakanlk dari Usul 

Kanunu Hazrl  Uluslararas Sempozyumu (17-18 Ocak 1998), Ankara 1998, s. 201. 
205  Akylmaz, lem, s. 187. 
206  Gözübüyük/Tan, s. 444. 
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1. Yazl ekil 

Yazl idari i lemler ya da ba ka bir söyleyi le, idari i lemde yazl ekil, en 
sk kar la lan, ola an ve normal olandr207. dari i lemlerin muhtevasnn açk-
l , hukuki güvenlik, idarenin denetimi, bireyleri idarenin belirsiz ve öngörü-
lemeyen kararlarndan koruma dü üncesi ve i lemin dayand  vakalarn belge-
lendirilmesi gere i yazl ekil artn zorunlu klmaktadr208. 

Normalde yazl bir idari i lem idarenin alm  bulundu u karar, hükmü ih-
tiva eder. Ancak bir hüküm ta madan var olan bir i lemi onaylayan, ona katlan 
yazl i lemlere de rastlanlr. dare tarafndan hazrlanan ve muhtevasnda ka-
musal bir irade açklamasn barndran ve ki ilerin hukuki durumlarn etkile-
yen faks, teleks ve mektup eklinde hazrlanm  i lemler de yazl idari i lem 
olarak kabul edilirler209. 

Anayasa�nn kanunsuz emri düzenleyen 137. maddesi, idarenin, idari hiye-
rar i içindeki iç düzen i lemlerinde sözlülü ü esas alm tr. Maddeye göre hukuka 
aykr bir emir söz konusu ise ve âmir emrinde srarlysa �yazl ekil� anayasa 
hükmü gere idir. Ancak bu durum, sadece idarenin iç düzeni bakmndan, hiye-
rar i çerçevesinde dü ünülebilir. darenin üçüncü ki ilere yönelerek yapt  i lem-
lerde yazl olmama hali istisnadr. dari i lemler yönünden bilinen ve aranan tek 
ekil art yazllktr. Anayasa�nn 125/3. ve YUK�un 7/2. maddeleri, idari i -

lemlere kar  dava açma süresinin �yazl bildirim� ile ba layaca n bildirerek, 
idari i lemlerde asl eklin yazllk oldu unu göstermektedir. Bunun da ötesinde 
söz konusu hükümlerden çkan sonuç, yazl biçimde yaplmayan idari i lemlerin 
dava konusu edilemeyece idir. Bu durum kar snda kanun ya da düzenleyici 
i lemlerde belirtilmese dahi, aksi öngörülmedikçe idari i lemlerde yazll n 
zorunlu oldu unu söylemek yanl  olmaz. Di er ekil artlar ise yasal düzenle-
melerde açkça düzenlendi i ölçüde uygulama alan bulacaktr. 

dari i lemde �yazllk�, özel olarak �belli� idari i lemler için çe itli ka-
nunlarda açkça öngörülmektedir210. Bu düzenlemelerde zaman zaman bildiri-
min muhtevas da hüküm altna alnmakta211, bazen �gizlilik� art getirilmekte-
dir. Yazl ekle ili kin düzenlemelerde idari i lemde yazl eklin nasl olmas 

207 Delvolvé, s. 178; Schwarze, § 35 rdn. 5.1.1. 
208 Erkut, lem, s. 29; Yayla, s. 122; Gözübüyük/Tan, s. 473; Akylmaz, lem, s.188; Badura, § 

40 rdn. 5. Brühl, Raimund, Entscheiden im Verwaltungsverfahren, Köln 1990, s. 74. 
209 Delvolvé, s. 179. 
210 DMK, m. 31, 49, 51 gibi. 
211 3194 sayl mar Kanunu m. 22/3�e göre; ruhsat için yaplan ba vuruda �eksik veya yanl  oldu-

u takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbe  gün içinde müracaatçya ilgili bütün eksik ve 
yanl lar yaz ile bildirilir. Eksik ve yanl lar giderildikten sonra yaplacak müracaattan itibaren 
en geç onbe  gün içinde yap ruhsatiyesi verilir�. 
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gerekti i, belli bir örnekle gösterilebilmektedir212. Bütün bunlarn d nda idari 
i lemin, pasaport ve diploma örneklerinde oldu u gibi belli ekli özellikleri 
bulunan bir belgeyle tamamlanmas da mümkündür.  

2. Yazl Olmayan ekil 

Yazl ekilden sonra en fazla kar la lan idari i lem ekli, �sözlü idari i -
lemler�dir. Daha çok kolluk yetkilerinin kullanlmasnda görülen sözlü idari 
i lemler213, yazl ekil d nda, tam bir idari i lemdir. 

Yasal düzenleme �yazl ekil� öngörmü se, idari i lemin sözlü olarak yaplmas 
mümkün de ildir. dari i lemin ekli ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmama-
s halinde kural olan i lemin �yazl� olmasdr. dari usulün konusu olarak bir idari 
i lemin �sözlü� yaplabilmesi içinse, kanunda açkça �sözlü ekil� öngörülmü  olmas 
gerekir. Ancak özel yasal düzenlemelerle, normalde yazl olmas gereken bir idari 
i lemin, özellikle acele ve belirli hallerde, sonradan yazyla teyit edilmesi kaydyla, 
�sözlü� olarak yaplmasna izin verildi i görülmektedir. Örne in, 5442 sayl l 
daresi Kanunu�nun 11/D maddesine göre �� Valinin yapt  yardm istemi 

geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan yazl 
ekle dönü türülmek kaydyla sözlü olarak yaplabilir� ve Ek 1. maddesine 

göre, �� Görevlendirilen mülki idare amiri, � aratabilir. Aramann kimler 
tarafndan yaplaca  kaydn da ta yan arama emri yazl olarak verilir. vedi 
durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en ksa za-
manda yazl olarak teyit edilir�.214 

212 Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i dari Usuller Tebli i, Ek�2 de, �De arj zin Belgesi� örne ini, 
uyulmas zorunlu bir ekilde gösterilmi tir. RG. 10.10.2009 sy. 27372. 

213 Gözübüyük/Tan, s. 474; Akylmaz lem, s. 190; Junker, s. 89; Badura, § 41 rdn. 5.  
214 Yine örnek olarak bkz. 2935 sayl Ola anüstü Hal Kanunu�nun 15/1. maddesine göre, �Genel 

kapsaml yükümlülükler için her çe it yayn araçlaryla ilânen, gerekti inde belirli yükümlülükler 
için ilgililere yazl olarak ve acil hallerde daha sonra yaz ile teyid edilmek üzere sözlü ola-
rak duyuru yaplr� ve 21/5. maddesine göre, �Bölge valisinin askeri birliklerden yardm isteme-
si halinde, � acil durumlarda bu istek, sonradan yazl ekle dönü türülmek kaydyla söz-
lü olarak yaplabilir�; 2911 sayl Toplant ve Gösteri Yürüyü leri Kanunu�nun 24/1-c maddesi-
ne göre, �mahallin en büyük mülki idare amiri, yazl veya acele hallerde sonradan yaz ile te-
yit edilmek kaydyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlen-
direrek olay yerine gönderir�; 2954 sayl Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu�nun 23/1. mad-
desine göre, �Ba bakan veya görevlendirece i bakan, milli güvenli in açkça gerekli kld  hal-
lerde, bir haber veya yayn menetmeye yetkilidir. Men kararnn yazl olmas esastr. Ancak, 
acele hallerde men karar sözlü olarak da iletilebilir. Bu durumda men kararnn en ksa 
zamanda yaz ile tekrarlanmas arttr�; 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu�nun 2/4. 
maddesine göre, �Yetkili amir tarafndan verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emir-
lerin yazl olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden do abilecek 
sorumluluk emri verene aittir� ve 4/A-6. maddesine göre, �� Ancak, el ile d tan kontrol hariç, 
ki inin üstü ve e yas ile aracnn d ardan bakld nda içerisi görünmeyen bölümlerinin aran-
mas; çi leri Bakanl  tarafndan belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendirece i 
kolluk amirinin yazl, acele hallerde sonradan yazyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle ya-
plabilir�; 2803 sayl Jandarma Te kilat, Görev ve Yetkileri Kanunu�nun 12/2. maddesine göre, 
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dare hukuku alannda idarenin, belli durum ve artta �hareketsizli i� ya da 
idare adna irade açklamaya yetkili bir ki inin �hareketi� de idari i lem olarak de-
erlendirilmektedir. Daha önce �zmni red� ve �zmni kabul� i lemleri ile ilgili 

olarak bahsetti imiz �varsaymsal� idari i lemlerde, belli artlarda idarenin �sus-
ma�sna, hareketsiz kalmasna hukuki sonuç ba lanm ; idareye yaplan ba vuru 
üzerine idarenin belli bir süre cevap vermemesi, idari i lem olarak de erlendirilmi -
tir. Yani idari i lem, idarenin �açk� bir irade açklamasyla de il; salt belli bir süre-
nin geçmesiyle ve idarenin bu süre içinde hukuki durumlar etkileyecek bir irade 
açklamasnda bulunmam  olmas ile ortaya çkmaktadr. Aslnda burada idarenin 
salt hareketsiz kalmas i lemin olu umu için yeterli de ildir. darenin hareketsizli-
inin hukuki sonuç do urabilmesi, kanunda açkça öngörülmesine ba ldr215.  

darenin hukuka aykr olarak bir eye �müsamaha� göstermesi, �göz 
yummas� ise lehine göz yumulan ki i için ruhsat, izin anlamnda idari i lem 
te kil etmez216. Örne in hukuka aykr yaplan in aata göz yumulmas, hiçbir 
süreyle kaytl olmadan idari i lem olarak varsaylamaz. Buna kar lk, belli 
durumlarda idarenin yllar boyu hukuki yükümlülüklerine aykr olarak ki ilere 
belli konularda müsamaha etmesi güven durumu do urabilir. Bu durum, göz 
yumulan, müsamaha edilen hukuki durumla ilgili olumsuz i lemler yaplmamas 
konusunda idareyi ba lar217. Örne in yllarca esnek mesai uygulamas yaplan 
bir kurumda, mesaiye geç gelmesine göz yumulmas memur için yararlandrc 
bir i lem anlamna gelmemekle beraber; memura, yeni bir düzenlemeye geçil-
meden, her zaman mesaiye geldi i saatte gelmesine ra men, mesaiye riayetsiz-
lik sebebiyle disiplin cezas verilmesi de uygun de ildir.  

Snrl da olsa �i aret�le yaplan idari i lemlere de rastlanr. 2918 sayl Kara-
yollar Trafik Kanunu�nun 3. maddesinde belirtilen i aret levhalar,  kl ve sesli 
i aretler, trafik polisinin ve di er yetkililerin hareketleri, �trafi i yönetmek� amac-
na yönelen ve �özel bir talimatn aktarlmasn sa layan trafik tertibatdr�.  

3. ekilde Paralellik 

Bir idari i lem tesis edilirken izlenen usule (yönteme)/uygulanan usul ve esas-
lara, aksine bir hüküm bulunmadkça, o i lemin ortadan kaldrlmas, de i tirilmesi 
veya geri alnmas srasnda da uygulanmasna � ekilde paralellik ilkesi� ad veri-
lir. ekilde paralellik ilkesi, ortada daha önce belli bir usul (yöntem) uygulanarak 

                                                     
�Mahalli mülki idare amirleri ile adli ve askeri makamlar; kanun ve nizam hükümlerine uygun is-
teklerini acele hallerde sözlü olarak yapabilirler. Ancak bu istek en ksa zamanda yazl 
olarak teyit edilir�. 

215 Akylmaz, lem, s. 191; Schwarze, § 35 rdn. 5.1.5; Delvolvé, s. 179. 
216 Akylmaz, lem, s. 191; Schwarze, § 35 rdn. 5.1.5. 
217 Akylmaz, lem, s. 191; Schwarze, § 35 rdn. 5.1.5. 
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yürürlü e giren bir idari i lemin bulunmas halinde uygulanr. ekilde paralellik 
ilkesi, idare hukukunun genel ilkelerindendir. Bu ilkeye uyulmamas ise, idari i le-
min ekil bakmndan sakat olmas sonucunu do urur. Yarg kararlarnda ekilde 
paralellik ilkesini ifade etmek için � ekilde ko utluk�, �usulde ko utluk� ve 
�usulde paralellik� gibi ifadeler de kullanlmaktadr. 

Dan tay�a göre, �bir idari i lemin tesisi için takip edilen ve kanunda belir-
tilen usul ve ekil artlarna, ayn idari i lemin geri alnmas veya düzeltilmesi 
halinde de aynen uyulmas idare hukukunun temel prensiplerinden birini te kil 
eden �usulde paralellik� ilkesinin gere idir.�218 �Bir i lemin yaplmasnda uyu-
lan usule aksine bir hüküm bulunmayan hallerde, o i lem ortadan kaldrlrken 
de uyulaca , usulde paralellik ilkesine uyulmamasnn iptali gerektiren bir ekil 
noksan te kil edece i idare hukuku ilkelerindendir�.219 �Yasada aksine bir dü-
zenleme bulunmadkça idare hukukunun önemli ilkelerinden birisi olan yetki ve 
usulde paralellik ilkesi uyarnca bir i lemin tesisinde uygulanan yetki ve usul 
ko ullarnn ayn i lemin geri alnmas, kaldrlmas i lemlerinde ve tersi i le-
min yaplmasnda da aynen uygulanmas zorunludur�.220

Örne in, �� [Bir Üniversitenin e de er yüksekö retim kurumlarndan yatay 
geçi  yoluyla ö renci alaca n gazete aracl  ile duyurmu  olmasna ra men] 
snav sonucunun gazete aracl  ile duyurulmamas �usulde paralellik� olarak 
tanmlanan idare hukuku kuralna uygun de ildir�221; �Usulde paralellik ilkesi 
gere ince Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlü e giren düzenleyici i lemlerin 
tesisinde izlenen yöntemin bu i lemlerin de i tirilmesinde de aynen uygulanmas 
zorunlu olup, 2006-6 sra nolu Tebli 'de yaplan de i ikliklerin dare d ndaki 
gerçek ve tüzel ki ileri ilgilendirdi i hususu da gözönünde bulunduruldu unda bu 
zorunluluk yerine getirilmeksizin Genelge ile yaplan de i ikli in ekil yönünden 
hukuka aykr oldu u sonucuna varlmaktadr. Açklanan nedenlerle, Maliye Ba-
kanl  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü'nün 25.01.2007 tarihli, 1117 sayl 
Genelgesi'nin iptaline � karar verildi�. [temyiz üzerine onanmasna karar veril-
di]�222; �Bir idari i lemin tesisi için takip edilen ve kanunda belirtilen usul ve ekil 

218  D4D, E. 1972/5708, K. 1974/1177, KT. 21.03.1974, DD, 1975, sy. 16-17, s. 184. Ayn yönde 
bkz. D4D, E. 1977/77, K. 1977/299, KT. 16.03.1977, DD, 1978, sy. 28-29, s. 108; D3D, E. 
1977/1116, K. 1977/977, KT. 18.10.1977, DD, 1978, sy. 30-31, s. 96; D8D, E. 1978/1817, 
1978/2969, K. 1979/3034, KT. 23.10.1979, DD, 1980, sy. 38-39, s. 270; D12D, E. 1979/3920, 
1981/2327, KT. 09.11.1981, DD, 1982, sy. 46-47, s. 387; D5D, E. 1986/1688, 1987/547, KT. 
06.04.1987, DD, 1988, sy. 68-69, s. 388; D5D, E. 1992/5775, 1993/3756, KT. 13.10.1993, DD, 
1985, sy. 89, s. 244; D6D, E. 1999/161, K. 1999/6523, KT. 14.12.1999, DD, 2001, sy. 103, s. 
566; D6D, E. 2004/1462, K. 2006/1872, KT. 11.04.2006, DD, 2007, sy. 114, s. 206. 

219  D5D E. 1977/9508, K. 1979/1367, KT. 17.05.1979, DD, 1980, sy. 36-37, s. 371. 
220  D5D, E. 1992/5775, 1993/3756, KT. 13.10.1993, DD, 1995, sy. 89, s. 244. 
221  D8D, E. 1976/1398, K. 1976/2389, KT. 15.11.1976, DD, 1977, sy. 26-27, s. 341. 
222  D2D, E. 2007/2539, K. 2010/5023, KT. 22.12.2010, KY. 
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artlarna, bu idari i lemin geri alnmas halinde de aynen uyulmas, idare hukuku-
nun temel prensiplerinden birini te kil eden �usulde paralellik� ilkesinin bir gere i 
oldu u, buna göre; yatrm indirimine müteallik artlarn mevcudiyeti DPT Müste-
arl nn mütalaas alnmak suretiyle Maliye Bakanl nca tetkik ve tasdik edil-

di inden, bu konudaki i lemden rücu edilmesi halinde de ayn usulün takip edil-
mesi zorunludur. Olayda ise, Maliye Bakanl nn daha önce verilmi  bulunan 
yatrm indirimi müsaadesini iptal ederken bu hususta Devlet Planlama Te kilatn-
dan herhangi bir mütalaa almad  anla ld ndan bu hususa müteveccih davac 
iddialar yerinde görülerek dava konusu � kararnn � iptaline � karar veril-
di.�223; �Dava, [mülga] 2822 sayl Toplu  Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanunu-
nun 50 inci maddesine göre çkartlan ve � Resmi Gazetede yaymlanan � �Grev 
ve Lokavtlarda Mülkiye Amirlerince Alnacak Tedbirlere Dair Tüzük�ün iptali 
istemiyle açlm tr. � Bakanlar Kurulunun tüzük çkarabilmesi için, Tüzü ün 
Dan tayn incelemesinden geçirilmesi Anayasal bir ko uldur. � [Üstelik] Tüzü-
ün Dan tayn incelemesinden geçirilmesi ko ulu, bir defaya özgü bir kural olma-

yp; Anayasann arad  ko ullar yerine getirilip yaymlanarak yürürlü e konulan 
Tüzükte yaplacak de i iklikleri kapsad  gibi, Dan tayn incelemesinden geçiril-
dikten sonra ve yaynlanmadan önce idarece yaplan de i iklikleri de kapsayan bir 
kuraldr. / Baklan davada dava konusu edilen � Tüzük, Dan tayn incelemesine 
sunulan ve incelemesinden geçirilen metin olmad  gibi, Dan tayca kabul edilen 
metin de de ildir. Bakanlar Kurulu � Resmi Gazetede ilk iki metne göre de farkl-
lklar arzeden üçüncü metni Dan tayn incelemesinden geçirmeden yürürlü e ko-
yarak, Anayasann � maddesinde yer alan �Dan tayn incelemesinden geçirilme� 
ko ulunu yerine getirmemi tir. / Dan tayn incelemesinden geçirilmedi i için 
Anayasann � maddesine uyulmadan yürürlü e konulan � Tüzü ün, açkla-
nan gerekçeyle iptaline � karar verildi�.224 

ekilde paralellik ilkesinin iki (2) istisnas bulunmaktadr. Bunlar: 1) Mev-
zuatta aksi bir usulün öngörülmü  olmas. 2) Yarg kararlarnn uygulanmas, 
halleridir. Gerçekten de bir idari i lem tesis edilirken izlenen usul (yön-
tem)/uygulanan usul ve esaslar için, o i lem ortadan kaldrlrken, de i tirilirken 
veya geri alnrken mevzuatta aksine bir usul öngörülmü  olabilir. Bu durumda 
bu usule riayet edilmesi gerekmektedir. Yine yarg kararlarnn uygulanmas 
zorunlulu u da � ekilde paralellik ilkesine� istisna te kil edebilir. Zira Dan tay, 
yarg kararlarn uygulama konusunda ba l yetki içinde bulunan idarenin bazen 
bu kararlar uygulamak amacyla � ekilde paralellik ilkesi�ne uymadan i lemler 
tesis etmesini hukuka aykr görmemektedir. 

223  D4D, E. 1970/5419, K. 1971/7762, KT. 29.11.1971, DD, 1972, sy. 6-7, s. 202-203. 
224  D DDGK, E. 1986/45, K. 1987/31, KT. 12.06.1987, DD, 1988, sy. 68-69 s. 210-211. 
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Di er taraftan, bir idari i lem hem �yetkide paralellik ilkesine� hem de � e-
kilde paralellik ilkesine� konu olabilir. Bu durumda Dan tay içtihatlarnda kul-
lanlan kavram �yetkide ve ekilde paralellik ilkesi�dir.  

4. ekil Sakatlklar 

Bir idari i lemin yaplmas için öngörülen ekil kurallarna uyulmamas 
idari i lemin ekil bakmndan sakat olmas sonucunu do urur.  

Dan tay içtihatlarna bakld nda çok sayda ekil bakmndan hukuka aykr-
lk örne i görmek mümkündür. Bu örnekleri, 1) Kurul Organlarn Hukuka Aykr 
Olu umu ve Toplantlar Sonucunda Alnan Kararlar, 2) crai lem Öncesi lemle-
rin Gere i Yerine Getirilmeden (Resen) Alnan Kararlar, 3) Savunma Alnmadan 
Verilen Disiplin Cezalar, 4) Tarafszlk lkesini Zedeler Nitelikte Alnan Kararlar, 
5) Resmi Gazete�de Yaymlanmas Gerekti i Halde Yaymlanmayan Düzenleyici 

lemler ile Bunlara Dayanlarak Tesis Edilen Birel lemler, 6) Usulüne uygun 
tebli , bildirim, ça r ve ilan yaplmadan alnan kararlar ve 7) Di er durumlar, ol-
mak üzere belli ba l yedi (7) ba lk altnda kategorize edebiliriz. 

1) Kurul, komisyon, meclis, encümen, senato gibi �Kurul� (Collegial) organ-
larn hukuka aykr olu umu ve toplantlar sonucunda alnan kararlar ekil bak-
mndan sakattr. Bu haldeki hukuka aykrlklar de i ik görünümlerde kar mza 
çkabilir. Örne in, Kurul, mevzuat gere i özellikle katlmasn öngördü ü 
üye/üyeler/temsilci i tirak ettirilmeden karar alm  olabilir225; Kurula, mevzuat 
gere i ba kan sfat bulunmayan bir üyenin ba kanl  altnda toplanp karar alm  
olabilir226; Kurul, mevzuat gere i bir kurulda birle mesi yasak olan üyenin katl-
myla toplanp karar alm  olabilir227; Kurul, konuyla ilgisi nedeniyle mevzuat 

225  �Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt dare ve letme Yönetmeli inin Yurt Disiplin 
Kurulunun olu ma biçimini düzenleyen 38 inci maddesinde, yurt disiplin kurulunun her yl Kasm 
aynn ilk yarsnda yurt müdürünün görevlendirece i bir müdür yardmcs (yoksa yurt müdürü) 
ba kanl nda bir yönetim memuru ile ö renci disiplin temsilcisinden olu aca  belirtil-
mi (tir). � Olayda, disiplin kurulu, ö renci temsilcisi yerine yurtta çal an idari memurlardan bi-
rinin katlmas ile toplanarak Yönetmeli e aykr biçimde olu tu undan, verilen disiplin cezas 
biçim yönünden hukuka aykr bulunmu tur�. D8D, E. 1976/1575, K. 1977/6113, KT. 
16.11.1977, DD, 1978, sy. 30-31, s. 297-298. 

226  �5442 sayl l daresi Yasasnn 57 nci maddesi; il yönetim kurulunun, valinin ba kanl  
altnda hukuk i leri müdürü, defterdar, milli e itim, bayndrlk, sa lk ve sosyal yardm, tarm ve 
veteriner müdürlerinden olu aca n, valinin yönetim kuruluna ba kanlk etmek üzere vali yar-
dmcsn görevlendirebilece ini açkça belirtmi  olmasna kar n; il yönetim kurulunun 
Veteriner Müdürü ��nun ba kanl  altnda toplanarak karar verdi i, � anla ld ndan, 
yöntem ve yasaya aykr bulunan il yönetim kurulu kararnn bozul(masna) � karar verildi�. 
D2D, E. 1976/1851, K. 1977/579, KT. 05.04.1977, DD, 1978, sy. 28-29, s. 95. 

227  � stemin Özeti: 10.06.2005 tarihinde yaplan Kurtulu  Sulama Birli i seçimlerinin iptali istemiyle 
açlan davada; Kurtulu  Sulama Birli i Tüzü ünün 8. maddesine göre, anne, baba, büyükbaba, 
büyükanne, evlat, torun, karde , kar-koca ve bu derecedeki shri hsmlarn bir mecliste birle-
emeyece i hükmünden bahisle; dosyann incelenmesinden; bir mecliste bulunamayacak 

olan ki ilerin ayn mecliste bulunduklar ve bu meclisçe yaplan seçimin ekil unsuru nede-



424  Üçüncü Bölüm: darenin Faaliyet Araçlar 

 

gere i o toplantya katlmas yasak olan üyenin katlmyla toplanp karar alm  
olabilir228; Kurul, kdemi nedeniyle mevzuat gere i o toplantya katlmas yasak 
olan üyenin katlmyla toplanp karar alm  olabilir229; Kurul, üyelik sfatn he-
nüz kazanmam  ki inin katlmyla toplanp karar alm  olabilir230; Kurul, toplant 
gününü baz üyelere duyurmadan toplanp karar alm  olabilir231; Kurul, toplant 

                                                     
niyle hukuka aykr oldu u gerekçesiyle dava konusu i lemi iptal eden Gaziantep 2. dare 
Mahkemesinin � kararnn [temyiz üzerine onanmasna karar verildi]�. D8D, E. 2007/5739, K. 
2008/8522, KT. 23.12.2008, KY. 

228  �Dava, Karaman Merkez, Fenari Mahallesi 545 ada, 31 parsel sayl ta nmazn 3194 sayl mar Kanu-
nunun 18. maddesi uyarnca düzenlemeye tabi tutulmasna ili kin 10.5.1988 günlü, 511 sayl belediye 
encümeni kararnn iptali dile iyle açlm (tr). � [Mülga] 1580 sayl Belediye Kanununun 77. maddesin-
de belediye encümeninin belediye ba kan ile seçilmi  encümen üyelerinden ve 88. maddede yazl dai-
re ba kanlarndan olu aca  belirtilmi , ayn Yasann 80. maddesinde ise, encümen üyelerinin özel 
suretle ilgili olduklar sorunlarn görü melerinde bulunamayacaklar kural yer alm tr. / Olayda 
ise dava konusu belediye encümeni karar ile onanan parselasyon plannn düzenleme snr içinde 
kadastral 41 sayl 482 m² yüzölçümlü ta nmazn belediye ba kanna ait oldu u, anlan parselasyon 
plan ile bu ta nmazn 313 m² yüzölçümlü imar parseline dönü türülerek imarn 3 parsel says altnda 
belediye ba kan olan malikine müstakilen tahsis edildi i � anla lmaktadr. / u hale göre, dava konusu 
ta nmazla ayn adada ve düzenleme snr içinde bulunan ta nmazn imar parseline dönü türülmesini 
öngören parselasyon plannn onanmasna ili kin belediye encümeni toplantsna bizzat i tirak ede-
rek oy kullanan belediye ba kannn yukarda de inilen yasa kuralna aykr olarak özel suretle ilgili 
oldu u konunun görü ülmesine katld nn kabulü zorunludur. / Bu durumda, görü meye katl-
mamas gerekli ba kann katlm sonucunda verilen belediye encümeni kararnn mevzuata ayk-
rl  gözetilmeksizin davann reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararnda usul ve yasaya uyarlk 
bulunmamaktadr�. D6D, E. 1989/2251, K. 1990/870, KT. 14.05.1990, DD, 1991, sy. 81, s. 203-204. 

229  �� GATA Etik Kurul Yönergesinin 3 ncü maddesinde; Kurulun, 3 tabii, 8 asil ve 3 yedek üyeden 
olu aca ; 9 ncu maddesinde, kararlarn kurul üye tamsaysnn ço unlu u ile alnaca  belirtil-
dikten sonra; 10/B maddesinde, konularn görü ülmesi srasnda toplantya, konu ile ilgili 
olan ki inin akademik ve askeri rütbece e it ve üstü olan üyelerin katlabilece i hüküm al-
tna alnm tr. � dava konusu olan, GATA Etik Kurulunun 26 Nisan 200 gün ve 36 sayl kara-
rnda imzalar bulunan üyeler incelendi inde; kurula katlan Doç.Hv.Tbp.Bnb�.�n rütbece da-
vacdan daha kdemsiz oldu u ve kurulda oy kulland , dolaysyla GATA Etik Kurulu kararnn 

ekil unsuru yönünden hukuka aykr oldu u sonuç ve kanaatine varlm tr�. AY M2D, E. 
2005/812, K. 2007/826, KT. 17.10.2007, AY MD, 2008, sy. 23/2, s. 651-652. 

230  � ste in Özeti: Davacnn, Kocaeli Büyük ehir Belediyesi SU Genel Müdürlü ü Elektrik Makine ve 
Malzeme kmal Daire Ba kanl  görevinden alnarak, APK ube Müdürlü üne mühendis olarak 
atanmasna ili kin SU Genel Müdürlü ü Yönetim Kurulu'nun 18.8.2004 günlü 303 sayl kararnn; 
zmit Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü Yönetim Kurulunun Çal ma Esaslar Hakknda 
Yönetmeli in 1. ve 5. maddelerinde yer alan hükümlerden bahisle, dava konusu i lem tarihi itibariyle 
Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve ba lamam  olan bir üyenin Yönetim Kurulu toplantsnda 
yer almamas gerekirken, dava konusu i lemin kuruldu u Yönetim Kurulu toplantsna katlarak 
oy kullanmasnda ekil yönünden hukuka uyarlk bulunmad  gerekçesiyle iptaline hükmedil-
mesi yolunda Kocaeli dare Mahkemesi'nce verilen � kararn [temyiz üzerine onanmasna karar ve-
rildi]�. D5D, E. 2006/5995, K. 2009/808, KT. 20.02.2009, KY. 

231  �Dava dosyasnn incelenmesinden, stanbul Büyük ehir Belediyesi Ula m Koordinasyon Merkezinin, 
çe itli hatlarda meydana gelen de i iklikleri içeren dava konusu i leminin iptali istemiyle baklan da-
vann açld  anla lm tr. / Olayda, davaya konu UKOME karar tesis edilirken yukarda aktarlan 
yasal düzenlemeye [5216 sayl Büyük ehir Belediyesi Kanunu�nun 9. maddesine] aykr olarak, ilçe 
belediye ba kanlarnn ve bu karar ile ilgili olan kamu kurum ve kurulu  temsilcilerinin UKOME 
toplantsndan haberdar edilmedi i, katlmlarnn sa lanmad  anla lmaktadr. / Bu durumda, 
yasal zorunluluk bulunmasna kar n, ilçe belediyelerinin katlm sa lanmakszn tesis edilen i lemde 
ekil yönünden hukuka uyarlk bulunmam tr�. D8D, E. 2009/7779, K. 2010/1593, KT. 31.03.2010, 

DD, 2010, sy. 124, s. 320. Ayn yönde bkz. D8D, E. 2006/4847, K. 2007/6436, KT. 28.11.2007, KY; 
D8D, E. 2010/5113, K. 2010/7050, KT. 20.12.2010, KY. 
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yapmadan (elden imza yolu ile) karar alm  olabilir232; Kurul, gündem da tmadan 
ve müzakere etmeden karar alm  olabilir233; Kurul, toplant ve karar yeter says-
na uymadan karar alm  olabilir234. 

2) crai i lem öncesi i lemlerin gere i yerine getirilmeden (resen) alnan 
kararlar da ekil bakmndan sakattr. Gerçekten de teklif, öneri, inha, görü , 
dü ünce ve mütalaa gibi icrai i lem öncesinde yer alan i lemlerin gere i yerine 
getirilmeden (resen) alnan kararlar idari i lemin ekil bakmndan hukuka ayk-
r olmas sonucunu do urur. Örne in Dan tay�a göre, �3194 sayl Yasann 
stisnalar ba lkl 4. maddesi ile bu maddeye dayanlarak Bayndrlk ve skan 

Bakanl  ile Milli Savunma Bakanl nca çkarlan 16.12.1985, 16.3.1998 ta-
rihli genelgelere göre Milli Savunma Bakanl  tarafndan tahsisli ve tahsissiz 
olarak kullanlan veya hizmette kullanlmak üzere muhafaza edilen yerlerde ve 
çevresinde yaplan plan de i ikliklerinde Milli Savunma Bakanl nn görü-
ünün alnmas gerekirken anlan Bakanlktan bu yönde herhangi bir gö-

rü  alnmad  anla ld ndan Mahkemece dava konusu i lemlerin iptaline 
karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda isabet görülmemi tir�235. 

3) Savunma alnmadan tesis edilen i lemler de ekil bakmndan sakat-
tr. Zira bir ki i hakknda yaptrm uygulamadan önce savunmasnn alnmas 
hukukun genel ilkelerindendir. Dan tay�n yerle ik içtihatlarna göre de, 
savunma alnmadan ya da usulüne uygun savunma alnmadan verilen disip-
lin cezalar � ekil� bakmndan sakattr ve i lemin iptalini gerektirir236. 

232  Dava konusu 28/1/1969 gün ve 41 sayl Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulu kararnn, Pro-
fesörler Kurulu toplantya ça rlmadan, toplant ve müzakeresi yaplmadan elden dola t-
rlmak suretiyle imza ettirilerek hazrland , bu suretle kurula ait bulunan bir yetkinin kulla-
nlmas için gerekli olan usule riayet edilmedi i dosya münderecatndan anla lmaktadr. / Yu-
karda açklanan sebepler kar snda dava konusu profesörler kurulu kararnn yoklukla malul 
bulundu una � karar verildi.� D5D, E. 1969/4127, K. 1970/1162, KT. 01.04.1970, DD, 1970, 
sy. 1, s. 206. 

233  �� profesörler kurulunda konunun gündem da tlmakszn ve tart ma açmakszn oylanma-
snda da usulsüzlük açktr�. D8D, E. 1977/2035, K. 1977/6036, KT. 07.11.1977, DD, 1978, sy. 
30-31, s. 311. 

234  �Dosyann incelenmesinden, dava konusu ta nmazn kiraya verilmesine ili kin l Genel Meclisi 
kararnn Vali tarafndan onaylanmayarak, yeniden görü ülmek üzere iade edilmesi üzerine, 
üye tam saysnn salt ço unlu u olan 23 oy yerine 17 kabul, 16 ret oyu ile kabul edilen l 
Genel Meclisince srar karar alnd ; Valilikçe, yeterli ço unluk sa lanmakszn alnan bu kara-
rn, ekil yönünden hukuka aykr oldu u iddias ile bu davann açld  anla lmaktadr. � 
Bu durumda, ekil yönündeki eksikli in tespit edil(en) �, dava konusu i lemin iptali ge-
rek(mektedir)�. D8D, E. 2009/1, K. 2009/4442, KT. 03.07.2009, KY. 

235  D6D, E. 2003/8098, K. 2005/5702, KT. 22.11.2005, DD, 2006, sy. 112, s. 190-191. 
236  D3D, E. 1982/2516, K. 1983/2568, KT. 07.11.1983, DD, 1984, sy. 54-55, s. 163-164. Ayn 

yönde bkz. D8D, E. 1965/933, K. 1966/44, KT. 11.01.1966, DKD, 1966, sy. 100-102, s. 308-
310; D5D, E. 1966/4033, K. 1968/4881, KT. 12.12.1968, DKD, 1969, sy. 127-130, s. 198-199; 
D5D, E. 1969/518, K. 1971/1646, KT. 30.03.1971, DD, 1972, sy. 4, s. 238-239; D3D, E. 
1973/272, K. 1973/269, KT. 29.05.1973, DD, 1974, sy. 12-13, s. 151-153; D5D, E. 1973/3258, 
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AY M içtihatlarna göre ise savunma alnmadan disiplin cezas verilmesi, 
i lemi � ekil� bakmndan a r ve apaçk hukuka aykr hale getirmekte ve 
�yokluk� ile sakatlamaktadr.237 

4) Tarafszlk ilkesini zedeler nitelikte alnan kararlar da ekil bakmndan 
sakattr. Zira adaletin temelinde adil dinlenme hakk bulunur. Adil dinlenme 
için adaletin apaçk ve üpheden arndrlm  bir ekilde gerçekle mesi gerekir. 
Bu açdan idareler adil kararlar alrken, i lemler tesis ederken �hiç kimsenin 
kendi davasnda hakim olamayaca � (no man a judge in his own cause) kural-
na riayet etmelidir. Dan tay�n özellikle disiplin soru turmalarna ve disiplin 
cezalarna ili kin kararlarnda bu kurala sklkla rastlanmaktadr. Bu açdan, 
örne in soru turma yürütülen ki iyle arasnda husumet bulunan, soru turmaya 
konu eylemden zarar gören veya yarar sa layan ya da soru turmay yürüten 
yahutta bizatihi ikayetçi konumunda bulunan kamu görevlileri tarafndan ya da 
bunlarn i tirakiyle alnan kararlar ekil bakmndan sakattr.238 

5) Resmi Gazete�de yaynlanmas gerekti i halde yaymlanmayan düzenle-
yici i lemler ekil bakmndan sakattr. Dan tay bu sakatl  baz kararlarnda 
�yokluk�239; di er baz kararlarnda ise �iptal�240 müeyyidesi olarak nitelendir-
mi tir. Ayrca Dan tay, bu tür düzenleyici i lemlere dayanlarak tesis edilen 
birel i lemlerin de hukuki dayanaktan yoksun olacaklarna ve dolaysyla ekil 

                                                     
K. 1974/4741, KT. 12.06.1974, 1975, sy. 16-17, s. 204-207; D2D, E. 1976/2038, K. 1977/972, 
KT. 25.05.1977, DD, 1978, sy. 28-29, s. 97; DMD E. 1978/6366, K. 1979/877, KT. 26.03.1979, 
DD, 1980, sy. 36-37, s. 694; DMD E. 1978/7902, K. 1980/448, KT. 12.02.1980, DD, 1981, sy. 
40-41, s. 442-443; D8D, E. 1981/516, K. 1982/464, KT. 20.04.1982, DD, 1983, sy. 48-49, s. 
289-290; D10D, E. 1984/812, K. 1984/1269, KT. 13.06.1984, DD, 1985, sy. 56-57, s. 389-390; 
D10D, E. 1984/1949, K. 1984/1948, KT. 21.11.1984, DD, 1985, sy. 58-59, s. 383-384; D8D, E. 
1985/825, K. 1986/487, KT. 06.11.1986, DD, 1987, sy. 66-67, s. 345-346; D8D, E. 1988/872, K. 
1989/595, KT. 22.06.1989, DD, 1990, sy. 76-77, s. 550-551; D DDGK, E. 1989/401, K. 
1989/156, KT. 27.10.1989, DD, 1990, sy. 78-79, s. 111-114; D12D, E. 2003/1159, K. 2006/207, 
KT. 03.02.2006, DD, 2006, sy. 113, s. 374-376; D8D, E. 2005/5839, K. 2006/5455, KT. 
22.12.2006, KY; D8D, E. 2006/2908, K. 2007/2721, KT. 07.05.2007, KY; D8D, E. 2007/4057, K. 
2008/6407, KT. 22.10.2008, KY; D8D, E. 2007/7257, K. 2009/503, KT. 21.01.2009, KY; D8D, E. 
2007/7654, K. 2009/2506, KT. 13.04.2009, KY; D12D, E. 2007/1614, K. 2010/1439, KT. 
15.03.2010, DD, 2010, sy. 124, s. 439-441; D DDK, E. 2007/1846, K. 2011/166, KT. 
17.02.2011, DD, 2011, sy. 127, s. 44-48; D12D, E. 2008/7024, K. 2011/1314, KT. 23.03.2011, 
DD, 2011, sy. 127, s. 375-376. 

237  AY M3D, E. 2003/151, K. 2004/159, KT. 28.01.2004, AY MD, 2004, sy. 19/2, s. 1145-1146. 
Ayn yönde bkz. AY M2D, E. 2002/256, K. 2002/883, KT. 20.11.2002, AY MD, 2003, sy. 18/2, 
s. 915-919; AY MDK, E. 2006/91, K. 2006/170, KT. 22.12.2006, AY MD, 2007, sy. 22/2, s. 837-
846; AY M2D, E. 2010/88, K. 2010/872, KT. 07.07.2010, AY MD, 2011, sy. 26, s. 254-256. 

238  D12D, E. 1968/84, K. 1969/51, KT. 20.01.1969, DKD, 1970, sy. 131-134, s. 488; D DDGK, E. 
1992/316, K. 1992/164, KT. 23.10.1992, DD, 1993, sy. 87, s. 103-104. 

239  Bkz. D11D, E. 1972/1522, K. 1977/1077, KT. 21.03.1977, DD, 1978, sy. 28-29, s. 584-585. 
240  Bkz. DDDUH, E. 1954/150, K. 1955/96, KT. 23.09.1955, DKD, 1958, sy. 71, s. 32-33; D12D, E. 

1966/1633, K. 1966/3630, KT. 27.12.1966, DKD, 1967, sy. 107-110, s. 502-503; D10D E. 
1987/944, K. 1988/792, KT. 03.05.1988, DD, 1989, sy. 72-73, s. 647-648; D DDK, E. 
2005/1846, K. 2006/746, KT. 15.06.2006, DD, 2007, sy. 114, s. 65-70. 
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bakmndan iptal edileceklerine hükmetmektedir241. Bu durumda, do al olarak, 
Resmi Gazete�de yaynlanmas gerekmeyen ve hatta 3011 sayl �Resmi Gaze-
te�de Yaymlanacak Olan Yönetmelikler Hakknda Kanun� gere i Resmi Gaze-
te�de yaymlanmamas gereken (milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve 
gizlilik derecesi ta yan) yönetmeliklerin, örne in Geçici Köy Korucular Yö-
netmeli inin, srf Resmi Gazete�de yaymlanmad  için ekil bakmndan sakat 
oldu u ileri sürülemez. 

6) Usulüne uygun tebli , bildirim, ça r ve ilan yaplmadan alnan kararlar 
da ekil bakmndan sakattr. Örne in Dan tay�a göre, �� daval idarece, � 
ihalenin gün ve yerinin hoparlörle duyurulmas veya ilan tahtasna ilan 
aslmak suretiyle giri imlerde bulunulmam  ve ihalede esas olan duyuru 
ko ulu tam olarak yerine getirilmemi tir. � ihale yaplmasnda kamu yarar 
gereklerine uygunluk bulunmamakta ve iptali istenen ihale i lemi eklen ve 
amaç bakmndan hukuka aykr bulunmaktadr�242; �Dava Ankara 19 Mays 
Koleji 5 Edebiyat snfnda ö renci olan davacnn okula devamszl  nedeniyle 
snfta braklmas yolunda tesis edilen i leme vaki itirazn reddine dair i lemin 
iptali iste ine ili kin bulunmaktadr. / Lise ve Ortaokullar Yönetmeli inin 104. 
maddesinde aynen (sürekli olarak okula yedi gün devam etmeyen ve bu hususta 
geçer bir özür bildirmemi  bulunan ö rencinin velisine bir tezkere yazlarak, 
devam sa lanmaz ya da özrü saptanmazsa kaydnn silinece i iadeli taahhüt-
lü mektupla bildirilir. �) denilmektedir. / Olayda, davac 1968-1969 ders yl 
sonunda 37,5 gün devamszl ndan bahisle snfta braklm  ise de, anlan Yö-
netmeli in yukarda açklanan hükmü gere ince ad geçenin velisine devamsz-
l na ili kin olarak bildirim yaplmas gerekti i halde bu bildirimin yapl-
mad  dosya içindeki belgelerin incelenmesinden anla ld  cihetle davacnn 
devamszlk nedeniyle snfta braklmas yolunda tesis edilen i lemde Yönet-
melik hükmüne uyarlk yoktur. / Bu sebeple dayana  bulunmayan daval idare 
i leminin iptaline � karar verildi�.243 

7) Yukardakiler d nda Dan tay tarafndan ekil sakatl  olarak görülen 
di er durumlar da bulunmaktadr. Örne in, �5442 sayl l daresi Kanununun 6 
nc maddesinin 2 nci fkrasnda �Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre 
kadro ayl  ile merkez emrine alnarak çi leri Bakannn tensip edece i i lerde 
görevlendirilebilirler� hükmü yer alm tr. � �lüzumunda� görevinden alnan 
bir valinin, ayn i lemler �merkez emrine alnmasn� görevden alma i lemi-
nin yasaca öngörülen ayr bir � ekil� unsuru oldu unu ortaya koymaktadr. / 
Sonuç olarak, �merkez emrine alma� unsurunu ta madan �ba ka bir göreve 

241  Bkz. D12D, E. 1969/627, K. 1970/120, KT. 21.01.1970, DD, 1970, sy. 1, s. 369; D8D, E. 
1971/4064, K. 1972/2056, KT. 31.05.1972, DD, 1973, sy. 9-10, s. 325-326; D11D, E. 
1972/1522, K. 1977/1077, KT. 21.03.1977, DD, 1978, sy. 28-29, s. 584-585. 

242  D12D, E. 1975/1956, K. 1976/1062, KT. 06.05.1976, DD, 1977, sy. 24-25, s. 521. 
243  D11D, E. 1974/1274, K. 1974/2539, KT. 31.12.1974, DD, 1975, sy. 18-19, s. 601-602. 
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atanmak üzere� yaplan görevden alma i leminin � ekil� yönünden sakat ola-
ca  ku kusuzdur. � görevden alma i leminin �ba ka bir göreve atanmak üze-
re� yaplmasnda yasaya uygunluk bulunmamaktadr. / Açklanan nedenlerle, � 
Bakanlar Kurulu kararnn, davacnn Gümü hane Valili i görevinden alnmas-
na ili kin ksmnda yer alan �ba ka bir göreve atanmak üzere� kaydnn ekil 
yönünden iptaline � karar verildi�244; �� [Mülga] Belediye Meclislerinin 
Çal ma Usulüne li kin Yönetmeli in � [ilgili maddesinde, 1580 sayl Bele-
diye Kanununda] gizli oyla yaplaca  belirtilmemi  öteki hususlarda oylama-
nn açk oyla yaplaca  öngörülmü tür. � Oylamann gizli yaplmas, sözü 
edilen Yönetmelik hükmüne aykrlk olu turma(ktadr)�.245 

5. ekil Sakatlklarnn Derecelendirilmesi 

Dan tay kararlarnda bazen ekil sakatlklarnn önemine/derecesine göre �as-
li/birincil/esas etkileyen ekil sakatlklar� ve �tali/ikincil/esas etkilemeyen ekil 
sakatlklar� ayrm yapld  görülmektedir. Gerçekten de Dan tay, baz kararla-
rnda ekil sakatl n �asli ekil sakatl � olarak nitelendirirken, baz kararlarnda ise 
�tali ekil sakatl � olarak nitelendirmektedir. Asli ekil sakatlklar deyimi Dan tay 
kararlarnda �a r biçim sakatlklar�246 ya da �ihmali caiz olmayan ekil sakatlk-
lar�247 eklinde de anlmaktadr. Tali ekil sakatlklar deyimi ise Dan tay kararla-
rnda �ikincil biçim eksiklikleri�248 olarak da adlandrlmaktadr. 

Yarg kararlarnda asli/birincil/esas etkileyen ekil sakatlklar iptal nedeni 
saylmaktadr. Buna kar lk tali/ikincil/esas etkilemeyen ekil sakatlklar ise 
iptal nedeni olarak kabul edilmemektedir. Nitekim Dan tay�a göre, �idari i -
lemlerde ekil, i lemin hukuken geçerlilik kazanmasnn önemli artlarndan 
biridir. dari i lemlerin yasa ve yönetmeliklerde öngörülen ekil kurallarna 
uygun tesis edilmesi zorunludur. Bu gere e uyulmadan tesis edilen i lemler 
ekil yönünden hukuka aykrdr. Bu hukuka aykrlk idari i lemin sonucunu ve 

içeri ini etkileyici ve esasl nitelikte ise iptal nedeni olarak kabul edilmektedir. 
Esasa yönelik olmayan ekil noksanlklarnn idari i lemi sakatlayc olarak 

244  DDDK E. 1978/680, K. 1979/109, KT. 09.03.1979, DD, 1980, sy. 36-37, s. 298. Aksi yönde 
bkz. �Dava konusu kararnameden; davacnn, 5442 sayl l daresi Kanununun 6 nc maddesine 
göre, ba ka bir göreve atanmak üzere, Konya Valili inden alnd  anla lmaktadr. � Esa-
sen, Valilerin, kadro ve görev unvan bakmndan merkez valili ine denk bir göreve atanma-
larnda, gerek memur hukukunun koydu u esaslara gerekse 5442 sayl Yasann yukarda 
belirtilen hükmüne bir aykrlk yoktur. � Bu nedenlerle; davacnn, ba ka bir göreve 
atanmak üzere valilik görevinden alnmasnda ekil yönünden mevzuata aykrlk görül-
medi inden davann, iptali istenen kararn ekil yönünden yasaya aykr oldu u iddiasna ili -
kin ksmn da reddine oyçoklu u ile � karar verildi�. DDDK, E. 1978/1016, K. 1979/337, KT. 
21.09.1979, DD, 1980, sy. 38-39, s. 135-137. 

245  D1D, E. 1984/148, K. 1984/141, KT. 21.06.1984, DD, 1985, sy. 58-59, s. 67-68. 
246  Bkz. D DDGK, E. 1991/21, K. 1992/57, KT. 06.03.1992, DD, 1993, sy. 86, s. 101. 
247  Bkz. DDDK, E. 1975/79, K. 1976/123, KT. 16.04.1976, DD, 1977, sy. 24-25, s. 136. 
248  Bkz. D1D, E. 1982/44, K. 1982/51, KT. 08.03.1982, DD, 1982, sy. 46-47, s. 47. 
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kabul edilmesi mümkün görülmemektedir�.249 Gerçekten de � ekil ve usul kural-
larna aykrlk, idari i lem ve kararlarn sakatl  sonucunu do urur. Ancak 
ekil eksikliklerinin birincil (asli) ve ikincil (tali) ekil eksiklikleri olarak ayrl-

mas gerekmektedir. Birincil ekil eksikliklerinin i lem veya kararn sakatl  
sonucunu do urdu unu, uyulmamas halinde i lemin geçerlili ine etki edece i-
ni, ikincil ekil noksanlklarnn ise kararnn sonucunu ve dolaysyla geçerlili-
ini etkilemeyen ekil eksiklikleri oldu unu de erlendirmek mümkündür�.250 

Yine Dan tay�a göre, �Yasayla saptanm  bulunan usul kuralna uyulmamas 
kural olarak hukuka aykrlk halini olu turmaktadr. Ancak, i lemin ekil unsu-
ru üzerindeki yarg denetiminde, ekil unsurundaki aykrlk halinin i lem üze-
rindeki hukuki etkisine baklmas gerekmekte(dir)�.251 

Dan tay, örne in, kurul kararlarnda kar  oy kullananlar ile nedenlerinin 
yazlmam  olmasn252; Kurul üyelerinin objektif karar vermesine engel hali 
bulundu u halde karar vermi  olmalarn253; Kurulun eksik üye ile toplanp karar 
almasn254; Kurulun mevzuat gere i özellikle katlmas öngörülen 
üye/üyeler/temsilci i tirak ettirilmeden karar almasn255; Resmi Gazete�de ya-
ynlanmas gerekti i halde yaymlanmayan düzenleyici i lemi256, asli ekil sa-
katl  olarak görmü tür. 

Buna kar lk Dan tay, örne in, Kurula fazla sayda üyenin katlm  olmas-
n257; Onama makamnn kurula katlm  olmas artyla, Kurul kararnn onama 
makamnca onanmam  olmasn258; Kurul toplant tutana nda kurul üyelerinin 
imzalarnn bulunmamasn259; darelerin kanunlarda baz sürelere riayet etmeme-
sini260; dari i lemlerde yaz, dizgi ve sra hatalar bulunmasn261; Doçentlik snav 

249  D8D, E. 2007/8943, K. 2009/881, KT. 06.02.2009, KY. 
250  D5D, E. 2005/6863, K. 2008/1504, KT. 17.03.2008, KY. 
251  D DDK, E. 2006/69, K. 2009/1089, KT. 16.04.2009, DD, 2009, sy. 122, s. 105. 
252  D DDK, E. 2006/69, K. 2009/1089, KT. 16.04.2009, DD, 2009, sy. 122, s. 105. Ayn yönde bkz. 

D DDK, E. 2004/2135, K. 2005/2645, KT. 17.11.2005, KY. (Karar, 4054 sayl Rekabetin Ko-
runmas Hakknda Kanunun �kararlarda bulunmas gereken hususlar� ba lkl 52. maddesinde 
�k. varsa kar  oy yazlar� hükmünden hareketle verilmi tir.) 

253  DDDGK, E. 1950/320, K. 1950/128, KT. 30.03.1950, DKD, 1952, sy. 50-53, s. 118. 
254  D5D, E. 1953/3272, K. 1954/1790, KT. 15.06.1954, DKD, 1956, sy. 66, s. 129. 
255  D12D, E. 2008/2354, K. 2010/5548, KT. 09.11.2010, KY; D12D, E. 2006/5273, K. 2008/6116, 

KT. 10.11.2008, KY; D12D, E. 2007/6333, K. 2009/6544, KT. 24.11.2009, KY; D12D, E. 
2008/5655, K. 2011/1331, KT. 23.03.2011, KY. 

256  D5D, E. 1992/1223, K. 1992/2943, KT. 11.11.1992, DD, 1993, sy. 87, s. 266-268. 
257  D12D, E. 1970/5388, K. 1971/1152, KT. 03.05.1971, DD, 1972, sy. 5, s. 328. 
258  D8D, E. 1974/1101, K. 1974/2448, KT. 20.05.1974, DD, 1975, sy. 16-17, s. 306. 
259  D5D, E. 1984/1307, K. 1986/1108, KT. 27.10.1986, DD, 1987, sy. 66-67, s. 247. 
260  DDDK, E. 1978/1247, K. 1980/771, KT. 26.12.1980, DD, 1982, sy. 42-43, s. 106; D5D, E. 

1985/1307, K. 1985/2531, KT. 27.11.1985, DD, 1986, sy. 62-63, s. 208; D DDGK, E. 1986/12, 
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kollokyum a amasnda jüri üyelerinin akademik kyafetlerini giymemelerini262; 
Doçentlik sözlü snav tutana nda kararn oybirli i ile mi yoksa oyçoklu u ile mi 
alnd nn belirtilmemesini263; Kararnamelerde yasal dayana n gösterilmemi  
olmasn264; Kanunla yetkili klnan kamu görevlilerinin i lemi yetkili makam 
adna tesis ettiklerini belirtilmemi  olmasn265; lemin gerekçesiz olarak tesis 
edilmi  olmasn266; Belediyede yaplan atamalarn belediye meclisinin bilgisine 
sunulmam  olmasn267, tali ekil sakatl  olarak görmü tür. 

C. Sebep (Neden) 

dare durup dururken i lem yapmaz, belli bir saikle i lem yapar. Bu açdan 
idari i lemin sebebi, idareyi i lem yapmaya sevk eden saiktir (etkendir). dari 
i lemin sebebi denildi inde, idari i lemden önce gelen, idari i lemin d nda, 
idareyi böyle bir i lem yapmaya yönelten saikler anla lr268. Bu saik, bir hukuki 
i lem veya maddi bir olay olabilir. Bu itibarla her idari i lem �belli� bir sebebe 
dayal olmaldr. dari i lemin sebebi, bir bakma i lemin gerekçesidir269. 

Dan tay�a göre, �idareye tannan her yetkinin kullanlmas, bir nedene da-
yanr. Bu nedenin de hukuk açsndan geçerli bir sebep olmas gerekir. dare 
Hukukunda, idari i lemin neden unsuru denildi inde, idari i lemlerden önce 
gelen, idari i lemin d nda, idareyi böyle bir i lem yapmaya yönelten etkenler 
anla lr. dari i lemin dayana  olan neden i lemin bir tür gerekçesidir. Yöne-
timi i lem yapmaya yönelten dürtü, bir hukuksal i lem olabilece i gibi, bir olay 

                                                     
K. 1986/37, KT. 20.06.1986, DD, 1987, sy. 64-65, s. 76-78; D2D, E. 2008/3767, K. 2009/4866, 
KT. 25.12.2009, DD, 2010, sy. 124, s. 154-156. 

261  D DDGK, E. 1982/506, K. 1983/127, KT. 21.10.1983, DD, 1984, sy. 54-55, s. 143. 
262  D8D, E. 1984/74, K. 1984/1345, KT. 05.11.1984, DD, 1985, sy. 58-59, s. 301. Bununla birlikte 

bu kararn karar düzeltme a amasnda kaldrld  aktarlmaktadr. D8D, E. 1984/832, K. 
1985/473, KT. 08.05.1985. Nakleden Gözübüyük/Tan, s. 448-449. 

263  D8D, E. 2007/8943, K. 2009/881, KT. 06.02.2009, KY. 
264  DVDDGK, E. 1989/14, K. 1990/26, KT. 09.03.1990, DD, 1991, sy. 80, s. 121.  
265  D6D, E. 1990/131, K. 1992/533, KT. 12.02.1992, DD, 1993, sy. 86, s. 310. 
266  D DDGK, E. 1995/769, K. 1997/525, KT. 17.10.1997, DD, 1998, sy. 95, s. 87. Bu karar ile aksi 

yönde verilen D10D karar bozulmu tur. Bkz. D10D, E. 1993/1403, K. 1994/5633, KT. 
10.11.1994, DD, 1996, sy. 90, s. 1043-1047. Bununla birlikte bir kararnda Dan tay, somut 
uyu mazlkta i yerinin kapatlmas örne inde oldu u gibi, �idari yaptrm niteli indeki i lemlerde, 
temel hak ve özgürlükleri snrlayan, onlara müdahale niteli i ta yan i lemlerde ve verilmi  bir 
hakk, izni veya yetkiyi geri alan i lemlerde bu i lemlerin idare edilenler yönünden a r sonuçlar 
do uraca  hususu dikkate alnd nda� idarelerin bu nitelikteki i lemlerinde gerekçe yükümlülü-

üne uymalar gerekti ine karar vermi tir. D DDK, E. 2007/1800, K. 2011/267, KT. 21.04.2011, 
DD, 2011, sy. 128, s. 22. 

267  D5D, E. 2005/6863, K. 2008/1504, KT. 17.03.2008, KY. 
268 Günday, s. 138. 
269 D DDGK, 17.10.1997, E 1995/769, K 1997/525, DD, 1998, sy. 95, s. 87. 
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da olabilir. dari i leme neden olarak gösterilen hukuksal i lemin sakat olmas 
veya olayn gerçe e uygun olmamas yahut nitelendirilmesinde yanl lk yapl-
m  olmas, esas i lemi neden yönünden sakatlar�270. 

Özel hukukta i lemin mutlaka bir sebebinin bulunmas gerekmez. dare hu-
kukunda ise idareye tannm  olan yetkilerin kullanlmas daima bir sebebe da-
yanmaldr. Ayrca bu sebebin mutlaka gerçek ve hukuka uygun bir sebep olma-
s da gereklidir. Nitekim Dan tay�a göre, �idare, tesis etti i idari i lemi, gerçek 
ve hukuka uygun, sebep ya da sebeplere dayandrmak zorundadr. darenin da-
yand  sebebin gerçek olmas, varl nn, usulüne uygun olarak yaplan tespitler-
le ortaya konulmu  bulunmasn anlatr. Sebebin hukuka uygun olmas ise, idare-
nin i lemini dayandrd  sebebin, kanunda o i lemin tesisi için dayanlabilece i 
öngörülen sebep ya da sebeplerden olmas demektir. dari i lemin �varlk� ko ul-
larnn yoklu u, bizzat idari i lemin de yokluk sonucunu do uraca ndan, i lem 
hiç do mam  kabul edilir ve hiçbir zaman hukuka uygun bir duruma getirileme-
yecekleri gibi bir ba ka i leme de hukuki dayanak olu turamazlar� 271. Aksi tak-
dirde idari i lem iptal edilir. Dan tay, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu�nun 
76. maddesine dayanlarak bir memurun naklen atanmas i leminde, sebep olarak 
gösterilmi  bulunan, �ayn görevde uzun yllar çal t  ve bu nedenle yprand � 
hususunu gerçe e uygun bulmayarak iptal etmi tir272. 

dare, tesis etti i i leme kar  açlan dava üzerine, YUK�un 20. maddesi 
uyarnca idari i lemin sebebini mahkemeye bildirmek zorundadr. Bu kuraln 
istisnas, mahkeme tarafndan istenen bilgi ve belgelerin, devletin güvenli ine 
veya yüksek menfaatlerine veya devletin güvenli i ve yüksek menfaatleriyle 
birlikte yabanc devletlere de ili kin olmas halidir. Bu durumda Ba bakan veya 
ilgili Bakan, gerekçesini de bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri 
vermeyebilecektir. Ancak bu durumda da verilmeyen bilgi ve belgelere dayan-
larak ileri sürülen savunmaya göre karar verilmeyecektir. Görüldü ü üzere 
madde, idareyi, idari i lemin sebebini mahkemeye bildirmeye zorlamaktadr. 

dari i lem mutlaka bir sebebe dayanmak zorunda olmakla birlikte mevzuat 
her zaman i lemin sebebini göstermeyebilir. Bazen de sebep belirsiz kavramlar-
la gösterilmi  olabilir. Bu nedenle mevzuatta düzenleni  açsndan idari i lemle-
rin sebebi üç (3) gruba ayrlr: 1) Sebebi mevzuatta açkça gösterilen i lemler, 
2) Sebebi mevzuatta belirsiz kavramlarla gösterilen i lemler, 3) Sebebi mevzu-
atta gösterilmeyen i lemler. 

270 D8D, 17.09.1990, E 1989/504, K 1990/913, DD, 1992, sy. 82-83, s. 703. 
271 D7D, 08.11.2007, E 2007/695, K 2007/4612, DD, 2008, sy. 118, s. 252. 
272 D5D, 28.11.1987, E 1986/714, K 1987/129, DD, 1988, sy. 68�69, s. 357�358. 
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Ancak unutulmamaldr ki idari i lemin sebebi ister mevzuatta açkça gös-
terilmi  olsun, ister gösterilmemi  olsun daima kamu yarar anlay na daya-
nr273. Kamu yarar anlay na dayanmayan sebep, idari i lem için bir dayanak 
olu turamaz. Bu durum son derece do aldr. Zira devlet, muhtelif mahiyet ve 
ekillerdeki fonksiyonlarn genel ihtiyaçlar tatmin, kamu için gerekli ve fayda-

l olan eyleri ifa amac ile yapar. Devletin faaliyetleri ancak bu amaca hizmet 
etti i zaman hukuki bir de er kazanr. Devletin varlk sebebi genel ihtiyaçlar 
kar lamak, kamu hizmetlerini ifa etmek oldu una göre bu amaç d nda devle-
tin ve faaliyetlerinin hukuki bir de er ve varl  olamaz. 

1. Sebebi Mevzuatta Açkça Gösterilen lemler 

dari i lemlerin sebebi mevzuatta açkça gösterilmi , yani objektif bir ekil-
de belirtilmi  olabilir. Bu durumda, sebebi mevzuatta açkça belli bir i lem var 
demektir. leme sebep te kil eden maddi olayn gerçekle memesi veya bu ola-
yn mevzuatn kabul etti i sebepler arasna girmemesi ya da i lemin sebebi ola-
rak gösterilen ba ka bir i lemin hukuka aykr olmas halinde, idari i lem sebep 
unsuru bakmndan hukuka aykr olacaktr274. Örne in, ö renciye disiplin yö-
netmeli ine göre, kopya çekti i için bir yaryl okuldan uzakla trma cezas 
verilmi se, i lemin sebebi kopya çekme olaydr. Ancak ö renci gerçekte kopya 
çekti i iddia edilen snava girmemi se, yönetmelikte i lemin sebebi olarak belir-
tilen husus gerçekle medi inden verilen disiplin cezas i lemi hukuka aykr 
olacaktr. Ö renci, hakknda verilen bir yaryl uzakla trma cezas sebebiyle 
vize snavlarna alnmam sa; verilen disiplin cezas i lemi, vize snavlarna 
alnmama i leminin sebebi oldu una göre, disiplin cezas i leminin hukuka 
aykr olmas, vize snavlarna alnmama i lemini de sebep unsuru yönünden 
hukuka aykr hale getirecektir. 

2. Sebebi Mevzuatta Belirsiz Kavramlarla Gösterilen lemler 

Bazen idarenin kurulu unu ve i leyi ini, görev ve yetkilerini düzenleyen 
mevzuatta, idarenin faaliyetinin dayana  olarak �milli güvenlik�, �milli ege-
menlik�, �genel güvenlik�, �genel asayi � �kamu düzeni�, �kamu yarar�, �ge-
nel ahlâk�, �genel sa lk�, �hizmetin gerekleri�, �kamu esenli i�, �görülen lü-
zum� ve �müstacel durum� gibi kapsam belirsiz ve çok geni , yorumlanmaya 
elveri li olan kavramlar kullanlmaktadr. Bu durumlarda aslnda mevzuat, ida-
reyi harekete geçiren saiki göstermi  olmakla beraber, ona, kavram yorumlama 
yetkisi de vermektedir. dare de belirsiz kavramlara dayanarak yapt  i lemler-

273 Günday, s. 139. 
274 D5D, 28.11.1983, E 1982/1952, K 1983/7773, A D, c. 16, 1983, sy. 4, s. 136; D5D, 26.05.1987, 

E 1986/1174, K 1987/843, DD, 1988, sy. 68�69, s. 343�345. 
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de, kavram yorumlamakta ve somut olaya uygulamaktadr. Böylece aslnda 
belirsiz kavramlar, ba l yetki ve takdir yetkisi arasndaki kar tl  yumu at-
maktadr. Zira, belirsiz kavramlarn olaya uygulanmas, �tek do ru çözüm�ün275 
bulunmas anlamna gelmektedir. 

Belirsiz kavramlarn hangi maddi olaylar kapsadklar ve hangilerini kap-
samadklar her zaman kesin ve net olarak belli de ilse de, bazlar teknik ve 
objektif bir anlama sahiptirler276. Zira bunlar, yürütme ve yarg organnca uygu-
lana uygulana belli ve objektif bir öze kavu mu lar; toplum da bunlara belli bir 
anlam atfetmi tir. Buna kar lk, mevzuatta kullanlan kavram, idarenin anlay-
n ifade ediyorsa, bu durumda idarenin sübjektif de erlendirmesinin varl  

kabul edilmelidir.  

Örne in, 2942 sayl Kamula trma Kanunu�nun 27. maddesinde �acele 
kamula trma� hali düzenlenmi tir. Acelecilik durumuna dayanlarak bu mad-
dede öngörülen yöntemle kamula trma yaplabilmesi, Bakanlar Kurulunun 
ortada �acele� bir durumun bulundu una karar vermesi artna ba ldr. Madde-
de yer alan �acele� tabiri, idari i lemin bir sebebe dayanmas gerekti ini açk bir 
ekilde göstermektedir. Buna göre Bakanlar Kurulu, bu madde uyarnca bir 

ta nmaz kamula trrken acelelik durumunu somut bir sebebe dayandrmal ve 
ald  kararda bu sebebi göstermelidir. Di er bir örnek 6356 sayl Sendikalar ve 
Toplu  Sözle mesi Kanunu�nun �Grev ve Lokavtn Ertelenmesi� ba lkl 63/1. 
maddesi verilebilir: �Karar verilmi  veya ba lanm  olan kanuni bir grev veya 
lokavt genel sa l  veya milli güvenli i bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu 
uyu mazlkta grev ve lokavt altm  gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, 
kararn yaym tarihinde ba lar�. te burada geçen �genel sa lk� ve �milli 
güvenlik� ibareleri de belirsiz kavramlardandr. Bir hali bu belirsiz kavramlarn 
kapsam içinde de erlendirme konusunda Bakanlar Kurulunun takdir yetkisi 
bulunmaktadr. 

3. Sebebi Mevzuatta Gösterilmeyen lemler 

Baz durumlarda mevzuatta idari i lemin sebebi gösterilmedi i gibi, sebe-
bin idarece belirlenmesi de öngörülmemi  olabilir. Bu durumda idari i lemin 
sebep unsuru, tamamen sübjektif bir mahiyet alm  ve idarenin takdirine bra-
klm  olur. Burada artk sebep objektif bir unsur olmaktan çkar ve idari i lem 
sebep gösterilmedi i takdirde de geçerli olur. Ancak, mevzuatta idari i lemin 
sebebinden söz edilmedi i durumlarda, idareye sebep belirleme konusunda 

275 �Tek do ru çözüm kuram� hakknda bkz. Azrak, Ali Ülkü, � dari Yarg Denetiminin Snr Olarak 
darenin Takdir Yetkisi�, H D, y. 6, 1985, sy. 1�3, s. 24. 

276 Günday, s. 140; Balta, s. 87; Akylmaz, lem, s. 173; 
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tannm  bulunan takdir yetkisi snrsz ve mutlak de ildir. Dan tay�a göre; 
�idarelere hukuk esaslar içinde tannan bu yetkinin kullanlmas, keyfi ve 
mutlak olmayp, kamu yarar ve kamu görevlerinin gerekleri ile snrldr�277. 
O halde idari i lemin sebebi mevzuatta gösterilmemi  olsa dahi idare, hukuka 
uygun bir i leme ya da olaya dayanm  olmal, sebep olarak gösterilen i lem 
ya da olay gerçekle mi  olmal ve idare i lemin yaplmasnda sebep olarak 
gösterilen i lem ya da olayn nitelendirmesini do ru yapm  olmaldr. 

Sebebi mevzuatta gösterilmeyen i lemlere örnek olarak, uygulamada da olduk-
ça kar mza çkan, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu�nun 76/1. maddesini vere-
biliriz: �Kurumlar, görev ve unvan e itli i gözetmeden kazanlm  hak aylk derece-
leriyle memurlar bulunduklar kadro derecelerine e it veya 68. maddedeki esaslar 
çerçevesinde daha üst, kurum içinde ayn veya ba ka yerlerdeki di er kadrolara 
naklen atayabilirler�. Bu hükümde naklen atama i leminin sebebi gösterilmemi tir. 
Ancak Dan tay�a göre, �bu madde hükmü gere ince memurlarn naklen atanmala-
r konusunda idarelere takdir yetkisi tannm  ise de bu yetkinin kullanlmas mutlak 
ve snrsz olmayp kamu yarar ve kamu hizmetlerinin gerekleriyle snrldr. Bu 
hususun sa lanmas için de idarenin takdir yetkisi içinde ald  i lemlerde hukuken 
geçerli sebeplere dayanmas gerekmektedir�278. 

Ç. Konu 

dari i lemin �hukuki sonucu�, o idari i lemin �konu� unsurunu olu turur. 
Ba ka bir ifadeyle bir idari i lemin do uraca  sonuç, yaratt  hukuki etki, 
i lemin konusudur. Örne in kamula trma i leminin konusu, bir ta nmaz maln 
mülkiyetinin idareye geçmesi; ö rencinin üniversiteye kayt i leminin konusu, 
ö rencinin o üniversitenin ö rencisi statüsüne kavu mas; bir ki iye uygulanan 
idari para cezas i leminin konusu o ki inin i lemde belirtilen miktar ilgili ida-
reye ödeme yükümlülü ü; belediyeye yaplan in aat ruhsat ba vurusuna bele-
diyenin altm  gün cevap vermemesi üzerine var oldu u kabul edilen zmni ret 
i leminin konusu, ruhsat talebinin reddidir. 

Her idari i lem, belli bir hukuki sonuca yönelik olarak yaplr. Özel hukuk i -
lemlerinden farkl olarak idarenin, i lemin konusunu seçmek bakmndan bir ser-
bestisi söz konusu de ildir. Zira idari i lemlerin do uracaklar sonuçlar önceden 
kanunlarla belirlenmi ; i lemin konusu, mevzuatta gösterilmi tir. Bu durum, idare 
hukukunun statüter bir hukuk dal olmasnn ve idarenin kanunili i ilkesinin zo-

277 D5D, 12.02.1991, E 1988/3400, K 1991/178, DD, 1992, sy. 82�83, s. 384; D5D, 28.04.1992, 
1992/765, K 1992/1263, DD, 1993, sy. 86, s. 235; D DDGK, 09.07.1993, E 1993/297, K 
1993/231, DD, 1995, sy. 89, s. 101. 

278 D5D, 15.02.1983, E 1982/2585, K 1983/1074, DD, 1984, sy. 52-53, s. 217. 
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runlu sonucudur. O halde idari i lemin konusu üzerinde idarenin ve ilgililerin 
herhangi bir tasarrufu söz konusu olamaz. dare, mevzuatta önceden tespit edilmi  
olan konuda i lem yapmak zorundadr. Örne in Yüksekö retim Kurumlar Ö -
renci Disiplin Yönetmeli inin 9. maddesinin (m) bendinde �snavlarda kopya 
yapmak veya yaptrmak veya bunlara te ebbüs etmek�, maddeye göre �Yüksekö -
retim kurumundan bir veya iki yaryl için uzakla trmay gerektiren fiil ve haller� 
arasnda saylm tr. Yetkili idare, kopya çeken ö renciye bu hükme uygun olarak 
ancak bir ya da iki yaryl uzakla trma cezas verebilir. Bu durumda ö renciye 
verilen bir ya da iki yaryl uzakla trma disiplin cezas i leminin konusu, ö ren-
cinin bir ya da iki yaryl okula devam edememesidir. Bu ö renciye kopya çekti i 
için üç yaryl uzakla trma cezas verilmi  olmas durumunda ise böyle bir huku-
ki sonuç, yönetmelikte düzenlenmemi  oldu undan idari i lem, konu unsuru ba-
kmndan hukuka aykr olacaktr. 

lemin konu unsuru bakmndan u hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

1) Özel hukuk i lemlerinde oldu u gibi idari i lemlerde de i lemin konusu 
�mümkün ve me ru� olmaldr. Hiçbir idare, gerçekle mesi mümkün olmayan, 
imkânsz bir konuda i lem yapamayaca  gibi; hukukun ve kamu vicdannn uygun 
görmedi i bir konuda da i lem yapamaz. Bu çerçevede örne in, hayatta olmayan 
bir ki i ile ilgili yaplan memuriyete atama ya da emeklilik i lemi; var olmayan bir 
arazi için verilen in aat ruhsat ya da olmayan bir bina için alnan ykm karar, konu 
unsuru bakmndan hukuka aykrdr. Yine üniversite snavna girmemi  bir ki iyi 
üniversiteye kayt i lemi ya da hazine arazisi üzerine yapaca  in aat için özel ki i-
ye verilen in aat ruhsat konu unsuru bakmndan hukuka aykrdr. 

2) dare i lem yaparken mevzuatta belirtilen konuda i lem yapmak zorunda 
olmakla beraber; özel kanun � genel kanun, yeni kanun � eski kanun uygulama-
sna da dikkat etmek zorundadr. Bu çerçevede idare yeni ve/veya özel mevzuat 
varsa, i lemi yeni ve/veya özel mevzuatta belirlenen konuda yapmak zorunda-
dr. Aksi halde i lem konu unsuru bakmndan hukuka aykr olacaktr. 

3) lemin konusu, �mevzuata uygun� olmaldr. dare i lemi, mevzuatta 
belirtilen konuda yapmal, mevzuatta yasaklanm  olan konularda i lem yap-
maktan kaçnmal, mevzuatta belirtilen konuyu do ru yorumlamaldr.  

Bu çerçevede her eyden önce idarenin i leminin dayana  olan mevzuatta, 
o i lemin konusunun açkça düzenlenmi  olmas gerekir. Dayanak mevzuatta 
i lemin konusuna ili kin bir hüküm bulunmuyorsa i lem hukuka aykrdr279. Bu 

279  �Olayda, dava konusu motelde fuhu  yapld  yolunda somut saptamalar bulunmayp fuhu  
yapld  varsaymna dayanlarak Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet edildi i sonucuna varl-
mak suretiyle kapatma i lemi tesis edilmi  ise de; Kimlik Bildirme Kanununda tesisin kapatlmas 
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çerçevede muhatabna mevzuatta yer almayan yükümlülükler getiren i lemler 
de konu unsuru bakmndan hukuka aykrdr280.  

darenin mevzuatta yasaklanm  ya da cevaz verilmeyen bir konuda i lem 
yapmas halinde de i lem, konu unsuru bakmndan hukuka aykr olacaktr281. 
Örne in mevcut imar planna göre belli bir kata kadar in aat yaplmasnn 
mümkün oldu u durumlarda bu kat yüksekli inden daha fazlasn öngören bir 
yap ruhsat i lemi hukuka aykrdr. 

dare i lem yaparken i lemin konusunun seçiminde mevzuat do ru yorumla-
makla yükümlüdür. Bu çerçevede örne in �3194 sayl Yasann 42. maddesi uyarnca 
tek bir yap için yalnzca bir para cezas verilmesi gerekirken her bir parsel yönünden 
ayr ayr para cezas verilmesi hukuka aykrdr�282. Yine �Muhtarlktan izin alnarak 
yaplan yapnn Plansz Alanlar Yönetmeli i hükümlerine aykr olarak fazladan yap-
lan katarl esas alnmak suretiyle 3194/42 uyarnca para cezas verilmesi gerekirken, 
yapnn tümü esas alnarak verilen para cezas hukuka aykrdr�283.  

Mevzuatn uygulama alannn da do ru yorumlanmas gerekir. Mevzuatn, 
bilerek ya da yorum hatas ile uygulama alannn geni letilerek, uygulama alana 
girmeyen hukuk süjelerine uygulanmas halinde de konu unsuru bakmndan 
hukuka aykrlk vardr. Örne in 2547 sayl Yüksekö retim Kanunu�nun 40/(b) 
hükmüne göre �ö retim üyelerinin� istekte bulunan ba ka üniversitelerde en az 
bir ö retim yl görevlendirilmesi mümkündür. Mevzuatn kapsamnn geni leti-
lerek bu hükümle �ö retim görevlilerinin� görevlendirilmeleri halinde bu görev-
lendirmeler, konu unsuru bakmndan hukuka aykr olacaktr. 

                                                     
yönünde bir yaptrm öngörülmeyip para cezas düzenlenmi tir. Di er taraftan, 2559 sayl Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanunun 8 ve 12. maddelerine göre ayn Yasann 25. maddesi kapsamnda 
Jandarma tarafndan fuhu  yapld  yolunda kesin delil elde edilmesi halinde mülki amirin em-
riyle tesisin kapatlabilmesi mümkün bulunmaktadr. Bu durumda Kimlik Bildirme Kanununa mu-
halefet nedeniyle para cezas uygulanmas gerekirken tesisin motel ksmnn 60 gün süreyle 
kapatlmasna ili kin i lemde konu unsuru yönünden mevzuata uyarlk görülmemi tir�. Ankara 
8 M, 28.09.2001, E 2001/846, K 2001/1142. 

280  �Kanunlarn uygulanmasn göstermek veya Kanunun açkça öngördü ü zorunluluk gere i 
çkarlan yönetmelik, tebli , genelge, sirküler ve benzeri nitelikteki düzenleyici i lemlerin, düzen-
leme konusu ve amac çerçevesinde kurallar içermesi gerekmektedir. Dava konusu Sirküler, 
okul ve kurumlardaki kantin, açk alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birlikleri tarafndan 
üçüncü ki ilere kiraya verilmesi ile ilgili kurumlar vergisi uygulamalarna ili kin düzenlemeler ya-
plmak üzere çkarlm  olup, bu Sirkülerde, mükellefiyete ili kin kurallar, tarh ve tahakkuku, 
ödeme usulleri tamamen farkl kurallar içeren katma de er vergisine ili kin olarak yukarda belir-
tilen yerleri kiralayanlara yükümlülükler getirilmesi konu unsuru yönünden hukuka uygun bulun-
mam tr�. D4D, 23.05.2011, E 2009/248, K 2011/4403, DD, sy. 128, s. 143-144. 

281  Erkut, kanunun yasaklam  oldu u bir konuda yaplan ve temel hak ve özgürlüklerin kullanmn 
engelleyici, snrlayc nitelikte olan i lemlerin �yok hükmümde� oldu unu belirterek yokluk mü-
eyyidesinin yetki unsuru d nda konu unsuru bakmndan da söz konusu olabilece ini ifade et-
mektedir. Erkut, Yokluk, s. 79. 

282  D6D, 20.02.2006, E 2004/4776, K 2006/659, DD, sy. 112, s. 188-189. 
283  D6D, 14.04.2006, E 2005/7550, K 2006/1946, DD, sy. 113, s. 200-201. 
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4) Mevzuatta i lemin sebebinin ve bu sebebe dayal olarak hangi konuda i -
lem yaplaca nn açkça düzenlendi i durumlarda mevzuatta belirlenen sebep 
gerçekle mesine ra men, o sebebe ba lanan konuda de il de ba ka bir konuda 
i lem yaplmas halinde konu unsuru bakmndan sakatlk söz konusu olacak-
tr284. Örne in bir memura disiplin cezas gerektiren fiilin kar l  olan uyarma 
cezas yerine, mevzuatn yanl  yorumlanmas suretiyle aylktan kesme cezas 
verilmesi halinde, i lem konu unsuru bakmndan hukuka aykr olacaktr285. 

5) Mahkeme kararnn uygulanmas amacyla tesis edilen i lem, hüküm ve 
gerekçesiyle birlikte mahkeme kararnn gereklerine uygun olmal, yarg yerinin 
kararn etkisiz klmak için yaplan bir i lem olmamaldr. Dan tay�a göre de 
�Anayasann 2. maddesinde yer alan �Hukuk Devleti� ilkesinin do al sonucu 
olarak idarenin mahkeme kararn ekli olarak de il, bütün sonuçlar ile uygu-
lamas zorunludur�286. Yine Dan tay�a göre �idareler iptal kararnn amaç ve 
kapsamna göre yeni bir i lem yapmak ve iptal edilen i lemden do an sonuçlar 
ortadan kaldrmak ve önceki hukuki durumun geçerlili ini sa lamakla görevli-
dir. Bu nedenle, idareler iptal kararlarnn amaç ve kapsam d nda bir i lem 
tesis edemez. darelerin bu amaç d nda ba kaca bir tercih ve takdir hakk 
yoktur�287. Bu çerçevede idare tarafndan yaplan i lem, yarg kararnn gerekle-
rine aykr, yarg kararn etkisiz klacak ya da yarg kararnn eklen uygulan-
mas niteli inde bir i lemse, konu unsuru bakmndan sakattr. 

6) Hukuk kurallarnn zaman bakmndan uygulanmasyla ilgili temel ilkelerden 
olan �geriye yürümezlik ilkesi� (geçmi e etkili olmama) yürürlü e giren yeni bir 
hukuk kuralnn ancak yürürlük tarihinden sonraki olaylara uygulanabilece ini; yürür-

284  �Deprem hasarl oldu u için oturdu u konuttan çkartlan davac astsubayn, TSK. Konut Yönergesin-
de öngörülen kstaslara göre puanlamaya tabi tutularak, kendisine yeni konut önerisinde bulunulmas 
gerekirken; idarece belirlenen baz farkl kstaslara göre bu i lemin yaplmas açkça hukuka aykr 
dü tü ü gibi, davac yönünden telafisi güç zararlarn do umu muhtemel oldu undan yürütmenin dur-
durulmasna karar verilmelidir�. AY M1D, 06.11.2001, E 2001/967, AY MD, c. 1, sy. 17, s. 396-397. 
�Olayda, Disiplin Yönetmeli i�nde cezann asgari snr 15 gün oldu u, cezann a rla trlabilme ko u-
lunun istisna olarak düzenlendi i ve cezann a rla trlabilmesi için yönetmelikte saylan hallerden 
birden fazla etkenin mevcut olmas gerekirken davacnn, eylemi ile sadece yönetmeli in 9/b bendin-
de belirtilen suçun i lendi i anla ld ndan, i lenen suçun subuta erdi i düzenlenen fezleke ve dos-
yadaki belge ve bilgilerden anla lmakla birlikte daval idarece 15 gün süreyle meslek uygulamasn-
dan yasaklama cezas verilmesi gerekirken, cezann a rla trlarak 6 ay süreli meslek uygulamasn-
dan yasaklanmas eklinde tesis edilen idare i leminde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmam tr�. 
Ankara 8 M, 4.11.1999 E 1998/1270, K 1999/1110. 

285  � lemin davac ile ilgili ksmnda açkça i  yerini izinsiz terk etti inden dolay aylktan kesme cezas 
verildi i, özürsüz veya izinsiz olarak görev mahallini terk etme fiili için 657 sayl Yasann 125/A-b mad-
desinde uyarma cezasnn öngörüldü ü, dolaysyla davacnn eylemine uyan uyarma cezas ile ceza-
landrlmas gerekirken aylktan kesme cezas ile cezalandrlmasna ili kin i lemde konu unsuru bak-
mndan hukuka uyarlk görülmemi tir�. Ankara 8 M, 07.06.200, 1 E 2001/107, K 2001/711. 

286  D5D, E 98/1970, K 2001/5153, DBB. 
287  D8D, 27.01.2010, E 2010/2 YD Karar, DBB. 



438  Üçüncü Bölüm: darenin Faaliyet Araçlar 

 

lük tarihinden öncesi için hukuki sonuçlar do uramayaca n (makable amil olama-
yaca n) öngören bir hukuk ilkesidir288. Ceza hukuku alannda anayasal temeli bulu-
nan geriye yürümezlik ilkesi, ki ilerin bir haktan yararlanmasn sa layan (hak ve 
özgürlükleri kstlamayan, hukuki güvenli i zedelemeyen) kanun ya da düzenleyici 
i lemlerle düzenlenme, idari i lemin geri alnmas ve iptal kararlarnn uygulanmasna 
gibi durumlar haricinde idari i lemler bakmndan da geçerlidir289. Ba ka bir ifade ile 
idari i lemler, hüküm ve sonuçlarn yürürlü e girdikleri andan itibaren do ururlar; 
geçmi i düzenleyemez, geçmi e etki edemezler. Bu çerçevede �geriye yürümezlik 
ilkesinin istisnalar d nda� geçmi e yönelik olarak hüküm ve sonuç do uran i lem-
ler konu unsuru bakmndan hukuka aykrdr290.  

7) dare, özellikle yükümlendirici i lemler, kolluk i lemleri, idari yaptrmlar ve 
disiplin cezas i lemlerinde �ölçülülük� ilkesine uygun davranmak zorundadr. Da-
n tay�a göre �Ölçülülük ilkesi ise; amaç ve araç arasnda makul bir ili kinin bulun-
mas, di er bir deyi le yaplan snrlamayla sa lanan yarar arasnda hakkaniyete 
uygun bir dengenin bulunmas gere ini ifade etmektedir. Bu ilkenin; snrlayc önlem 
ile snrlama amac arasndaki ili kinin denetiminde, yasal önlemin snrlama amac-
na ula maya elveri li olup olmad n saptamaya yönelik �elveri lilik�, snrlayc 
önlemin snrlama amacna ula ma ve demokratik toplum düzeni bakmndan zorunlu 
olup olmad n arayan �zorunluluk�, ayrca amaç ve aracn ölçüsüz bir oran kapsa-
yp kapsamad n, bu yolla ölçüsüz bir yükümlülük getirip getirmedi ini belirleyen 
�orantllk� ilkeleri olmak üzere üç alt ilkesi bulunmaktadr�291. O halde örne in di-
siplin cezas verilirken suç ile yaptrm (müeyyide) arasnda orant bulunmal; verile-
cek disiplin cezas, ula lmak istenen amaç için gerekli ve elveri li olmaldr. Yine 

288  �Hukuk devletinin sa lamakla yükümlü oldu u hukuk güvenli i, kural olarak yasalarn geriye 
yürümemesini gerekli klar. Yasalarn geriye yürümezli i ilkesi uyarnca yasalar, kamu yarar ve 
kamu düzeninin gerektirdi i kazanlm  haklarn korunmas, malî haklarda iyile tirme gibi kimi 
ayrks durumlar d nda ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, i lem ve eylemlere uygu-
lanmak üzere çkarlrlar�. AyM, 24.03.2010, E 2007/77, K2010/50, RG. 18.05.2010, sy. 27585. 

289  �Di er taraftan kanunilik ilkesi, kanunun tekelcili i, kanunun açk ve kesin olmas ve kanunlarn 
geçmi e yürümezli i esaslarna dayanr. Kanunilik ilkesinin unsurlarndan biri olan ve ceza ka-
nunlarnn ancak yürürlü e girdikten sonra i lenen fiillere uygulanabilmelerini ifade eden geçmi-
e yürümezlik ilkesinin, disiplin suç ve cezalar bakmndan geçerli oldu u Dan tay�ca da kabul 

edilmektedir�. D10D, 12.06.1984, E 84/958, K 84/1262, DBM. 
290  �Bu halde de fiilin i lendi i tarihte yürürlükte bulunan ceza hükümleri cezann onay a amasn-

dan önce de i tirilerek fiil suç olmaktan çkarlmam  ancak ayn suça verilecek ceza bir derece 
hafifletilerek geçici meslekten men cezas kapsamndan çkarlp knama cezas eklinde yeni-
den düzenlendi inden davac lehine yaplan bu düzenleme gözönüne alnarak kusurlu davran-
d  sabit olan ilgiliye yeni yönetmeli in eylemine uyan 6/n bendine göre knama cezas verilme-
si gerekirken ceza onaylanmadan önce yürürlü e konulan ilgili lehindeki düzenleme gözönünde 
bulundurulmadan davacnn bir yl mesleki faaliyetten alkonulmas yönünde tesis edilen dava 
konusu i lemde hukuka uyarlk görülmemi tir�. Ankara 8 M, 14.06.2001, E 2001/174, K 
2001/734. 

291  D10D, 15.09.2008, E 2006/946, K 2008/6084, DD, 2009, sy. 120, s. 317. 
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kolluk i lemleri ile bireylerin temel hak ve hürriyetlerine getirilecek snrlamalar, 
kamu düzeninin sa lanmas bakmndan zorunlu ve elveri li olmal, kollu un müda-
halesi ile bireye kar  alnacak tedbirler arasnda uygun bir orant olmaldr. Aksi hal-
de yaplacak i lemler konu unsuru bakmndan hukuka aykr olacaktr. 

8) dare, i lemlerinde �kazanlm  haklara� saygl olmak zorundadr. da-
re hukukunda ki inin ya da nesnenin bulundu u hukuki statüden do an ve ken-
disi açsndan kesinle en, kesin alaca a dönü en kazanlm  haklarn ihlal eden 
i lemler, konu unsuru bakmndan hukuka aykrdr292. 

D. Amaç (Maksat) 

dari i lemlerde amaç (maksat) unsuru ile anlatlmak istenen, idari i lemi yapan 
makamn söz konusu i lemden bekledi i sonuçtur. Özel ahslar yapacaklar i lemler-
le elde etmek istedikleri amaçlar serbestçe seçebilirler. Bu açdan geni  bir hürriyete 
sahip olduklar söylenebilir. Oysa kamu görevlilerinin bir i lemi yaparken uymalar 
gereken birtakm kurallar ve hedefler vardr. Bu ki ilerin kamu yararna ve kanun 
koyucunun özel olarak belirtmi  oldu u amaçlara aykr olarak ki isel gayeler gütme-
leri mümkün de ildir. dari i lemlerde amaç, kamu yararn sa lamak, kamu hizmet-
lerini etkili, istikrarl, devaml, düzenli ve verimli olarak yerine getirmektir293.  

darenin ki isel amaç güderek, siyasi amaç güderek veya bir ba ka ki iye yarar 
sa lama amac güderek hareket etmesi halinde idari i lem amaç bakmndan huku-
ka aykr olacaktr. Çünkü Devlet yetkileri, ki isel menfaatlerin tatmini için kullan-
lamayaca  gibi, özel yararlar ve siyasi e ilimlerin gerçekle tirilmesinde araç olarak 
da kullanlamaz. Dan tay, ki isel amaç güdülerek i lem tesis edilmesini hukuka 
aykr görmektedir294: �30.07.1981 onay tarihli Gaziemir imar plannda davacnn 
ve biti i indeki iki kom usunun evleri yol d nda kalmakta iken slah imar plan ile 
revizyon imar plannda yola çplak gözle dahi görülebilecek ekilde kavis çizdirile-
rek davac ve iki kom usunun ta nmazlarnn yol gövdesinde brakld , daha önce 
yol gövdesinde kalan tek katl yapnn korunarak yol gövdesinden çkarld , koru-
nan binann yol gövdesinde kalan binalara üstün bir taraf bulunmad , üstelik tek 
ba na korunurken, üç ki iye ait ikisi iki katl birisi tek katl üç binann yol gövde-
sinde brakld  anla lmakta olup bu durum planlar hazrlanrken ki isel menfaa-

292  mar plannn yarg kararyla iptal edilmesi bu plana uygun olarak alnm  ruhsatlar ortadan kal-
drmayaca ndan, yapnn mühürlenerek durdurulmasna ili kin i lemlerde hukuka uyarlk bulun-
mamaktadr. D6D, 11.02.2004, E 2002/4645 K 2004/685. ��verilen in aat ruhsatnn ve yap kul-
lanma izin belgesinin yap bittikten sonra, söz konusu ta nmazn bulundu u yeri konut alan olarak 
belirleyen imar plan de i ikli inin 17.5.1995 günlü mahkeme karar ile iptal edildi i gerekçesiyle 
iptal edilmesinde hukuka uyarlk bulunamamaktadr�. D6D, 03.12.1998, E 1997/6294 K 1998/5931. 

293 Gökalp, Ali Stk, � ptal Davalar�, Yüzyl Boyunca Dan tay, Ankara 1968, s. 464. 
294 D6D, 13.10.1992, E 1991/771, K 1992/3571, DD, 1993, sy. 87, s. 350. 
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tin gözetilerek tercih hakknn hak ve nasafet kurallarna uygun kullanlmad n 
göstermektedir�. te idari i lemler ile öngörülen amacn kamu yararna veya kanun 
koyucunun özel olarak belirtti i amaca aykr olmas durumunda, amaç bakmndan 
hukuka aykrlk olu maktadr.  

Amaç unsuru bakmndan hukuka aykrl n tespiti için, i lemi yapan kamu 
görevlisinin niyetini bilmek gerekir. Bu sebeple amaç unsuru tamamen sübjektif 
bir unsurdur295. darenin i lemden bekledi i nihai sonuç onun kendi zihninde te-
ekkül eder. Bu mahiyeti itibariyle amaç unsuru objektif mahiyette olan di er 

unsurlardan farkldr. Bu sebeple amaç unsurundaki sakatlk, hizmetin iyili ine 
olmayan sübjektif bir sebebin varl ndan do ar. Ancak u da unutulmamaldr ki 
amaç unsuru, zaman zaman objektif bir mahiyete bürünmekte ve ço u kez de 
sebep unsuru ile birle erek onun gölgesinde kalabilmektedir296. Zaten idari i lemin 
sebep unsuru, amaç bakmndan hukuka aykrl n ispatnda çok önemli rol oy-
namaktadr. Ancak sebep unsuru ile amaç unsurunun birle ti i durumlarda artk, 
amaç açsndan bir denetime de gerek kalmam tr. Zira sebep üzerinde yaplacak 
denetimle, sonuç alnabilecektir. Öyleyse, amaç unsuru üzerinde yaplacak dene-
tim, bu unsurun sebep unsurundan ayrlabildi i ölçüde olacaktr. 

1. Genel Amaç (Kamu Yarar) 

dari kurulu lar, kendilerine tannan yetkileri ancak kamu yarar için kullanabi-
lirler. Bu anlamla idari i lemlerin amac geneldir ve de i mez. Kamu yarar kavra-
m son derece önemli olup, idarenin gerçekle tirmekle yükümlü oldu u kamu hiz-
metlerinin bir unsurudur. Bir i lemin idareye atf ve izafe edilebilmesi için onun 
kamuya bir menfaat temin etmek üzere yaplm  olmas arttr. O halde kamu yarar 
idari i lemin genel amacdr. Yani, mevzuatta idari i lemin amac konusunda bir 
belirleme yaplm  olsa dahi i lem kamu yarar dü üncesiyle yaplmak zorundadr. 

Kamu yararnn nerede ve ne oldu una, nasl somutla t na karar verme yetki-
si, yasama organna aittir. Yasama organnn, idareye, herhangi bir i lemi yapmas 
için görev ve yetki vermesi durumunda, hangi amacn gerçekle tirilmesini dü ün-
dü üne ve istedi ine baklarak kamu yararnn nasl mü ahhas bir hale geldi i yo-
rum yoluyla bulunabilir. Ayrca yarg organ da önüne gelen uyu mazlklarda, ku-
rallar yorumlamak suretiyle kamu yararnn ne oldu unu tespit edecektir297. 

295 Aksi görü  için bkz. Yayla, Yldzhan, �Maksat Unsuru, Takdir Yetkisi ve Anayasa Mahkeme-
si�, (Kronik), ÜHFM, c. XXX, 1964, sy. 3�4, s. 1036 vd. 

296 Tuncay, s. 152. 
297 D5D, 11.05.1982, E 1980/9681, K 1982/5767, A D, c. 15, 1982, sy. 2, s. 106-107; D5D, 

07.06.1982, E 1981/778, K 1982/7167, A D, c. 15, 1982, sy. 4, s. 94-95; D5D, 21.05.1975, E 
1974/7154, K 1975/2997, A D, c. 8, 1975, sy. 2, s. 218-219; D5D, 26.03.1970, E 1969/4331, K 
1970/1004, A D, c. 6, 1973, sy. 1, s. 166-168. 
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Burada hemen belirtilmesi gereken husus udur: �Kamu yarar� kavramnn 
açk ve net bir ekilde tarifinin yaplmas mümkün de ildir. Kamu yarar kav-
ramnn idare hukukunda ve mahkeme kararlarnda en çok kullanlan bir kavram 
olmasna kar n, net bir ekilde tanmlanmas mümkün olamayan bir kavram-
dr298. Ancak ayklama metodu diye anlan bir metot ile bu kavramn tespiti 
mümkün olabilecektir. Buna göre, duygusal, siyasi ve ahsi nedenlerin kamu 
yarar d nda oldu u dü ünülmü  ve idarenin bir ki iyi hedef alarak, onu yarar-
landrmak veya belli bir usulün korumasndan mahrum brakmak için, ya da 
üçüncü ki ileri koruma amacna yönelik, dolaysyla duygusal veya siyasi i -
lemlerin amaç unsuru yönünden hukuka aykr oldu u kabul edilmi tir. 

2. Özel Amaç 

Bazen idari i lemlerde varlmak istenen amaç, mevzuatta açkça belirtilir. Bu 
durumda, idari i lemin kamu yarar yannda özel amac da var demektir. Özel 
amaç varsa, amaç unsuru daha dar bir sahada söz konusu olmakta ve adeta somut-
la maktadr299. Aslnda mevzuatta gösterilen özel amaç, daha dar alanda, somut 
bir ekilde ifade edilmi  olan kamu yararndan ba ka bir ey de ildir. Kanun ko-
yucunun kamu yararndan ba ka bir amaç gütmesi elbette ki dü ünülemez. Kanun 
koyucu bu davran yla, kamu yarar kavramn soyut, belirsiz bir kavram olmak-
tan çkarmakta ve somutla trmak suretiyle idareye yol göstermektedir. 

 dare, kanunkoyucu tarafndan ortaya konan ve kamu yararnn somutla trl-
masndan ibaret olan özel amaca uygun davranmaldr. Bu özel amaç d nda güdü-
lecek ba ka bir amaç, kamu yararna olsa bile hukuka aykr kabul edilecektir. Tra-
fik düzeninin sa lanmas amacyla verilmi  bulunan güzergah tespiti yetkisine da-
yanarak yol bakm masraflarn ksmak amacyla i lem yaplmas durumunda300, 
masraflardan kurtulmak eklindeki amaç kamu yararna de erlendirilse bile i lem, 
kanunun belirledi i özel amaçtan sapm  olacaktr ve hukuka aykrdr. Asayi in 
sa lanmas amacyla verilen kolluk yetkisinin idareye gelir sa lamak amacyla 
kullanlmas durumunda da ayn durum söz konusudur301. Ayn ekilde, yollarn 
düzenlenmesi amacyla verilmi  bulunan bina giri lerinin tespitine ili kin bir yetki-
nin, suçla mücadele amac ile kullanlmas durumunda da genel kamu yarar amac-
na uygun, ama özel amaca aykr bir i lem söz konusudur302. 

298 Pekiner, Visalettin, �Yönetimde Yetkinin Saptrlmas�, A D, c. 1, 1968, sy. 3-4, s. 117. 
299 Onar, c. I, s. 320. 
300 Sezginer, Murat, dari lemlerde Amaç Unsuru Bakmndan Hukuka Aykrlk, (Amaç Unsuru) 

(Yaymlanmam  Doktora Tezi), 1991, s.208. 
301 Waline, s.451; CE, 09.11.1932, Cie des Tramways de Cherbourg, RDP, 1933, s.117. 
302 Bir otel sahibi, oteline ikinci bir giri  yapmak için Belediyeye ba vurmu , Belediye, söz konusu 

ba vuruyu fuhu la mücadeleyi güçle tirece i gerekçesiyle reddetmi tir. CE, söz konusu yetkinin 
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dareye tannm  bulunan yetkiler, genel kamu yarar amac snrlar içinde, 
özel bir amacn gerçekle tirilmesi için verildi inde, özel amaç u ekillerde 
ortaya konulabilir303: Mevzuatta açkça ifade edilebilir; mevzuatta açkça ifade 
edilmemekle birlikte örnekleme yoluyla saylabilir veya yarg organ tarafndan 
yorumlanmak304 suretiyle ortaya konabilir. 

2942 sayl Kamula trma Kanunu�nun 28/1. maddesi, idari i lemin amacn 
açkça ifade etmi tir: �Milli savunma in aat ve tesisat için gerekli görülen ger-
çek ve özel hukuk tüzel ki ilerinin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile 
intifalar altnda bulunmayan kireç, ta  ve kum ocaklarn hiçbir resim ve ücrete 
tabi olmadan kullanmaya Milli Savunma Bakanl  yetkilidir�. Bu hükme göre 
Milli Savunma Bakanl  kireç, ta  ve kum ocaklarn ücretsiz olarak ancak 
milli savunma in aat ve tesisat amacyla kullanabilecektir. Bunun d ndaki bir 
amaç için bu ocaklarn ücretsiz kullanm mümkün de ildir.305 

442 sayl Köy Kanunu�nun 44/2. maddesi�ne göre, � htiyar Meclisi bu Ka-
nunun 13 ve 14�üncü maddelerinde yazl mecburi ve ihtiyari i leri yapmak için 
lüzumu halinde köy snr içindeki gayrimenkulleri de er pahasiyle satn alr.� 
Kanunun 13. ve 14. maddelerinde saylan görevler, Dan tay tarafndan örnek 
olarak saylm  görevler olarak kabul edilmi  ve bu görevler d nda bir amac 
gerçekle tirmek için de kamula trma yaplabilece i ifade edilmi tir. Dan tay�a 
göre, �Köyün görevleri arasnda dinlenme park yapm yoksa da �de i en ve 
geli en ko ullar kar snda köyün sosyal durumuna ve gereklerine göre dinlen-
me park için kamula trma yaplabilece inin kabulü zorunludur�306. 

                                                     
yollarn düzenlenmesi amacyla verildi ini, Belediyenin ise farkl bir amaç için (ahlak zabtas 
açsndan) kulland n ifade ederek, red i lemini iptal etmi tir. CE, 26.07.1947, Durand, Waline, 
s.450�den naklen. 

303 Sezginer, Amaç Unsuru, s. 211. 
304 Vidal, Roger, �L�évolution du détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative�, 

RDP, 1952, s.310. 
305 442 sayl Köy Kanunu�nun 16. maddesinde de salma i leminin hangi amaçla yaplabilece i 

açkça ifade edilmi tir: �Köyün aylkl adamlarnn ücretleriyle mecburi i lerden ba ka hiç bir i  
için hiç bir nam ve maksatla salma salnamaz. Bu suretle toplanan paralar bu i  için hiç bir yere 
ve hizmete tahsis olunamaz.� Benzer hüküm ayn Kanunun, Köylünün iste ine ba l olmakszn 
harcanacak paralara ili kin 19. maddesinde yer alm tr; Maddede saylanlar d nda bir amaç 
için harcama yaplamayacaktr: �Köylünün iste ine ba l olmayarak harcanacak paralar unlar-
dr: 1) Köy muhtarnn köy derne ince kesilen aylk veya seneli i 2) Varsa katip ayl  3) Köy 
namna yazlan veya vakf emlak ve arazinin vergi ve ba ka masraf 4) Köyün mecburi i lerine 
lazm olacak paralar 5) 12�nci madde mucibince iste e ba l iken mecburi yaplan i lere lazm 
olacak paralar 6) Köy i ine bakacak adamlarn ayl .� 

306 D6D, 12.05.1987, E 1986/1326, K 1987/534, DD, 1988, sy. 68-69, s. 388. 1963 tarihli 286 sayl 
Kanun ile yürürlükten kaldrlm  olan Köy Kanunu�nun 44/2. maddesi hükmü, i lemin amacn 
örnekleme eklinde saymak bakmndan daha çarpc bir örnektir. Bu düzenlemeye göre, � hti-
yar heyeti mektep, cami, hamam gibi köylüye faydal olan i leri yapmak için istedi i yeri de er 
paras ile satn alr.� Yarg organlar güdülen amacn, örnekleme suretiyle saylan amaçlar ile 
olan benzerli ini de erlendirecektir: �Köy Kanunu�nun 44. maddesinin 2. fkrasnda � htiyar he-
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dari i lemin amac mevzuatta açkça ifade edilebilir veya örnekleme yoluyla 
saylmak suretiyle belirtilebilir. Bununla birlikte kanun koyucunun güttü ü amaç 
açkça ifade edilmemekle birlikte, düzenlemenin ruhunda sakl olabilir307. Bu du-
rumda idare ve yarg organlar, kanun koyucunun amacn yorumlama suretiyle 
ortaya koyacaktr. Amaç unsuru bakmndan hukuka aykrlk kavramnn ortaya 
konulmasndan itibaren, yarg organlar, idarenin i lemlerinde kamu yarar amacn 
sorgulamakla yetinmemi , daha ileri giderek kanun koyucunun özel olarak gütmü  
bulundu u amac da sorgulam lardr308. Mesela Fransa�da, ta nmaz sat larn 
valinin iznine tabi tutan 1940 tarihli bir Kanun, izin i leminin amacn açkça ifade 
etmemi  ve vali bir köy snrlar içindeki arazinin sat na, araziyi satn alanlar 
ziraatçi olmad  için izin vermemi tir. Bu i lemi iptal eden Conseil d�Etat, Kanu-
nun amacnn ziraatçilere bir imtiyaz sa lamak olmad n, birtakm spekülasyonla-
r ve suistimalleri önlemek amacn ta yan bir asayi  kanununun söz konusu oldu-
unu ifade etmi tir309. Ayn ekilde Dan tay, Ziraat Bankas aracl yla getirilecek 

akaryaktlar için tüketim resmi alnmayaca na ili kin kanun hükmünün amacnn, 
tarmn korunmas oldu unu ve Ziraat Bankas d nda, tarmla ilgili bir kurulu un 
getirmi  bulundu u akaryakttan tüketim vergisi alnmasnn, Kanunun amacna 
aykr oldu unu karara ba lam tr310.  

Kanun koyucu tarafndan belirtilmi  bulunan özel amaç, ister kanunda açk-
ça, ister örnek vermek suretiyle ifade edilsin, isterse mevzuattaki düzenlemeyi 
yorumlamak suretiyle hakim tarafndan ortaya konulsun, idare, söz konusu özel 
amaca öncelikle uymak zorundadr311. lem, kamu yararna olmakla birlikte, 
mevzuatta gösterilen özel amaca aykr ise hukuka da aykr kabul edilecektir.312  

                                                     
yeti mektep, cami, hamam gibi köylüye faydal olan i leri yapmak için istedi i yeri de er paras 
ile satn alr� denilmi  olmasna ve buradaki �gibi� sözü bu nevilerden amme ihtiyaçlarnn tatmi-
nine sari olup fidanlk o mahiyette bulunmamasna ve esasen bu yerlerin tütün ekilmek ve tica-
ret edilmek suretiyle istimal edilece i iddias da kar lanmam  oldu undan� iptaline.� D5D, 
21.07.1943, E 1938/3649, K 1943/1570, DKM, sy. 23, s. 37. 

307 Onar, c. I, s. 319: �Maksat unsuru tasarrufun dayand  kanunda tasrih edilmi  olur veya kanu-
nun ruhunda mündemiç bulunur.� 

308 Vidal, s.310.  
309 CE, 09.07.1943, Tabouret et Laroche, Rec, s.182, ve JCP, 1943, s.241, Vidal, s. 311�den naklen. 
310 �Ziraat için kullanlacak akaryaktlarn Belediye resimlerinden muaf oldu u 423 sayl Kanun�n 

28. maddesinde kabul edilmi  bulunmaktadr. Gerçi bu maddede Ziraat Bankas vastasiyle geti-
rilmi  olmak kayd bulunmakta ise de bu kayt zirai maksatlarla kullanmadan ibaret olan muafi-
yet art nevinden bir kayt olmayp, ithal srasnda bu maksada sarf edilece ini göstermek ve 
bu suretle muafiyet tatbik etmek i ini kolayla trmak maksadyla konmu  oldu undan, Devlet Zi-
raat letmeleri Kurumu gibi faaliyet gayesi bakmndan mahal ve maksadn istimalinde üpheye 
yer bulunmayan ithallerde bu kaydn aranmasnda zaruret yoktur. Bu itibarla daval Belediyece 
Kurumun zirai ihtiyaçlar için getirdi i ve sarf etti i akaryaktlar sebebiyle istihlak vergisi salnma-
snda isabet yoktur.� D6D, 21.06.1947, E 1946/694, K 1947/1462, DKD, sy.36-37, s.198. 

311 Sezginer, Amaç Unsuru, s. 222. 
312 Pekiner, s.117. 
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3. Usul Saptrmas313 

Usul saptrmas, belirli bir amaç için kanun tarafndan öngörülen bir usulün uy-
gulanmas gerekirken, ba ka bir amaç için öngörülmü  usulün uygulanmasdr. Ba ka 
bir ifadeyle, bir i lem için öngörülmü  usulün bir ba ka i lem için kullanlmasdr. 
dare, usul saptrmas yoluna, ula mak istedi i amaç için kanunda öngörülmü  bulu-

nan, kendisi için, can skc, bktrc, formaliteler içeren düzenlemelerden kurtulmak, 
ya da zamandan veya paradan tasarruf etmek için ba vurur314. Usul saptrmasnn tipik 
örne i, kamula trma usulü uygulanmas gerekirken, geçici i gal usulüne ba vurmak-
tr315. Kamula trma i lemi, ayrntl usul kurallarna tabi, a amal olarak, zamana 
yaylan bir idari i lemdir. Oysa geçici i gale cevaz veren düzenlemeler (9 ubat 1331 
tarihli Menafi Umumiyeye Müteallik Hususat çin Efrada Ait Arazi ile Ta  Ocaklar-
nn Muvakkaten gali Hakknda Kanun) idare için nispeten daha kolay bir uygula-
maya yol açar. Ayn ekilde geçici i galle bir arazinin kullanm mümkünken, kamu-
la trma yoluna gitmek de usul saptrmas olarak de erlendirilir316. Usul saptrmasnn 
örneklerini ço altmak mümkündür. Mesela, bir memuru kadro d  brakmak için 
dairede reorganizasyon yaplmas317, çevre düzenlemesi yaplacak alandaki ta nmaz-
larn kamula trlmas yerine tehlikeli yap olarak snflandrlmak suretiyle yklmas 
karar verilmesi318, yol ve enerji nakil hatt geçirilmek amacyla irtifak hakk tesis 
edilen ta nmazn, yol kullanlp terk edildikten sonra eski hale getirilmesinin müm-
kün olamayaca  ve yol yapm nedeniyle ikiye bölünmesi sebebiyle artk ksmlarn-
dan yararlanlamayaca ndan, kamula trma yerine irtifak hakk tesisi319 gibi.  

Dan tay, yklacak derecede tehlikeli bir yap olmad  bilirki i raporu ile 
ortaya konmas nedeniyle usulüne uygun olarak kamula trma yaplmak suretiy-
le amaca ula lmas gerekirken, Haliç�in temizlenmesi amacna s nlarak 
�yklma e ilimli� oldu undan bahisle yapnn yktrlmasn �usul saptrmas� 
olarak niteleyen idare mahkemesi kararn onam tr320. 

313 Sezginer, Amaç Unsuru, s. 223-227. 
314 Waline, s. 450. 
315 Dündar, Erol, �Maksat Denetimi�, dare Hukuku ve dari Yarg ile lgili ncelemeler I, Ankara 

1976, s. 178. 
316 D6D, 23.11.1946, E 1946/390, K 1946/501, DKD, sy. 34, s.153: �Kamula trma yoluyla ferdin 

mülkiyet hakknn alnmas amme menfaatinin ancak bu yolla temini hallerine maksur oldu un-
dan ve kamula trlmak istenilen arazide ta  oca ndan istifade için menafi umumiyeye müteallik 
hususat için efrada ait arazi ve ta  ocaklarnn muvakkaten sureti i gali hakkndaki 9 ubat 
1331 tarihli kanuna göre muvakkat i gal yolundan faydalanma mümkün bulundu undan verilmi
olan menfaati umumiye kararnda isabet görülmemi tir.� 
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