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ÖZET

Korkmaz Fatma, İdari Yargılama Usulünde Yetki Kuralları, Yüksek Lisans

Tezi, İstanbul, 2009.

İdari Yargıda görev ve yetki konulu bu çalışmamızda, usul kurallarından

olan görev ve yetki hakkında açıklamalarda bulunduk.

Görev, bir davaya konu itibari ile hangi yargı yerinin bakacağını belirleyen

usul kuralıyken; yetki, yargı yerinin konu itibari ile bakacağı davanın hangi coğrafi

alanlarla sınırlı olduğunu düzenleyen usul kuralıdır. Görev ve yetki uyuşmazlığının

çıkabilmesi için bir ülkede birden çok yargı düzeni, bir yargı düzeni içinde birden

çok yargı yeri ya da aynı düzeydeki mahkemelerden birden fazla olması

gerekmektedir. Ülkemizde ise genel görevli olan idare ve vergi mahkemeleri ülke

çapında yayılmış olduğundan aralarında görev ve yetki uyuşmazlığının çıkması

kaçınılmaz olmaktadır. Ancak kimi zaman yasanın eksik yönlerinin veya yoruma

açık hükümlerinin görev ve yetki uyuşmazlıkları çıkmasına neden olduğu da açık

olup, bu durumda içtihatlarla bu boşlukların ve yoruma açık hükümlerin önüne

geçilmeye çalışılmaktadır.

Biz de gerek menfaat ya da hakkının ihlal edildiğini düşünen davacılar

gerekse yasaların uygulayıcısı olan yargıçlar bakımından görev ve yetki kurallarının

önemine binaen bu konuyu seçmiş bulunmaktayız.

Çalışmamızda öncelikle idari yargıda görev kurallarının ölçütlerine, yargı

yerlerinin görevlerine, görev uyuşmazlıklarının çözümüne, görev kurallarının

niteliklerine yer verdikten sonra,  genel ve özel yetki kuralları, bağlantı hallerinde ve

görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yetki kuralları ile merci tayini hakkında kurallar

ortaya konuldu ve sonuç bölümüyle birlikte çalışma tamamlandı.
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ABSTRACT

Korkmaz Fatma, Law of Authority in Administrative Jurisdiction

Procedures, Postgraduate Thesis, İstanbul, 2009.

In the foregoing study on the jurisdiction and venue in Administrative

Procedures, explanations on jurisdiction and venue which are two of the procedure

rules have been provided.

Jurisdiction being the procedure rule determining which judiciary body shall

address one case in accordance with its context; while venue is another procedure

rule which regulates the geographical borders of the case the judiciary body shall

address. Occurrence of a conflict of jurisdiction and venue is only possible when a

country has more than one jurisdiction order; one jurisdiction order contains more

than one tribunals or there are more than one court of same level. In Turkey,

administrative courts and tax courts which are both general jurisdiction bodies are

prevalent in various locations of the country which makes it inevitable that a conflict

of jurisdiction and venue occurs between them. However, it is also evident that

deficient points or open-ended provisions in the laws also lead to jurisdiction and

venue conflicts where open-endings and deficiencies are tried to be compensated by

judicial opinions.

This issue has been selected by our side having regard to the importance of

the jurisdiction and venue rules for claimants who claim to have been treated

unfairly as well as the judges who are the practitioners of the laws.

In the foregoing study, criteria on jurisdiction rules in administrative

procedure, tasks of tribunals, settlement of conflicts of jurisdiction, properties of

jurisdiction rules has been addressed in the first place, then general and special

venue rules, venue rules in the event of lack of jurisdiction or venue and rules on

assignment of bodies have been examined and the study has been finalised with the

conclusion
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GİRİŞ

Usul hükümleri idari yargıda önemli yere sahiptir.

İdarenin kararları kural olarak hukuka uygun olarak kabul edilse bile idarenin

işlem ve eylemleri de denetlenebilmekte ve bu konuda çeşitli yöntemler

kullanılmaktadır. İdari denetim, siyasi denetim, yargısal denetim bunlara örnek

olarak verilebilir. Ancak yargısal denetim etkinliği ve caydırılıcılığı  bakımından

diğer denetim yöntemlerinden ayrılmaktadır.

İdarenin yargısal denetiminde Anglo-Amerikan ülkelerinde uygulanan “yargı

birliği” sistemi ile Kara Avrupası ülkelerinde uygulanan “idari yargı” sistemi olmak

üzere iki ana sistem bulunmaktadır. Ülkemizde idari yargı sistemi benimsenmiş olup

idarenin yargısal denetimi Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare

Mahkemesi İdare ve Vergi Mahkemeleri aracılığıyla sağlanmaktadır.

1982 Anayasası ile Danıştay ve ilk derece idare mahkemelerinin yeni idari

yargı mevzuatı ile teşkilatlandırılması sonucunda konunun daha da önem

kazanmasına karşılık, idari yargılama usulünde bulunan boşluklardan dolayı sorunlar

meydana gelmiştir.

Biz de bu nedenle “ İdari Yargıda Görev ve Yetki” konusunu ayrı bir çalışma

yaparak, bu konuya ilişkin sorunlar ve çözüm yollarına tezimizde açıklık getirmeye

çalışarak bilimsel alanda sonuca ulaşmış bulunuyoruz.

İdari Yargıda görev ve yetki kavramları usul hükümleri açısından birbirinden

ayrı ve özel hükümleri olan kavramlardır. Görev, bir davaya konu itibari ile hangi

yargı yerinin bakacağını belirleyen usul kuralıyken; yetki, yargı yerinin konu itibari

ile bakacağı davanın hangi coğrafi alanlarla sınırlı olduğunu düzenleyen usul

kuralıdır. İdari yargıda dava genel yetkili olan ilk derece idare ve vergi

mahkemesinde mi yoksa özel yetkili olan Danıştay da mı açılmalıdır sorusu görev
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konusunu ilgilendirmektedir. Bu husus açıklığa kavuşturulduktan sonra davanın

hangi yerdeki mahkemede açılacağı sorusu ise yetki konusunu ilgilendirir. Buna göre

görev; uyuşmazlığı bir yerdeki mahkemelerden hangisinin çözümleyeceğini

belirtirken yetki ise hangi yerdeki mahkemenin uyuşmazlığa bakacağını

belirtmektedir.

İdari yargıda görev ve yetki uyuşmazlığı iki aşamalıdır. Ayrı yargı düzenleri

yani, adli, idari, askeri yargı düzenleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlığına

“yargı yolu uyuşmazlığı” denir. Bu nitelikteki görev ve yetki uyuşmazlıklarını 2247

sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluğu İşleyişi Hakkındaki Kanun hükümlerine

göre Uyuşmazlık Mahkemesi giderir.

Çalışmamızın birinci bölümünde İdari Yargıda görev ve yetkiye ait genel

esaslara, yargılama usulünde yetki kuralları ile görev uyuşmazlıklarına konumuzla

ilişkisi yönünden değinilmiş bulunmaktadır.

İkinci bölümde; idari yargıda görev kurallarının ölçütlerine, yargı yerlerinin

görevlerine, idari yargıda görev uyuşmazlıklarının çözümüne, görev kurallarının

niteliklerine yer verilmiştir.

Üçüncü bölümde ise; idari yargılama usulünde yetki ile ilgili genel ve özel

yetki kuralları, bağlantı hallerinde yetki kuralları, görevsizlik ve yetkisizlik

hallerinde yapılacak işlemler ile merci tayini belirtilerek sonuç bölümüyle çalışma

tamamlanacaktır.
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BİRİNCİ  BÖLÜM

GÖREV VE YETKİ

I. GENEL OLARAK

Görev ve yetki kavramları, usul hukuku açısından birbirinden ayrı ve özel

anlamları olan kavramlardır.1

Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce

kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Yasama ve yürütme organları dışında yargı

organlarına ilişkin düzenlemeler Anayasanın 138 – 143. maddeleri arasında

düzenlenmiştir.

Anayasanın 138. maddesine göre; “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar;

Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler.

Hiçbir organ, makam ve merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında

mahkemeler ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve

telkinde bulunamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak

zorundadır, bu organlar ile idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve

bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

Anayasanın 142. maddesine göre ise; Mahkemelerin kuruluşu, görev ve

yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunlarla düzenlenir. Mahkemelerin görev

ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesi “tabii hakim” ilkesinin bir sonucudur.

Anayasanın bu hükmünden hareketle, genel idari yargı yerlerinin görevi 2575

sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve

1 A. Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara, Turhan, 2005, s.68.
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Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile bazı özel

kanunlarda düzenlenmiştir.

“Hukukumuzda genel manada görev ve yetki kavramı, davaların farklı ilk

derece mahkemelerinden hangisinde görüleceği meselesi ile, aynı derecedeki

mahkemelerden hangi yerdekinde görüleceği meselesi olarak ele alınmaktadır.”2

Belirli bir davaya aynı yargı kolundaki ilk derece mahkemelerinden

hangisinin bakacağını düzenleyen kurallara görev ve yetki kuralları denir.3

Bir uyuşmazlıkta görevli ve aynı zamanda yetkili mahkemenin belirlenmesi

için usul kanunlarında veya uyuşmazlığın tabi olduğu yasal düzenlemelerde özel

görev ve yetki kuralının incelenmesi gerekmektedir.4

Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunlarla düzenlenir. Bunun bir Anayasa

ilkesi olarak kabul edilmesinin nedeni, bir kimsenin kanunen tabi bulunduğu

mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılmasını önlemektir.5

İdare ve vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz

önünde tutularak İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nın

görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur.

İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla görev ve yetki sorunuyla

karşılaşılmaya başlanmıştır.

2Yavuz Alangoya- A.Kamil Yıldırım- Nevhis Deren Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları,
İstanbul, Alkım, 2004, s.57.
3Baki Kuru- Ramazan Arslan- Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Ankara, Yetkin, 2004, s.129.
4Kahraman Berk, İdari Yargılama Usulü Kanunu Kapsamında İlk İnceleme, İstanbul, Alfa, 2008,
s.40.
5Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku, Ankara, Yetkin, 2004, s.129.
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II. GÖREV

Görev; genel olarak, bir yargı yerinin, dava konusu yönünden yetkili olması

durumunu gösterir.6

Bir davaya konu itibariyle hangi yargı kolunda ve bu yargı kolunun hangi

biriminde bakılacağını belirten kurallara  “görev” kuralları denir.7 Doktrinde, bir

davaya hangi yargı kolundaki mahkeme tarafından bakılacağı hususu görev ilişkisi

değil yargı yolu ilişkisi olduğu belirtilmektedir.

Yargı kolu seçildikten sonra davanın o yargı kolu içinde bulunan özel

mahkemelerde görülüp görülmeyeceği incelenecektir. Genel Mahkeme ile özel

mahkeme arasındaki ilişki görev ilişkisidir.8

Yargı kolu seçildikten sonra, adli, idari, askeri- bu yargı kolu içinde hangi

hüküm mahkemesinin karar vereceği görevi tanımlamaktadır.9

Bir uyuşmazlığın, konusu itibariyle hangi yargı düzeninde ve o düzen içinde

yer alan hangi mahkemede görüleceği, göreve ilişkin hukuk kurallarıyla düzenlenir.10

Örneğin idari yargının görev alanına giren bir davaya, Danıştay’da mı, bölge idare

mahkemesinde mi yoksa idare veya vergi mahkemelerinden hangisi tarafından

bakılacağı görev sorunu ile ilgilidir

Bir yargı düzeninin içinde yer alan bir yargı yerinin görev alanının

belirtilmesi, kamu düzeni ile ilgilidir. Tarafların anlaşması ile bir mahkemenin görev

alanı değiştirilemez.

6 Kuru, a.g.e., s.131.
7 Celal Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 6. bs, Ankara, Sözkesen, 2006, s.885.
8 Alangoya- Yıldırm- Yıldırım, a.g.e., s.59.
9 Berk, a.g.e., s.40.
10Zuhal Çokar, “Genel olarak Görev ve Yetki Konusu”, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Yıl:6,
Sayı:1-3, Aralık 1985.
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Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan taraflar sözleşme ile

görevli mahkemeyi değiştiremezler.11 Görev kurallarının kamu düzenine ilişkin

olmasının doğal sonucu olarak idari yargıda, adli yargıda olduğu gibi, görevsizlik

itirazı yapılmadan da mahkeme kendiliğinden görev konusunu inceleyerek

gerektiğinde görevsizlik kararı verebilir.

Yukarıda belirtilen tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, görev, aynı yargı yolu

içinde bulunan mahkemelerden hangisi tarafından davaya bakılacağını

göstermektedir. Örneğin bir davaya sulh ceza mahkemesinde mi yoksa idari yargı

düzeninde bulunan mahkemelerce mi bakılacağı görev konusu ile ilgilidir.

III. GÖREV UYUŞMAZLIĞI

Bir ülkede birden çok yargı düzeni ya da  bir yargı düzeni içinde çeşitli yargı

kuruluşları yer alırsa, bunlar arasında  görev uyuşmazlığının çıkması olasılığı vardır.

Bunlardan biri diğerinin görev alanına giren işlerde, kendini görevli sayarak yanlış

açılan bir davaya bakabilir; ya da bunlardan her biri görevsizlik kararı vererek bir

davayı mahkemesiz bırakabilir.12

Görev uyuşmazlığı aynı yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler arasında

olabileceği gibi, yargı düzenleri arasında da olabilir. Her iki durum için de literatürde

“Görev Uyuşmazlığı” deyimi kullanılmaktadır. Bununla beraber Alman Hukukunda

kullanılan deyimlerden yararlanarak, aynı yargı düzeni içinde ortaya çıkan görev

uyuşmazlığı için “görev uyuşmazlığı” ayrı yargı düzenleri arasında ortaya çıkan

görev uyuşmazlığı için “yargı yolu uyuşmazlığı” deyimi kullanılmaktadır.13

11 Kuru - Aslan - Yılmaz, a.g.e., s.130.
12Gözübüyük, a.g.e., s.69.
13 Necip Bilge, Medeni Yargılama Hukuku, Ankara, Sevinç Matbaası, 1967, s.121.
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Davacının davasını açmadan önce, davanın hangi mahkemede açılması

gerektiğini bilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Davacıya göre görevli olan bir

mahkeme aslında görevli olmayabilir. Bu durumda görev uyuşmazlıkları ortaya

çıkar.

2247 sayılı Kanunun 10. maddesine göre görev uyuşmazlığı çıkarma; adli,

idari ve askeri bir yargı mercinde açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının

reddi üzerine ilgili Başsavcı veya Başkanın sözcüsü tarafından görev konusunun

incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden istenmesidir.

Farklı yargı yolları arasında ortaya çıkan görev uyuşmazlıkları Uyuşmazlık

mahkemesince çözümlenir.14Görev uyuşmazlıkları, “olumlu görev uyuşmazlığı” ve

“olumsuz görev uyuşmazlığı” olmak üzere ikiye ayrılır.

A. OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI

Olumlu görev uyuşmazlığı, aynı davanın çözümü konusunda  iki ayrı (ayrı

veya aynı yargı koluna ait) mahkemenin kendilerini görevli sayması durumunda

olumlu görev uyuşmazlığından bahsedilir.15

Başka bir yargı düzeninin görevi içine girdiği gerekçesi ile görevsizlik

itirazının mahkemece reddi üzerine, görev alanı korunmak istenen yargı düzeni

içinde yer alan Başsavcının, görev konusunun incelenmesini Uyuşmazlık

Mahkemesinden istemesine, olumlu görev uyuşmazlığı denilir.16

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkındaki 2247 sayılı

Kanunun  17. maddesine göre olumlu görev uyuşmazlığı; adli, idari ve askeri yargıya

bağlı ayrı iki yargı mercine açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda

14 İsmail Hakkı Göreli, Devlet Şurası, Ankara, SBF Yayını, 1953, s.280.
15Selçuk Hondu, “Danıştay, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri Arasında Ortaya Çıkan Görev
Uyuşmazlıkları” Danıştay Dergisi, Yıl:15, Sayı:56-57, Ankara 1985, s.280.
16Gözübüyük, a.g.e., s.111.
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bu yargı mercilerinin her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları,

görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza davalarında bu kararların

kesinleşmiş bulunması durumunda meydana gelir.

Olumlu görev uyuşmazlığı, alanında çok az rastlanabilecek “istisnai” bir

durumdur. Davacının iki ayrı yargı düzeninde, tarafları, konusu, sebebi aynı olan, iki

ayrı dava açma olasılığı hemen hemen yok gibidir. Böyle bir durumda davalının

derdestlik savında bulunması ve ikinci açılan davayı reddettirmesi olasılığı

bulunmaktadır.17

Bizce de olumlu görev uyuşmazlığı uygulamada çok az rastlanabilecek bir

durumdur. Davalının tarafları, konusu, sebepleri aynı olan bir davada derdestlik

iddiasında bulunması imkanı varken olumlu görev uyuşmazlığının çıkarılması

uygulamada sık rastlanacak bir durum değildir.

1.Olumlu Görev Uyuşmazlığının Koşulları

a. Yargı Yerinde Açılmış Bir Dava Bulunması

Olumlu görev uyuşmazlığının çıkarılabilmesi için öncelikle açılmış bir dava

olması gerekir. Ortada yargı yerinde açılmış bir dava olmadan olumlu görev

uyuşmazlığı çıkarılamaz.

Bu dava hukuk davası olabileceği ceza davası da olabilir. Dava açma işlemi

tamamlanmadan olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma olanağı yoktur.18

Aynı dava, yani tarafları, konusu, ve sebebi aynı olan bir dava hem hukuk

mahkemesinde hem de idare mahkemesinde açılmış olmalıdır.19

17 Gözübüyük, a.g.e., s.111-112.
18 Zehra Odyakmaz-Ümit Kaymak-İsmail Ercan, İdari Yargı, Ankara, İkinci Sayfa, 2007, s.97.
19 Kuru- Aslan- Yılmaz, a.g.e., s.237.
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b.Görevsizlik İtirazında Bulunulması

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında

Kanunun  10. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere, yetkili Başsavcı veya

Başkanın sözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesinden istekte bulunabilmesi için, görev

itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç birinci oturumda, ceza mahkemelerinde

delillerin ikamesine başlamadan önce; idari yargı yerlerinde de dilekçe ve savunma

evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli

olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır.

Gözübüyük’e göre; “uyuşmazlık çıkartılabilmek için, yasa koyucu tarafından

getirilen ilk oturum koşulu, davaların görev yönünden sürüncemede kalmasını,

tarafların uyuşmazlık çıkarma yöntemini kötüye kullanmalarını önleme amacı

gütmektedir”.20

Dilekçe ve savunma evreleri tamamlanmadan görev itirazında bulunulması

gerektiği koşulunun getirilmesiyle, kamu düzeninden olan görev konusunun bir an

önce açıklığa kavuşturulması, mahkemelerin görevinde olmayan bir konuya

bakmamalarının amaçlandığı kanısındayız.

c. Mahkemece Görevsizlik İtirazının Reddedilmesi

Olumlu görev uyuşmazlığının varlığından söz edebilmek için mahkemece

görev itirazının reddedilerek görevlilik kararı verilmesi gerekmektedir.

Nitekim bu konuda Ankara 2. İdare Mahkemesinin 18.10.2004 tarih,

E:2004/2713 sayılı ara kararında, davacı tarafından 2918 sayılı Kanunun54/1.

Maddesi uyarınca kesilen para cezasının iptali istemiyle açılan davada,davalı idare

tarafından  görev itirazında bulunulması üzerine idarenin organları eliyle idari

20Gözübüyük, a.g.e., s.113.
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usullere göre uygulanması ve idare hukukunun bir müeyyidesi olması nedeniyle,

idari işlem niteliğini taşıyan ve bu yönüyle adli cezalardan ayrılan idari cezaların

yargısal denetiminde, kural olarak, idari yargı yerleri görevli bulunduğu belirtilerek

görev itirazının reddine karar verilmiştir.

Görev itirazının yargı mercince yerinde görülerek görevsizlik kararı verilmesi

halinde, görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesi, temyizen bu

kararın bozulmuş ve yargı mercince de bozmaya uyularak görevli olduğuna karar

verilmiş bulunmasına bağlıdır.21

Mahkemenin görevli olduğuna ilişkin kararı ara karardır, tek başına temyiz

edilemez,ancak mahkemenin son kararı ile birlikte temyiz edilebilir.22

d. Esas Hakkında Karar Verilmemiş Olması

Uyuşmazlık mahkemesi içtihatlarına göre, görev konusunun Uyuşmazlık

Mahkemesi’nde incelenebilmesi ancak davanın esası hakkında karar verilmemiş

olmasına bağlıdır. Esas hakkında mahkemece karar verildikten sonra, görev

konusunun Uyuşmazlık Mahkemesi’nde incelenmesine olanak yoktur. Davanın esası

hakkında karar verilmiş ise görev konusu Uyuşmazlık Mahkemesince değil ilgili

temyiz mercince incelenir.23

2. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çıkarılması

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında

Kanunun  10. maddesinin 4. fıkrasına göre uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya

yetkili makam; reddedilen görevsizlik itirazı adli yargı yararına ileri sürülmüş ise

Cumhuriyet Başsavcısı, idari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başsavcısı

sözcüsü, askeri ceza yargısı yararına ileri sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı,

21 2247 Sayılı Kanun, md.10/3.
22Gözübüyük, a.g.e., s.113.
23Gözübüyük,a.g.e., s.113.
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Askeri İdari Yargı yararına ileri sürülmüş ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Başsavcısıdır.

2247 sayılı Kanunun 10. maddesinde, olumlu görev uyuşmazlığını

başsavcıların çıkarabileceği belirtilmişse de, Başsavcıların, kendiliğinden görev

uyuşmazlığı çıkarma yetkileri yoktur. Başsavcıları harekete geçirme görevi, olumlu

görev uyuşmazlığı çıkan davada , görevsizlik ileri süren kişi ya da makama aittir”.24

3. Başsavcının Harekete Geçirilmesi

Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın

verildiği tarihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu

açık bulunan ceza davalarında ise ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak on beş

gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili makama sunulmak üzere iki

nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı mercine verir. 25

Bu yargı merci, dilekçenin bir nüshasını ve varsa eklerini yedi gün içinde

cevabını bildirmesi için diğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi içinde

bu yargı mercine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır.

Yargı merci, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itirazı ret kararını kaldırarak

görevsizlik kararı vermediği takdirde kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve

varsa belgeleriyle birlikte görevsizlik itirazının reddine ilişkin karar ile dayanağı

belgenin asıl veya örneklerini uyuşmazlık çıkarmak isteminde bulunmaya yetkili

makama gönderir.

2247 sayılı Yasanın 12. maddesinde belirtildiği üzere, bir davada uyuşmazlık

çıkarılması için yalnız bir kez başvurulabilir.

24 Murat Yaman, İdari Yargı Dava Rehberi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009, s.77.
252247 Sayılı Kanun, md.12
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4. Başsavcının Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurması

Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili

makam, gerekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksiklikleri tamamlattıktan

sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer olmadığı sonucuna varırsa, istemin reddine karar

verir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yargı mercine, hemen tebliğ

olunur. Bu karara karşı hiç bir yargı mercine başvurulamaz.26

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durumlarda yetkili makam, dilekçe

ve eklerinin kendisine ulaştığı tarihten, şayet eksiklikleri tamamlatmak yoluna gitmiş

ve bu eklere gönderdiği yazıları on gün geçmeden postaya vermiş ise eksikliklerin

tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on gün içinde düzenleyeceği gerekçeli

düşünce yazısını, kendisine gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık

Mahkemesine yollar ve ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurduğunu ilgili yargı

mercine hemen bildirir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıyla eklerini, görevsizlik

itirazını reddeden yargı mercine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanın

sözcüsüne tebliğ edebilir. Tebliği alan makam karşılık vermek isterse, yedi gün

içinde yazılı karşılığını vermekle görevlidir.27

5. Uyuşmazlık Mahkemesinin Kararı

Uyuşmazlık Mahkemesine olumlu görev uyuşmazlığı için başvurulması

durumunda, yargı yeri, görev konusunda uyuşmazlık mahkemesinde bir karar

verilinceye kadar davanın görülmesini geri bırakır.28 Altı ay içinde Uyuşmazlık

Mahkemesi tarafından bir karar verilmezse davayı görmeye devam eder. Ancak dava

esastan karar bağlanana kadar Uyuşmazlık Mahkemesi bir karar verirse mahkeme bu

karara uyumak zorundadır. Uyuşmazlık Mahkemesi dava esastan karara bağlandıktan

262247 Sayılı Kanun, md.13
272247 Sayılı Kanun, md.13
28 Gözübüyük, a.g.e., s.115.
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sonra karar verirse yargı yerinin kararının kesin hüküm oluşturması nedeniyle bu

durumda yapacak bir şey yoktur. Uyuşmazlık Mahkemesi kararının dava temyiz

aşamasındayken verirse, temyiz yeri bu karara uymak zorundadır. Bu durumda görev

noktasından kararı bozacaktır. Mahkeme de bu bozma kararına uymak zorundadır

Uyuşmazlık Mahkemesi, olumlu görev uyuşmazlığında, davaya bakan

mahkemenin içinde yer aldığı yargı kolunun görevli olduğu sonucuna varırsa,

Başsavcının istemini reddeder; davaya bakan mahkemenin içinde yer aldığı yargı

kolunun görevli olmadığı sonucuna varırsa bu takdirde mahkemece verilen görevlilik

kararını kaldırıp, görevli yargı mercini belirler.29

B. OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında

Kanunun 14. maddesine göre olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri

sürülebilmesi için; adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları,

konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda

verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir.

Görüldüğü üzere bu durumda ortada davayı çözümleyecek mahkeme

kalmamaktadır. Olumsuz görev uyuşmazlığı söz konusu olduğunda, davaya bakacak

mahkemenin hangisi olduğu belirsizdir; yani dava ortada kalmıştır 30

Uygulamada olumsuz görev uyuşmazlığı adli, idari ve askeri yargı mercileri

arasında ortaya çıkmaktadır. Bu mahkemelerin en az ikisi tarafından verilen

görevsizlik kararı sonucu olumsuz görev uyuşmazlığı doğmakta ve uyuşmazlık

ortada bırakılmaktadır. Olumsuz görev uyuşmazlığının ortadan kaldırılarak görevli

yargı yerinin belirtilmesi Uyuşmazlık Mahkemesinden istenmektedir.

29Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj, 2003, s.378.
30Özer Atilla, Gerekçeli ve 1961 Anayasası ile Mukayeseli1i 982 Anayasası, Ankara, Gazi
Üniversitesi Yayınları, 1983, s.1 vd.
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1.  Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Koşulları

a. İki Görevsizlik Kararının Bulunması

Olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılabilmesi için, en az iki yargı yerinden

verilmiş, iki ayrı görevsizlik kararının bulunması gerekir. Yargı yerlerinden birinin

davaya görev yönünden, diğerinin esas ya da görev dışındaki bir nedenden dolayı

reddetmesi, durumunda, işin Uyuşmazlık Mahkemesine götürülmesine olanak

kalmaz.31

Nitekim bu konuda Ankara 2. İdare Mahkemesinin 11.05.2007 tarih,

E:2007/274 K:2007/1237 sayılı yayımlanmayan kararında, davacı tarafından 506

sayılı Yasanın 140. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin işlemin

iptali istemiyle Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada görevsizlik kararı

vermesi üzerine uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargının görevinde olduğu

belirtilerek görev ret kararı verilmiştir.

Yukarıda belirtilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, iki ayrı görevsizlik

kararı bulunmadıkça olumsuz görev uyuşmazlığından söz edilemeyecektir.

Mahkemeler tarafından verilen kararların görevsizlik noktasında olması, esasa ilişkin

bir karar verilmiş ise görev uyuşmazlığı çıkarmaya olanak yoktur.

b. Kararın Ayrı Yargı Düzenleri İçinde Yer Alan Mahkemelerce

Verilmiş Olması

Aynı Yargı düzeni içinde yer alan yargı yerlerince verilen görevsizlik

kararlarına karşı Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulamaz. Olumsuz görev

uyuşmazlığının çıkarılabilmesi için görevsizlik kararının farklı yargı kolları içinde

yer alan iki mahkeme tarafından verilmiş olması gerekir.32 Aynı yargı düzeni içinde

yer alan mahkemeler tarafından verilen görevsizlik kararları söz konusu olduğunda

31 Gözübüyük, a.g.e., s.117.
32Mustafa İlhan Dinç, ”Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümü İçin Uyuşmazlık Mahkemesine
Başvuru” Danıştay Dergisi, Sayı 58-59, Ankara 1985, s.36.
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olumsuz görev uyuşmazlığından bahsedilemez. Bu tür uyuşmazlıklar, o yargı

düzeninin tepesinde yer alan yargı yerince giderilir. İdare ve vergi mahkemeleri

tarafından verilen görev ret kararları için, görevsizlik kararını veren idare ve  vergi

mahkemesi aynı yargı çevresinde bulunuyorsa o yer bölge idare mahkemesi, farklı

yargı çevresinde bulunuyorsa Danıştay tarafından karara bağlanır.

c. Görevsizlik Kararları Biri Diğerinin Görevli Olduğu

Gerekçesiyle Verilmiş Olması

Uyuşmazlık Mahkemesine göre, olumsuz görev uyuşmazlığının olabilmesi

için, yargı yerleri görevsizlik kararlarını karşılıklı olarak birbirlerini görevli

görmelerine dayandırmalıdır. Eğer bunlardan biri, başka bir yargı yerini, görevli

mahkeme olarak göstermişse henüz bu aşamada olumsuz görev uyuşmazlığından söz

edilemez.33

Nitekim bu konuda Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25.03.2008 tarih,

E:2008/404 K:2008/484 sayılı yayımlanmayan görev ret kararında açıkça”dava

konusu uyuşmazlığın görüm ve çözümü, Sulh Ceza Mahkemesinin görevine

girdiğinden Mahkememiz görevsizdir.” denilerek adli yargı yeri görevli

gösterilmiştir.

d. Görevsizlik Kararının Kesinleşmiş Olması

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanunu’nun 14.

maddesinde belirtildiği üzere görevsizlik kararının ya süresi içinde temyiz edilmemiş

olması nedeniyle ya da temyiz edilmekle beraber temyiz merci tarafından onanmış

olması nedeniyle kesinleşmiş olması gerekmektedir.

33Gözübüyük, a.g.e., s.119.
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e. İki Yargı Yerince Görevsizlik Kararı Verilen Davaların Aynı

Olması
Yargı yerlerince verilen görevsizlik kararlarının aynı dava hakkında verilmiş

olması gerekir. Aynı dava deyimiyle tarafları, konusu, sebebi aynı olan davalar

anlatılmak istenir.34Tarafları, konusu, sebebinden herhangi biri farklı olan davalarda

verilen görevsizlik kararları hakkında olumsuz görev uyuşmazlığı çıkarılamaz.

2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında

Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrasına göre, olumsuz görev uyuşmazlığının

giderilmesinin istemi; ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili

makamlarca ileri sürülebilir.

Uyuşmazlığın giderilmesi dilekçe ile istenir. Uyuşmazlığı giderme başvurusu

son görevsizlik kararını almış olan yargı yerine yapılır.35

Olumsuz görev Uyuşmazlığının giderilmesi için yapılacak başvuru en erken,

ikinci görevsizlik kararının çıkarıldığı gün yapılabilir. Bunun dışında olumsuz görev

uyuşmazlığının giderilmesi belirli bir süreyle sınırlandırılmamıştır. Öğretide

Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmanın hukuk davalarındaki on yıllık genel zaman

aşımı süresine tabi olduğu konusunda yaygın bir görüş vardır.36 Hukuk davalarındaki

on yıllık genel zaman aşımı süresine tabi olduğu yolundaki yaygın görüş idari

davalarda söz konusu değildir.

34Gözübüyük, a.g.e., s.120.
35Gözübüyük, a.g.e., s.121.
36Zehra Odyakmaz-Ümit Kaymak- İsmail Ercan, İdari Yargı, Ankara, İkinci Sayfa, 2007, s.102.
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3.Uyuşmazlık Mahkemesinin Kararı

Uyuşmazlık Mahkemesi olumsuz görev uyuşmazlığının koşullarının eksiksiz

olduğu sonucuna varırsa, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararını kaldırarak

görevli mahkemeyi belirler. Uyuşmazlık mahkemesi bu kararı görevli görülen

mahkemeye bildirilir. Görevli mahkeme ayrıca bir görevlilik kararı alınmasına gerek

olmaksızın davaya bakar.37 Uyuşmazlık Mahkemesi görevsizlik kararlarının veren

mahkemelerin dışında bir başka mahkemenin görevli olduğu sonucuna varırsa bunu

kararında belirterek görevli gördüğü mahkemeye ve taraflara durumu bildirmesi

gerekir.

Uyuşmazlık Mahkemesi kararları kesin nitelik taşıdığından, görevli mahkeme

davaya bakmak zorundadır.

Nitekim Uyuşmazlık Mahkemesinin 9.7.2001 tarih E:2001/49 K:2001/61

sayılı yayımlanmayan kararında, 2918 sayılı Yasa’ya göre trafik zabıtasınca verilen

para cezasından doğan kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı Yasaya göre

düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın idari yargı yerinde

çözümlenmesi gerektiğine kesin olarak karar verildiği açıkça belirtilmiştir.

4.Yargı Yerlerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurması

Davaların sürüncemede kalmasının önlemek için getirilen bu yöntem 2247

sayılı Kanunun 19. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre; Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya

kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye

başlayan veya incelemekte olan bir yargı merci davada görevsizlik kararı veren

merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli mercin

belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini

37Odyakmaz- Kaymak- Ercan, a.g.e., s.102-103.
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Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler. Mahkemenin gerekçeli

kararı, dava dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununda sadece ilk derece yargı yerlerinin değil,

temyiz incelemesi yapan yargı mercilerinin de görevli yargı yerinin saptanması için

Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başvurması düzenlenmiştir. Buna göre; daha önce

Uyuşmazlık Mahkemesince yargı merci belirtilmemiş olan bir davada temyiz

incelemesi yapan yüksek mahkeme, davanın, davaya bakan mahkemenin görevi

dışında olduğu kanısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, incelemeyi

erteleyerek yargı mercinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya

karar verebilir.

Mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde Uyuşmazlık

Mahkemesince, olumsuz görev uyuşmazlıkları ile ilgili usul kuralları uygulanır.

IV. YETKİ

“Uyuşmazlık idare ve vergi mahkemelerinin görevi içinde ise, bu takdirde

Türkiye sınırları içinde hangi idare ve vergi mahkemesinin uyuşmazlığı çözmesi

gerektiği hususu mahkemelerin yetkisini ilgilendirmektedir”.38

Yetki; bir mahkemenin yer yönünden, yetkisini göstermektedir.

Mahkemelerin yargısal hak alanları, yer olarak belirlenmiş olup, yargı çevresi olarak

da ifade edilmektedir. Bir uyuşmazlığın coğrafi yönden  ülkenin neresindeki yargı

yerinde görüleceği ve çözümleneceği hususu da yetki kurallarıyla belirlenir39.

Mahkemelerin yetkisi mahkemelerin iş sahasının coğrafi açıdan sınırlanmasını ifade

eder.40

38Berk, a.g.e., s.59.
39Çokar , a.g.m., s.5.
40 Alongoya,Yıldırım, Yıldırım, a.g.e., s.88.
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Yetki, aynı yargı yolu içinde fakat farklı coğrafi sınırlar içinde yer alan

mahkemelerden hangisinin uyuşmazlığı çözümleyeceğini belirtmektedir. Örneğin,

bir davaya Ankara İdare Mahkemesinde mi yoksa Adana İdare Mahkemesinde mi

bakılacaktır bu yetki sorunu ile ilgilidir.

Adli yargıda yetki ile ilgili kurallar, genel olarak kamu düzeninden sayılmaz.

İdari yargıda ise, yetki, görev gibi kamu düzeni ile ilgilidir.

İdari yargıda yetkinin kamu düzeninden olmasının sonucu olarak taraflar

anlaşarak yetkili yargı yerini belirleyemezler. Yetkili yargı yerini belirten bir

anlaşma yapsalar bile bu anlaşmanın bir geçerliliği olmayacaktır. Bunun sonucu

olarak yetkisizlik itirazı davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece

resen araştırılabilir.

Tarafların anlaşarak yetkisiz bir yargı yeri önüne davaları götürebilmeleri için

yetki konusunu düzenleyen kanunda açık bir kurala ihtiyaç vardır.41

Her mahkemenin yargı çevresi belli bir coğrafi bölge ile sınırlıdır. Bu yargı

çevresinin sınırları idari teşkilat sınırlarına göre belirlenir. Bir idare ve vergi

mahkemesinin yargı çevresi, bulunduğu ilin ve varsa kendisine bağlı olan ilin idari

sınırları içinde kalan bölgedir. Mahkemelerin yargı yetkisi bu yargı çevresi ile sınırlı

kalmakta yani bu bölgeler dışındaki uyuşmazlıklara bakılamamaktadır.42

İdari yargıda yargı çevresi yani yetki ile ilgili sorun idare mahkemeleri ya da

vergi mahkemeleri arasında çıkabilmektedir. Yetki sorununun ortaya çıkabilmesi için

aynı tür mahkemeden ülke çapında birden fazla bulunması gerektiğinden Danıştay ve

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde yetki sorunu ile karşılaşılmaz.43

41Anadolu, a.g.e., s.37.
42Kuru- Arslan- Yılmaz, a.g.e., s.131.
43Cemil Alver, Açıklamalı İçtihatli Gerekçeli İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara, Şafak
Yayıncılık, 1993, s.214.
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A. GENEL YETKİ - ÖZEL YETKİ

“Yetki kuralları genel yetkili mahkemeler ve özel yetkili mahkemeleri

belirleyen kurallar olarak iki gruba ayrılır. Özel yetki kuralları belirli bazı davalar

açısından yetkili mahkemeyi tayin eder. Genel yetki kuralı ise bütün davalar için

yetkili olan mahkemeyi ifade eder.”44

Başka bir ifadeyle,”Yetki kuralları bütün davalar için uygulananlar ve bazı

davalar için uygulananlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bütün davalar için uygulanan

yetki kurallarına genel yetki kuralı, bazı davalar için uygulanan istisnai nitelikteki

yetki kuralına ise özel yetki kuralı denilmektedir.”45

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 32. maddesinde belirtildiği

üzere, kanunlarda yetkili idari yargı yerinin belirtilmemesi durumunda yetkili idare

mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin

bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Bu maddede düzenlenen yetki genel

niteliklidir.

Bazı davalar için de kanunlarda özel yetki kuralları öngörülmüş

bulunmaktadır. İdari yargıda bir dava için birden fazla mahkeme yetkili

kılınmadığından özel yetkili mahkeme, genel yetkili mahkemenin yetkisini kaldırır.

İdari yargılama hukuku bu açıdan hukuk usulünden ayrılmaktadır.46

44Alangoya- Yıldırım- Yıldırım, a.g.e., s.88.
45 Kuru- Arslan - Yılmaz, a.g.e., s.166.
46Gözübüyük, a.g.e.,s .356.



21

1.  HUKUK USULÜNDE YETKİ KURALLARI

Türkiye sınırları içinde birden fazla sulh ve asliye hukuk mahkemesi

bulunduğundan hangisinde dava açılması gerektiği bir sorun olarak ortaya

çıkmaktadır. İşte hangi yerdeki sulh veya asliye hukuk mahkemesine başvurulacağını

düzenleyen kurallar yetki kurallarıdır.47

Yetki kuralları medeni usul hukukunda kamu düzenine ilişkin

görülmediğinden genel yetki kuralları yanında davacıya seçimlik hak tanıyan özel

yetki kuralları da düzenlenmiştir. Ancak bazı hallerde yetki kamu düzeninden

sayılarak kesin yetki kuralları düzenlenmiştir.

a. Kesin Olmayan Yetki Kuraları

Kesin olmayan yetki kuralları genel yetki ve özel yetki kuralı olarak ikiye

ayrılmaktadır.

(1) Genel Yetki Kuralları

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 9. maddesine göre

genel yetkili mahkeme, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her davanın

açıldığı tarihte Türk Medeni Kanunu gereğince davalının ikametgahı sayılan yer

mahkemesidir.

Bir kimsenin ikametgahı sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir

kimsenin birden fazla ikametgahı olamaz. Yargıtay, nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan

yeri ikametgah adresi saymakta  ancak bunun aksinin ispat edilebileceğini kabul

etmektedir.48

47Alangoya- Yıldırım-Yıldırım,a.g.e., s.88.
48Alangoya- Yıldırım-Yıldırım,a.g.e., s.95.
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Böyle bir kural getirilmesinin nedeni, mahkemeden hukuki korunma, yani

lehine bir karar verilmesini talep eden davacının, davalının yerleşim yerine giderek

davayı açmasının daha uygun olacağının düşünülmesidir.49

Postacıoğlu da, davacının davalı tarafından hakkının ihlal edildiğini yani aslın

hilafının sürdürdüğünden ispat yükünün davacıya ait olduğunu ve davacının haklı

olduğunu ispat edinceye kadar haksız farz olunduğundan davalının ayağına gitmek

külfetine katlanması gerektiğini belirtiyor.50

Davalının ikametgahındaki mahkemede dava açıldıktan sonra, davalı

ikametgahını değiştirirse, bu değişiklik mahkemenin yetkisini etkilemez. Yani

davanın yeni ikametgahındaki mahkemeye gönderilmesini isteyemez ve mahkeme de

ikametgah değişikliği nedeniyle yetkisizlik kararı veremez.51

Tüzel kişilere karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme tüzel kişinin

merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Davalı birden fazla ise, dava bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinde

açılır. Şu kadar ki, kanunda dava sebebine göre davalıların tamamı hakkında ortak

yetkiyi taşıyan bir mahkeme belli edilmiş ise, davaya o mahkemede bakılır. Ancak

davanın, sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye

getirmek amacıyla açıldığı belirtilir veya başka delillerle anlaşılırsa mahkeme onun

hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahı

veya eşlerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer

mahkemesidir.

49Hakan Pekcanıtez-Oğuz Atalay-Muhammet Özekeş, Medeni Usul Hukuku, Ankara, Yetkin, 2001,
s.101.
50E.İlhan Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, s.150.
Aynı görüş için bkz. Ansay S. Şakir, Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara, 1960, s.91.
51Baki Kuru- Ramazan Arslan- Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Ankara,Yetkin, 2001, s.164.
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Bu hüküm genel yetkili mahkemeye bir istisna gibi görünüyorsa da, gerçek

bir istisna değildir. Çünkü kocanın ikametgahı yer ayrı bir ikametgah seçmemişse

aynı zamanda karının da ikametgahı sayılır. Bu nedenle karı ve kocanın ikametgahı

aynı yerdedir. Böylece eşlerden birinin  açtığı boşanma veya ayrılık davası aynı

zamanda davalının ikametgahındaki mahkemede açılmış olmaktadır.52

Genel yetki, kural olarak bütün davalar içindir. Ancak kesin yetki halleri

genel yetkiye istisnadır. Yani bir dava için kesin yetki kuralı varsa o dava genel

yetkili mahkemede açılmaz. Taraflar yetki sözleşmesi ile yetkili olmayan bir

mahkemeyi yetkili olsalar bile genel yetkili mahkemenin yetkisi devam eder.53

(2) Özel Yetki Kuralları

Kanun genel yetkili mahkemeden başka bazı davalar için özel yetki kuralları

koymuştur.

Özel yetki kuralları genel yetki kuralının yanında yer alan, yan, genel yetkili

mahkemenin yanında seçimlik yetkili mahkemeler tesis eden nitelikte kurallar

olabileceği gibi,  genel yetkili mahkemenin yetkisini bertaraf eden kurallar da

olabilir.54

Genel olmayıp, yalnız belirli durumlara ilişkin oldukları için bazı dava ve

dava çeşitleri için kabul edilen istisnai nitelikteki yetki kurallarına özel yetki kuralları

denilmektedir.55

52Kuru- Arslan- Yılmaz, a.g.e., s.168.
53Kuru- Arslan- Yılmaz, a.g.e., s.169.
54Alongoya- Yıldırım- Yıldırım, a.g.e.,s.101.
55 Kuru Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı, C.1, İstanbul,2001, s.382.
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b. Kesin Yetki Kuralları

Kanun bazı davaların münhasıran belirli bir mahkemede görülmesini

emretmiştir. Bu durumlarda genel yetki ve diğer özel yetki kuralları yürümez.

Davanın mutlaka kesin yetkili mahkemede açılması gerekir.56

Kesin yetki hükmü bulunan bir dava  yalnız kesin yetkili mahkemede

açılabilir. Taraflar yetki sözleşmesi ile kesin yetkili mahkemenin yetkisini

kaldıramayacakları gibi, kesin yetkili mahkemenin yanında  başka bir mahkemenin

yetkili olduğunu da kararlaştıramazlar.57

c. Yetki Sözleşmesi

HUMK.’un 22. maddesinde düzenlenen hükme göre  tarafların belli bir

uyuşmazlık için kanunen yetkili olamayan bir mahkemeyi yetkili kılmak için

aralarında yaptıkları sözleşmeye “yetki sözleşmesi” denir.

Yetki sözleşmesi ile taraflar yetkisiz olan bir mahkemeyi yetkili hale

getirebilmekte ancak genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkisini ortadan

kaldıramamaktadır.

Taraflar kanunda yetkisi düzenlenmemiş olan bir mahkemenin yetkisini  bir

anlaşma ile tesis edebilirler. Yetki anlaşmaları bu etkileri sebebi ile bir usul hukuku

sözleşmesidir. 58

Yetki sözleşmesi ile aslında yetkili olmayan bir mahkeme yetkili hale

gelmektedir, ancak yetki sözleşmesi ile kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili

mahkemelerin yetkisi kaldırılamaz. Kendisine karşı yetki sözleşmesi ile yetkili

kılınan mahkemede dava açılan davalı, yetki itirazında bunamaz. Yetki itirazı ile

56Alongoya- Yıldırım- Yıldırım, a.g.e., s.88.
57 Kuru-Arslan-Yılmaz, a.g.e., s.191.
58 Alongoya- Yıldırım- Yıldırım, a.g.e.,s.114.



25

yetkili kılınan mahkeme, kendisinde açılan davaya bakmak zorundadır.59

HUMK’UN 22. maddesine göre, yetki sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır.

Asıl sözleşme resmi şekle tabi olsa bile yetki sözleşmesi adi yazılı şekilde

yapılabilir. Yazılı şekilde yapılmamış bir yetki sözleşmesinin varlığı başka bir delil

ile  (mesela yemin veya tanık ile )ispatlanamaz. Fakat taraflar yetki (ilk)itirazında

bulunmaz ise taraflar arasında zımni (ve sözlü) yetki sözleşmesi yapılmış sayılır.60

Yetki sözleşmesi bir veya birden fazla ve fakat belirli bir uyuşmazlık için

yapılabilir. Yetki sözleşmesinde uyuşmazlığın ve mahkemenin açık olarak

belirlenmesi gerekir. Sözleşme sonuna konulacak “iş bu sözleşmeden kaynaklanan

uyuşmazlıklarda ..... mahkemesi yetkilidir” şeklindeki ifade yetki sözleşmesinin

geçerli olması için yeterlidir.61

Yetki sözleşmesi, kanunun yetkili kıldığı mahkemelerin yetkisini

kaldıramayacağından, yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkemenin yanı sıra genel

ve özel yetkili mahkemelerden birinde açılan dava da yetkili mahkemede açılmış

sayılır ve yetki itirazı yapılamaz.62

Alongoya – Yıldırım’ a göre yetki anlaşmasının geçerliliğinin incelenmesinin

yetkili kılınan mahkemece yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde davalı yetki

anlaşmasının sahteliğini ileri sürerek, yetki anlaşmasının hükmünü kolayca bertaraf

edebilir.63

59Baki Kuru-Ramazan Aslan- Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku , Ankara, Yetkin, 2004, s.194-
198.
60Kuru- Arslan- Yılmaz, a.g.e.,195-196.
61Alongoya- Yıldırım- Yıldırım, a.g.e.,s.114.
62Ergun Önen, Medeni Yargılama Hukuku, Ankara, Adalet,1979, s.42.
63Alongoya- Yıldırım- Yıldırım, a.g.e.,s.116.
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d. Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları

Yetkinin kamu düzenine ilişkin olmadığı hallerde, yetki itirazı yalnız ilk itiraz

olarak ileri sürülebilir. Yetki itirazı davanın başında yapılır. Yazılı yargılama

usulünde, yetki itirazı ancak esasa cevap süresi içinde ileri sürülebilir. Cevap süresi

kural olarak on gündür. On günlük cevap süresi hak düşürücü niteliktedir. Sözlü

yargılama usulünde yetki itirazı ilk oturumda yapılır. Basit yargılama usulünde de

yetki itirazı ilk oturuma kadar yapılabilir.64

Kesin yetki kurallarının söz konusu olduğu durumlarda,  yetki itirazı davanın

her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkeme de bu durumu yargılamanın her

aşamasında kendiliğinden dikkate alarak yetkisizlik kararı verebilir.

Mahkemenin yetkili olmadığının iddia eden taraf, yetkili mahkemeyi

bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yetki itirazı kabul olunmaz.

Yine HUMK’un 27. maddesine göre, mahkeme de, yetkisizlik kararında

yetkili mahkemeyi bildirmeli ve dava dosyasının bu mahkemeye gönderilmesine

karar vermelidir.

64Kuru -Arslan- Yılmaz, a.g.e., s.200.
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İKİNCİ BÖLÜM

İDARİ YARGIDA GÖREV

Hukuk dilinde görev deyimi, bir davaya hangi yargı yerinde bakılacağını

anlatmak üzere kullanılır. Bir uyuşmazlığın konusu itibariyle hangi yargı düzeninde

ve o düzen içinde yer alan hangi mahkemede görüleceği, göreve ilişkin hukuk

kurallarıyla düzenlenir.65 Bir ülkede birden çok yargı düzeninin bulunması veya bir

yargı düzeni içinde birden çok yargı kuruluşunun yer alması durumunda görev

dağılımı problemi ile karşılaşılır. Örneğin, idari yargıda gayrimenkulü kamulaştıran

kişinin bu işlemin iptali istemiyle açacağı davanın idare veya vergi mahkemesinde

mi yoksa ilk derece olarak Danıştay’da mı açılacağının tespiti görevle ilgili

bulunmaktadır.66

6.1.1982  tarihinde kabul edilen 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Görevleri Hakkında Kanun ile idari yargı

alanında bölge İdare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kurulmuş, bu

mahkemelerin kurulmasıyla birlikte görev konusu önem kazanmıştır.

I. İDARİ YARGI DÜZENİNİN GÖREV ALANI

Genel idari yargıda görevli mahkemeler Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri,

İdare Mahkemeleri  ve Vergi Mahkemeleridir. İdari yargının görev alanı idari dava

ve uyuşmazlıklarla sınırlıdır. İdari dava ve uyuşmazlıkların kaynakları ise idari

işlem, idari eylem ve idari sözleşmelerdir.

Mahkemelerin görev alanı belirlenirken çeşitli ölçütlere yer verilmiştir.

65Çokar, a.g.m., s.43.
66Selçuk Hondu, ”Danıştay İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri Arasında Ortaya Çıkan
Uyuşmazlıklar”, Danıştay Dergisi, Yıl:15, Sayı,56-57, Ankara 1985, s.13-33.
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A. İDARİ YARGIDA GÖREV İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER

İdari davalar; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde

belirtildiği üzere idari işlemlere karşı açılan iptal davaları, idari işlem ve eylemlerden

dolayı açılan tam yargı davaları ve tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve

sözleşmeleri hariç genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari

sözleşmelerden doğan davalar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

İdari yargının görev alanı belirlenirken kanunda açıklık bulunmayan

durumlarda  bir konunun idari yargının görev alanı içine girip girmediğinin

belirlenmesi için çeşitli ölçütler getirilmiştir. Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi

bazı ölçütler kullanarak konuya açıklık getirmeye çalışmıştır.

Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargının görev alanı belirtirken “kamu hizmeti,

kamu yararı, kamu yasası, kamu hukuku, idarenin özel davranışı, fiili yol, idari

işlem, idari eylem, idari sözleşme gibi ölçütler kullanmıştır.67

Danıştay’ın bu durumla ilgili kullandığı ölçüt ise, kamu kanunu ve kamu

hizmeti ölçütleridir. Eğer dava konusu işlem kamu kanunlarına bunlarla ilgili tüzük,

yönetmeliklere dayanılarak veya kamu hizmetinin yürütülmesi ve düzenlenmesi

amacıyla yapılmış ise idari işlem niteliğini taşır ve davanın görülmesinde idari yargı

yerleri görevlidir.68

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun1945 tarih, E:1944/152 K:1945/14

sayılı kararında;” İdari ve adli mahkemelerin görevleri, uyuşmazlığı meydana getiren

işlem ve kararın sonucunun dokunduğu malın nevine göre değil, bu işlem ve kararın

hukuki mahiyetine yani,nizaı doğuran tasarrufun kamu hukuku veya özel hukuk

67Adil Özkol, “Uyuşmazlık Mahkemesinin Kararları Açısından İdari Yargının Görev Alanı”, Ankara,
Sevinç Matbaası, 1970, s.36-59.
68Nuri Alan,”İptal Davalarının Ön ve Esastan Kabul Şartları”, Danıştay Dergisi, Ankara 1983, Sayı:
50-51, s.29.
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kaidelerinden hangisine uyarlıkla tesis edilmiş olduğuna ve kamu hizmetini korumak

kaygısı ile yapılmış olup olmadığına göre taayyün edeceğini belirtmiştir.”69

Doktrinde de idari yargının görev alanına ilişkin çeşitli ölçütler getirilmiştir.

Kamu kudreti, kamu kanunu, kamu hizmeti, idari işlem, idari eylem getirilen

ölçütlerden bazılarıdır.70

Yukarıda belirtilen yüksek yargı organlarınca getirilen ölçütlere rağmen

görev konusu ile ilgili sorunlar tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. Bunun en büyük

nedeni kamu yararı, kamu hizmeti, kamu gücü gibi ölçüt olarak kullanılan

kavramların net bir şekilde tanımlanamamasıdır.

Çalışmamızda ölçüt olarak kullanılan kavramları ve bu kavramlarla ilgili

verilmiş yargı kararlarına değinmek istiyoruz.

1. İdari İşlem Ölçütü

Bir davanın idari yargı düzeninde görülebilmesi, uyuşmazlığın doğduğu

işlemin “idari işlem” niteliğinde olmasına bağlıdır.

Uyuşmazlık Mahkemesi idari işlem deyimine açıklık getirmek için, “ idare

hukuku sahasına giren tasarruflar” deyimini kullanmaktadır.

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 1942 tarih E:1942/156

K:1942/161 sayılı kararında da idari işlem tarif edilmektedir. Buna göre idari davaya

mevzu  ittihaz edilecek idari tasarrufların farik ve mümeyyiz vasfı idarenin devlet

otoritesine müsteniden  ve ferde karşı hukuken mümtaz bir mevki haiz olarak tesis

ettiği idari tasarruflar şeklinde tanımlanmıştır.71

69Özkol, a.g.e., s.25.
70Özkol, a.g.e., s.29.
71Özkol, a.g.e., s.27.
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İdari işlem, “Devlet organlarının kamu gücü ve kudreti ile hareket ederek

idare işlevine ilişkin olarak yaptıkları ve çeşitli hukuki sonuçlar ile etkiler yaratan

tek yanlı irade açıklamalarıdır”72 şeklinde tanımlanmaktadır.

İdari işlemler, kural olarak idari organ ve makamların, idare alanındaki irade

açıklamaları şeklinde tanımlanabilir.

İdari işlemler kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve bunların bünyelerinde

yer alan  mercilerce tesis edilirler. Bundan dolayı organik yönden idaridirler. Kamu

kurum ve kuruluşlarının yasalarla belirtilen idari görevlerine ilişkin oldukları için de

işlevsel yönden idari sayılırlar.73

Gözler’e göre, “idarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik her türlü

açıklaması bir hukuki işlemdir, ama bir idari işlem değildir. İdarenin işlemleri

kavramı, idari işlem kavramından geniştir. Diğer bir ifade ile idarenin yaptığı her

işlem idari işlem değildir. Çünkü idarenin idare hukukuna değil, özel hukuka tabi

olmakta ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara da adli yargıda bakılmaktadır.

İdarenin bu tür işlemlerine, idarenin özel hukuk işlemleri denilmektedir.”74

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun, idari dava türleri ve idari

yargı yetkisinin sınırı başlıklı 2. maddesinde, idari dava türleri gösterilmiş ve idari

yargı yetkisinin idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu,

idare mahkemelerinin yerindelik denetimi yapamayacağı, idari işlem niteliğinde veya

idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği belirtilmiştir.

Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere idarenin işlemlerinin yerinde olup olmadığı idari

yargının görev alanı dışında kalacaktır.

72 Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Ankara,
Danıştay Matbaası, 1990, s.2.
73Kazım Yenice -EsinYüksel, Açıklamalı İçtihatlı Notlu İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara,
Arısan, 1983, s.387.
74Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2002, C:1, s.550.
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“İdare, idari işlem tesis ederken kullandığı kamu gücünü kullanırken belli

sınırlamalara tabidir. Bu üstün yetkilerle donatılmış tüzel kişilik adına hareket

edenler aslında gerçek kişiler olduğundan yetkilerin kötüye kullanılmasını önlemek

bakımından, idareyi hareketlerinde gerçek kişilere oranla çok daha sıkı  ilke ve

kurallara bağlamak ve sınırlamak zorunluluğu da bir gerçektir. İşte bu nedenle

İspanya Kralı  Aragon’lu II. Ferdinand’ın dediği gibi idare ne her aklına geleni

yapabilir, ne de bir iş yaparken özel hukuk kişilerinin yararlandığı davranış

özgürlüğüne sahiptir”.75

İdari işlemin yukarıda belirtilen açıklamalarından sonra, idari işlemlerin özel

işlemlerden ayırt eden  “kamu hizmeti” ve “kamu hukuku” (kamu kanunu)

kriterlerine değinmek istiyoruz.

a. İdari İşlemde Kamu Hizmeti Kriteri

Kamu hizmeti kavramı Fransa’dan benimsediğimiz kavramlardandır. Kamu

hizmeti, bir kamu kurumunun ya kendisi tarafından ya da yakın gözetimi altında

olarak özel girişim eliyle kamuya sağlanan hizmettir.76

Kamu hizmeti, kavramı zamana, ihtiyaçlara ve gereksinimlere göre değişkenlik

gösterdiğinden açık ve net bir kavram değildir. Bu nedenle her kamu kurumunun

yaptığı hizmet kamu hizmeti değildir.

Genel olarak kamu hizmeti; kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere, idarenin

yönetimi  ya da yakın gözetimi altında yapılan ve amacı kamu yararı olan faaliyetleri

anlatır.77 Bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için onun doğrudan doğruya

kamuya yönelmiş ve yararlı olması yeterli değildir. Bu nedenle bir kamu kurumunun

özel mallarına ilişkin hizmetler kamu hizmeti sayılmazlar.78

75İlhan Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul,Alfa, 1996, s.307.
76Tahsin Bekir Balta, İdare Hukukuna Giriş, İstanbul, 1970, s,16.
77Yenice– Esin, a.g.e., s.394.
78Balta, a.g.e., s.16.
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Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmeti görmek ve kamu yararı

elde etmek üzere gösterdikleri etkinliklere ilişkin olarak yaptıkları işlemler birer

“idari işlem” olup, bu işlemler nedeniyle doğacak uyuşmazlıklar idari yargının görev

alanına girmektedir.79

Nitekim Danıştay 10. Dairesinin 26.3.2003 gün E:2002/5500 K:2003/1119

sayılı kararında “kamu hizmetinin düzenlenmesi veya yürütülmesi amacıyla kamu

gücüne dayanılarak tesis edilen işlemler idari işlem niteliğinde olup, kamusal

ihtiyaçları karşılamak üzere idarenin yönetimi veya yakın gözetimi altında kamu

yararı amacı doğrultusunda yürütülen faaliyet olan kamu hizmetinin hukuki

denetimin idari yargı yerince yapılması gerekli olduğu” vurgulanmıştır.80

b. İdari İşlemde Kamu Hukuku  Kriteri

İdarelerin kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yaptığı işlemler kamu

hukuku kurallarına dayanılarak tesis edilen işlemlerdir.

Devlet organlarının ve kamu tüzel kişilerinin kuruluş ve görevlerini

belirleyen, bunların birbirleriyle ve yönetilenlerle ilişkilerini düzenleyen yazılı

kurallar kamu hukukunu oluşturur.81

İdarenin kamu hukuku kurallarına göre tesis ettiği işlemlerle idare ile idare

edilenler arasında kamu hukuku ilişkisi doğar. Bu ilişkiden doğan uyuşmazlıkların

görüm ve çözüm yeri idari yargı düzenidir.

Ancak, “kamu hukuku” kriteri veya “kamu hizmeti” kriteri bir uyuşmazlığın

tek başına idari yargı düzeninde görülmesine yetmemekte, çoğu zaman her iki kriteri

birlikte düşünmek gerekmektedir.

79Karavelioğlu, a.g.e., s.887.
80D.10.D., E:2002/5500,K:2003/1119.
81Yenice – Esin, a.g.e., s.388.
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Yargı içtihatları idareye mahsus kanunları  öteden beri kamu kanunu sayarak

bunların düzenledikleri konuları idare hukuku ile idari yargıya mal etmektedirler.

Aynı nitelik ve çözüm bir idari konuya ilişkin düzenleyici idari işlemlere, örneğin

tüzük ve yönetmeliklere de uygulanmaktadır.82

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay, idarenin kamu kanunlarına veya

bunlara bağlı düzenleyici işlemlere dayanılarak tesis edilen işlemleri idari işlem

niteliğinde görmektedir. Nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesinin 26.10.1992 tarih,

E:1992/34 K: 1992/37 sayılı yayımlanmayan kararında “2981 sayılı Yasanın 10.

maddesine göre, tahsis suretiyle tapuya tescil edilen taşınmazın tapu kaydının iptali

isteminin; tapu kaydının, idarece tesis edilen  tapu tahsis işlemine dayanması ve tapu

tahsis kararının ise idarenin, bir kamu kanunu olan 2981 sayılı Yasaya dayanılarak ve

idare hukuku ilkelerine göre tek yanlı ve resen verdiği bir karar olması nedeniyle

idari işlem niteliği taşıması karşısında İdari Yargı yerinde çözümlenmesi”

gerektiğine karar vermiştir.83

2. İdari Eylem Ölçütü

İdari davaların ölçütlerinden biri de idari eylemdir. İdari işlemler gibi idari

eylemlerin de yasal bir tanımı bulunmamaktadır.

İdarenin kamu hukuku kapsamında ve kamu hizmetlerine yönelik maddi

anlamdaki fiil ve hareketleri  idari eylem olup bunlar, önünde bir idari işlem olan

(işleme dayanan) idari eylemler, ve önünde bir idari işlem olmayan (doğrudan) idari

eylemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İdarenin özel hukuk kapsamındaki maddi

fiil ve hareketleri ise haksız eylem oluşturmaktadır.84

İdari eylemler iptal davasının konusunu oluşturamazlar. İdari eylemlerden

doğan tam yargı davaları idari yargı düzeninin görev alanına girmektedir. İdarenin

haksız eylemleri nedeniyle açılacak davalar ise adli yargı düzeninde görülmektedir.

82Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku I, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1970, s.96.
83UYM. E:1992/34, K:1992/37
84Karavelioğlu, a.g.e., s.899.
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Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise; önünde idari işlem

olan idari eylemlere karşı dava açmak için idareye başvuru zorunluluğu olmamasına

karşın, önünde idari işlem bulunmayan idari eylemlere karşı açılacak davalardan

önce idareye başvuru zorunluluğu bulunmasıdır.

İdari eylemleri haksız eylemlerden ayıran ölçütler kamu hizmeti ve kamu

hukuku  ölçütleridir.

a. İdari Eylemde Kamu Hizmeti Kriteri

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerini yerine getirmek için

yaptıkları eylemler idari eylemleri oluşturur. İdari eylemler kamu hizmetini yerine

getirmek amacıyla yapılmış olmalıdır.

Kamu hizmetlerinin büyük çoğunluğunu sürekli faaliyetler teşkil eder.

Bununla beraber bir kamu hizmeti süreli ya da geçici de olabilir. Örneğin, idarenin

bir afet sırasında ortaya çıkan ihtiyacı gidermek için barındırma ve iaşe hizmetleri

kurması gibi.85

“Uyuşmazlık Mahkemesi’nin son kararlarında kamu hizmeti ölçütünün daha

çok hizmet kusuruna döndürülerek (icra edilerek) kullanıldığı görülmektedir. Ancak

kamu hizmetlerine ilişkin eylemlerin her zaman hizmet kusuru olarak

nitelendirilmesi doğru değildir.”86

Yenice- Esin’e göre; kamu hizmetinin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili

eylemler, görevli personelin hizmet sırasında ve hizmete ait araç ve gereçlerle

işlediği eylemler, hizmet sırasında görevli personele karşı işlediği eylemler, hizmet

kusuru teşkil eden eylemler idari niteliktedir.

85Balta, a.g.e., s.18.
86Yenice– Esin, a.g.e., s.901.



35

Nitekim Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 17.11. 2003 gün E:2003/50 K:2003/76

sayılı kararında” belediye sınırları dahilinde bulunan caddede seyir halindeki kasko

sigortalı aracın, bir başka araçla çarpışması sonucu hasara uğradığı, sigortalı aracın

uğradığı hasarı ödeyen Sigorta Şirketince, hizmet kusuru esasına dayanılarak ve

trafik zabıtasınca saptanan kusur oranına göre zararın giderilmesi istemiyle sorumlu

idareler aleyhine açılan tam yargı davasının, idari yargı yerince çözümlenmesi”

gerektiğine karar vermiştir.87

b. İdari Eylemde Kamu Hukuku  Ölçütü

İdarenin kamu hukuku kurallarına göre icra ettikleri faaliyetlerine ilişkin

eylemleri idari eylemleri oluşturmaktadır.

İdari eylemlerin belirleyici ikinci ölçütü kamu hukukuna dayanılarak tesis

edilmiş olmasıdır.

İdari eylem idarenin kamu hukuku alanındaki maddi fiil ve hareketlerini

anlatır. İdarenin kamu kanunlarına ve bunlara bağlı düzenleyici işlemlere dayanarak

tesis ettiği eylemler idari eylem olarak kabul edilmektedir.88

Nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesinin 16.03.1977 tarih, E:1976/8 K:1977/12

sayılı kararında “davacıya ait otonun gümrük kaçağı olduğu iddiasıyla

alıkonulmasından sonra bu konuda ceza mahkemesinde görülen davanın beraatle

sonuçlanması üzerine, otonun haksız olarak alıkonulmasından dolayı uğranılan ve

davalı idare ajanlarının hizmet görmelerindeki tutumları yüzünden sebep oldukları

zararın ödenmesi isteğiyle açılan davada, bir kamu kanunu olan 1918 sayılı

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uyarınca idari işlem ve

87UYM, E:2003/50, K:2003/76
88Yenice –Esin, a.g.e., s.399.
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eylemler sonucu doğan zararların hizmet kusuru kuramına göre tazmini istemiyle

açılan davaların görüm ve çözümünün idari yargı yeri olduğuna” karar vermiştir.89

Yukarıda belirtilen yüksek yargı kararından anlaşılacağı üzerine kamu

hizmeti kriteri ne de kamu hukuku kriteri tek başına bir uyuşmazlığın idari yargı

yerince çözümlenmesi için yeterli değildir. Bu iki kriterin birlikte ve hizmet kusuru

esası ile beraber düşünülmesi gerekmektedir.

3. İdari Sözleşme Ölçütü

İdari davaların sözleşmeler itibariyle görüleceği yargı düzenini belirleyen

ölçütlerden biri de idari sözleşme ölçütüdür. Sözleşme genel olarak, tarafların

birbirine uygun irade beyanlarıyla oluşan ve taraflara karşılıklı hak ve sorumluluklar

yükleyen anlaşmadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının

“c” bendinde belirtildiği üzere tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin

yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan

uyuşmazlıklara ilişkin davalar idari yargı yerinde görülmektedir.

Kamu hizmetleri yerine getirilirken, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle

idare arasında yapılan ve idarenin kamu gücünü kullanarak denetim, yaptırım,

uygulama ve tek taraflı feshetme yetkilerine sahip olduğu sözleşmeler idari sözleşme

olarak tanımlanabilir. Bu tür sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri idari

yargı yeridir.

Diğer bir tanımda ise idari sözleşme, idareler kendilerine gerekli olan

malların temini ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini özel kişi ve kuruluşlara

bırakırken onlarla, ya kamusal yetkilerini ya da genel ehliyetlerini

89UYM.,E:1976/8, K:1977/12
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kullanarak,hizmetlerin yerine getirilmesi usul ve esaslarını ve karşılıklı

mükellefiyetleri belirleyen sözleşmeler yapmak durumundadırlar. Bu şekilde ortaya

çıkan sözleşmelere idarenin sözleşmeleri denir.90

İdari sözleşme Danıştay 10. Dairesinin 23.12.2003 gün, E:2003/1200

K:2003/5298 sayılı yayımlanmayan kararında, “ kamu hizmetlerinin idare dışındaki

gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması veya bunların hizmetin yürütülmesine

katılmasını sağlamak veya kamu hizmetlerinin ihtiyacı olan para, eşya ve personeli

tedarik etmek amacıyla akdedilen ve idare lehine olağanüstü  hüküm ve şartlar

taşıyan sözleşmeler” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen tanımlamalardan anlaşılacağı üzere idarenin yaptığı

sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için, sözleşmenin taraflarından en az birini

kamu kurum ya da kuruluşunun yani idarenin oluşturması, sözleşmenin konusunun

bir kamu hizmetinin yürütülmesi, amacının da kamu yararı olması, sözleşmede

idareye üstün yetkiler tanınmış olması gerekmektedir.

Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesinin içtihatları gereğince bir sözleşmenin

idari nitelikte sayılabilmesi için değişik unsur ve şartların bir arada bulunması

zorunlu görülmektedir. Şöyle ki ancak taraflardan biri idare, konusu kamu hizmeti,

amacı kamu yararı olan ve idareye üstünlük ve ayrıcalık tanıyan  mukaveleler idari

sözleşme niteliğini taşır.91

İdari sözleşmeler hukuksal rejimi ise tümüyle özerk bir düzendir. Çünkü idari

sözleşmelere ilişkin idare hukuku kuralları Borçlar Hukuku Kurallarından farklıdır.

İdari Yargı da Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku kuralları değil idare yaşamının

gereklerine göre idare hukuku kuralları uygulanır. Ancak kimi zaman özel hukuk

kurallarından uygun olduğu ölçüde yararlanılır. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku

tarafından ortaya konulmuş olan ilkelerin bütünü, sözleşme genel kuramını oluşturur,

90Karavelioğlu, a.g.e., s.913.
91Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982, s.430.
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bunlardan kimileri idari sözleşme genel kuramı içine alınabilir. Sözleşmeler genel

kuramı (ilkeleri) kamu hizmetleri sözleşmelerine, bu sözleşmelerin özelliklerine

aykırı olmadıkça yabancı kalmamalıdır.92 İdarenin sözleşmeleri, özel sözleşmeler ve

idarenin sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Özel sözleşmeler genel olarak, idarenin özel hukuk hükümlerine tabi olarak

yaptığı ve tarafların eşit olduğu sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Özel sözleşmeler

özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeler olduğu için bu sözleşmelerden doğacak

ihtilaflar adli yargı düzeni içinde görülecektir.

İdari sözleşmeler ise; idare hukuku esaslarına göre akdedilen, idarenin üstün

hak ve ayrıcalıklara sahip olduğu sözleşmelerdir. İdari sözleşmelerde tarafların

eşitliği söz konusu değildir.

İdari  sözleşmelerin, idarenin kamu gücünden doğan üstün yetkilerle yaptığı

sözleşmeler olması, bu tür sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara  kamusal

sorumluluk kuralları içinde bakılmasını zorunlu kılar. Bu nedenle idari

sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların görüm ve çözümü idari yargının

yetkisindedir.93

İdari sözleşmeleri idari yargı düzeninin sınırları içine sokan kriterlere gelecek

olursak bunlar, idarenin taraf olma kriteri, özel hukuku aşan olağanüstü hükümler

içerme kriteri, kamu hizmeti kriteridir. Şimdi sırasıyla bu üç kriteri incelemek

istiyoruz.

92 İsmet Giritli – Pertev Bilgen- Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul, Der, 2001, s.831.
93Karavelioğlu, a.g.e., s.914.
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a.İdarenin Taraf Olma Kriteri

İdari sözleşmenin ilk kriteri, sözleşmenin bir tarafının idare olmasıdır.

Bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için, her şeyden önce

sözleşmenin taraflarından birinin idare olması gerekir. İdarelerin taraf olmadığı

sözleşmeler,idari sözleşme değildirler.94

Konusu ve amacı ne olursa olsun yapılan bir sözleşmenin taraflarından biri

idare değilse o sözleşme idari sözleşme değildir. İki özel kişi arasında akdedilen

mukavelenin, konusu ve amacı ne olursa olsun, idari sözleşme kategorisine

girmeyeceği düşünülebilir.95

Ancak bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için karşı tarafın mutlaka

özel bir kişi olması zorunlu değildir.96 Kamu hizmeti gören imtiyazlı ortakların,

kamu hizmetlerine ilişkin sözleşmeleri ve idarenin tam bir taraf durumunda olmadığı

ve fakat yalnızca tarafların sözleşmeyi yapmalarını kolaylaştıran müdahalelerde

bulunduğu  veya fiyat tespit ettiği sözleşmeler, idari sözleşme olarak düşünülemez.97

b.Özel Hukuku Aşan Olağanüstü Hükümler İçermesi

Gözübüyük’e göre,”Yönetimin yaptığı sözleşmelerin, yönetsel sözleşme

sayılabilmesi ve böylece yönetsel yargının görev alanına girebilmesi için, esas

itibariyle iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan biri, sözleşmenin bir

kamu hizmetinin yapılması veya yapılmasına katılma ile ilgili bulunması, diğeri ise,

özel hukuk yetkilerini aşan yetkilerin yönetime tanınmış olmasıdır”.98

94Metin Günday,  İdare Hukuku, Ankara, İmaj, 2003, s.167.
95Duran, a.g.e., s.431.
96Günday , a.g.e.,s.168.
97Haydar Önen, ”İdari Sözleşmeler”, Danıştay Dergisi, Yıl: 1979, Sayı:32-33, s.104.
98Gözübüyük, a.g.e., s.79.
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Özel hukuk sözleşmelerinde taraflar eşit statüye sahip olduğundan taraflardan

biri tek yanlı iradesi ile sözleşmeden doğan ilişkiyi etkileyemez ve değiştiremez.

Ancak, idari sözleşmeler de idare kamu yararı ve kamu hizmetlerinin gerekleri

dolayısıyla, tek yanlı iradesiyle sözleşme ilişkisini etkileyebilir.99

İdareye üstünlük ve ayrıcalık tanıyan hüküm ve şartların bulunması, idari

sözleşmenin en belirgin ölçütüdür. Çünkü bu unsur tarafların sözleşmeyi, özel hukuk

hükümleri dışında bırakmayı istediklerini en kesin şekilde gösterir.100

İdareye özel hukuku aşan yetkiler tanınması, idareye üstün yetki ve

ayrıcalıklar tanınmasını ifade etmektedir. İdareye gözetim ve denetim yapma yetkisi

verilmesi,sözleşmeyi tek yanlı olarak değiştirme, feshetme yetkisi verilmesi

şeklindeki yetkiler özel hukuku aşan yetkilere örnek olarak gösterilebilir.

c.Kamu Hizmeti Kriteri

İdari sözleşmelerin belirleyici üçüncü kriteri ise, sözleşmenin konusunun

kamu hizmeti olmasıdır. Ancak her kamu hizmetine ilişkin sözleşme idari sözleşme

niteliğinde değildir.

Sözleşmenin konusunun kamu hizmeti olması şartı, tek başına idari nitelik

kazanmasına yetmemektedir. Başka bir deyişle kamu hizmetlerine ilişkin her

mukavele idari sözleşme değildir.101

Kamu hizmeti deyimi, kamusal gereksinmeleri karşılamak üzere idarenin

denetimi ya da yakın gözetimi altında yapılan ve amacı kamu yararı olan faaliyetleri

anlatmak üzere kullanılır.102

99Günday, a.g.e., s.170.
100Duran, a.g.e., s.432
101Duran, a.g.e., s.432.
102Günday, a.g.e , s.168.
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İdari sözleşme kriterlerinden, kamu hizmetinin görülmesi kriteri, bazı

durumlarda normalde adli yargının görev alanına giren iş akdinin feshinden

kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözüm yerini idari yargı yeri olarak

belirleyebilmektedir.

Bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için, karşı tarafın kamu

hizmetini doğrudan doğruya ifa etmesini veya ifasına katılmasını öngörmesi

gerekir.103

Nitekim,”davalı idarede profesör olarak görev yapan davacının iş akdinin

feshine ilişkin 16.4.2002 günlü Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü işleminin iptali

istemiyle açılan davada; davacının 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasında öngörülen

atamasının yapılmamış olması, tamamen tarafların serbest iradesine dayalı olarak

akdedilen sözleşmenin 9. maddesine göre de ihtilafların çözümünde Kadıköy

Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunun belirlenmiş bulunması karşısında,

idari yargı yerince çözümü gereken idari bir işlem veya idari bir sözleşmeden

bahsedilemeyeceğinden uyuşmazlığın çözümünün adli yargı yerlerinin görevine

girdiği gerekçesiyle davayı görev yönünden reddeden İstanbul 4. İdare Mahkemesi

kararının, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyiz başvurusu karşısında,

Danıştay 8.Dairesi 4.2.2003 gün, E:2002/5557 K:2003/561 sayılı kararıyla, kamu

tüzel kişiliğine ve ayrıcalıklı kamu gücüne sahip olan ayrıcalıklı vakıf üniversitesinin

kamu hizmeti görmek amacıyla,  davacı öğretim üyesi ile aralarında yaptığı

sözleşme, kamu hukukuna tabi idari hizmet sözleşmesidir. Bu durumda davacının iş

akdinin feshine ilişkin işlemin yargısal denetiminin idari yargı yerlerinde yapılması

gerektiğinden uyuşmazlığın çözümünün adli yargının görevinde olduğu gerekçesi ile

görev yönünden reddeden idare mahkemesi kararının bozulmasına karar

vermiştir.”104

103Günday , a.g.e.,s.169.
104 İbrahim Topuz- Kadir Özkaya, Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara,
Mahalli İdareler Derneği Yayınları, 2002, s.765.
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B. İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIKLARI

1. 20.07.1982 tarihinden önceki dönem

20.01.1982 günü yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı

Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri

Hakkında Kanun, ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunlarıyla ülkemizde yeni

bir idari yargı düzeni oluşturulmuştur. Bu düzenlemeye kadar idari yargıda yargı

yerleri olarak İl ve İlçe Yönetim Kurulları, Vergiler Temyiz Komisyonu, İtiraz

Temyiz Komisyonu ve Gümrük Hakem Heyetleri görev yapmakta idi.

Yukarıda bahsedildiği üzere, 2576 Sayılı Kanun ile kurulan idare ve vergi

mahkemeleri 20.07.1982 tarihinden itibaren fiilen ve hukuken çalışmalarına ve dava

kabulüne başlamış, İl ve İlçe Yönetim Kurullarının görevlerine son verilmiş, Vergiler

Temyiz Komisyonları, İtiraz Temyiz Komisyonu ve Gümrük Hakem Heyetleri

kaldırılmıştır.105

Bu mahkemelerin kurulmasından önce Türk İdari Yargı alanında  ilk derce

mahkemeleri kurulmamıştı. İdari davalar bazı istisnaların dışında Danıştay’a

açılıyordu. Yürürlükten kaldırılan, 521 sayılı Danıştay Kanununun 1740 sayılı

Kanunla değişik 29. maddesinde “ idari uyuşmazlıkları ve davaları görüp”

çözümlemek Danıştay’ın görevleri arasında sayılmıştır. Bu dönemde ilk derece

mahkemeleri yerine, bağımsız birer mahkeme özelliğinde olmayan fakat idari yargı

yetkilerini kullanan merciler vardı. Vergi uyuşmazlıkları ile bazı idari uyuşmazlıklar

önce bu merciler tarafından inceleniyor, sonra, Danıştay temyiz davası yoluyla

sonuçlandırılmaktaydı106

Bu dönemde henüz ilk derece idare mahkemeleri kurulmadığı için olumlu

veya olumsuz görev uyuşmazlıklarına rastlanmamaktadır. Yalnız Danıştay’a ilk

105Selçuk Hondu, a.g.m., s.280.
106Rüştü Aral, “Temyiz Davaları” Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara, Danıştay Yayını, 1968, s.537.
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derece olarak açılan iki dava dairesinin görevsizlik kararı vermesi üzerine görev

uyuşmazlığı çıkması mümkündür.Bu tür bir uyuşmazlık yargı yolu uyuşmazlığı

olmayıp, Danıştay’ın iki dava dairesi arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığı

niteliğindedir.107

Buna bir örnek vermek gerekirse, yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay

Kanununun ilgili hükümlerine göre vergi uyuşmazlıkları Danıştay’ın 4, 7, 9.

dairelerinde inceleniyordu. Bir vergi davası 4. dairede açıldığında bu daire davanın

çözümünün kendi görevine girmediği sonucuna varırsa, dosyayı daireler arası

gönderme kararı ile 7. veya 9. dairelerden birine göndermeye karar verebiliyordu.

Dosyanın gönderildiği daire de davayı kendi görev alanında görmez ise o da dosyayı

görev sorununun çözümlenmesi için Dava Daireleri Kuruluna gönderiyordu. Zira

anılan Kanunun 44/ D maddesinde” Danıştay dava daireleri veya idari yargı mercileri

arasında  çıkan görev” uyuşmazlıklarının çözümü dava daireleri kurulunun görevleri

arasında sayılmıştır.108

Aynı tür görev uyuşmazlığının idari yargı yetkisini kullanan merciler, örneğin

Vergi İtiraz Komisyonu ile Vergiler Temyiz Komisyonu arasında çıkması halinde

uyuşmazlığın giderilmesi Danıştay Dava Daireleri Kuruluna ait bulunmakta idi.

Nitekim 521 sayılı Kanunun, ilk derece mahkemesi olarak  Danıştay’da görülecek

davalar  başlığını taşıyan  30/D maddesinde açık hüküm vardı.109

Bu konuda son olarak şunu söylemek gerekirse; İlk derece mahkemeleri

kurulmadan önce, Danıştay dava daireleri arasında görevle ilgili önemli ve çok

miktarda uyuşmazlık çıkmadığı gibi, idari yargı yetkisini kullanan merciler arasında

da bu konuda fazlaca bir uyuşmazlık meydana gelmediği görülmektedir.

107Hondu, a.g.m., s.18.
108Hakkı Müderrioğlu , Danıştay Kanunu ve İlgili Mevzuat Gerekçeler İçtihatlar Açıklamalar,
Ankara, Ayyıldız, 1974, s.1 vd.
109Hondu, a.g.m., s.19.
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2. 20.07.1982 Tarihinden Sonraki Dönem

2576 sayılı Kanun ile Türk İdari Yargı alanında bağımsız birer mahkeme

niteliğini taşıyan üç yeni mahkeme kurulmuştur. Bunlardan idare ve vergi

mahkemeleri idari davaları ilk derecede çözümleyecek  genel ve bağımsız

mahkemeler olarak faaliyet göstermektedir. Bölge İdare Mahkemesi ise bu iki,

mahkemeden verilen belirli kararları inceleyecek üst mahkeme olarak kurulmuştur.

2575 sayılı Danıştay Kanununda ise, Danıştay’ın Yüksek İdare Mahkemesi

olduğu belirtilmekle beraber, bazı idari davaların Danıştay’da ilk derecede

çözümleneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre Danıştay, Kontenantal-Kara Avrupası, idari adli yargı ayrımı

sistemi içinde, Yüksek içtihat mahkemesi, İdari Yargı Temyiz merci ve istisnai

hallerde özel yargı görevli, Yüksek İdare Mahkemesi özelliğini taşımaktadır. 110

3. İdari Yargıda Görev Uyuşmazlığının Çözümü

İdari Yargıda görev uyuşmazlığı, Danıştay Dava Daireleri arasında

olabileceği gibi, Danıştay ile diğer idari yargı yerleri arasında ya da ilk derece idare

ve vergi mahkemeleri arasında  çıkabilir.

Olumlu görev uyuşmazlığı, aynı davanın çözümü konusunda iki ayrı

mahkemenin kendini görevli saymaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle

idari yargı alanında idare ve vergi mahkemelerinin veya Danıştay’ın(ilk derece de)

bir davanın çözümünü kendi görevlerinde görmeleri halinde olumlu görev

uyuşmazlığı ortaya çıkar. Uygulamada bu tür uyuşmazlıklara pek rastlanmamaktadır.

Çünkü bir davanın idare mahkemesinde açılmasından sonra  ayrıca vergi

mahkemesinde veya Danıştay’da (ilk derece olarak) açılması halinde, davalı

tarafından derdestlik iddiasında bulunularak ikinci açılan davayı reddettirme imkanı

110F. Kerim Anadolu, İdari Yargıda Görev ve Yetki, Ankara, 2003, s.46.
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vardır. Ayrıca ikinci davanın açıldığı mahkeme ilk inceleme sırasında davayı kendi

görevi içinde görmez ise görev ret kararı vermesi veya aynı konuda daha önce başka

bir mahkemede dava açıldığını haricen öğrenirse davayı incelemeden reddetmesi

mümkündür.

İdare ve vergi mahkemelerinde veya Danıştay’da (ilk derece olarak) açılan,

tarafları ve konusu aynı olan iki ayrı davada mahkemelerden birinin ilk inceleme

safhasında, itiraz üzerine veya resen davayı görev yönünden veya derdestlik

nedeniyle reddetmesi, mümkündür. Bu halde dava iki iken bire indiği için olumlu

görev uyuşmazlığı görülmez.111

İdari yargıda ortaya çıkabilecek olan görev uyuşmazlığı olumsuz görev

uyuşmazlığıdır.

a. Danıştay Daireleri Arasında

2575 sayılı Danıştay Kanununda Danıştay Dairelerinin görevleri

belirtilmiştir. Hangi uyuşmazlığın hangi Dairenin görevine girdiği Danıştay

Kanununda belirtilmekle Danıştay Genel Sekreterliğinin denetimi altındaki ayırma

bürosu tarafından da bir uyuşmazlığın hangi dairenin görevine girdiği belirtilerek,

dava dosyaları Dairelerin görevlerine göre tasnif edilerek görev itibariyle ait

oldukları Dairelere gönderilmektedir.

Bir Danıştay dava dairesi kendisine gönderilen davayı kendi görevinde

görmeyerek dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verebilir. Dosyanın

gönderildiği daire de kendini görevsiz sayarsa ortaya görev uyuşmazlığı çıkmaktadır.

Bu  gibi durumlarda Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını

çözümlemeye Danıştay Kanununun 52. maddesinin 1. fıkrasının “d” bendine göre

Danıştay Başkanlar Kurulu yetkilidir.

111 Hondu, a.g.m., s.20.
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b. İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında

İdare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlıkları, idare

mahkemeleri veya vergi mahkemeleri arasında olabileceği gibi, idare ve  vergi

mahkemelerinin kendi aralarında da olabilir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri arasında iki türlü görev uyuşmazlığı çıkabilir.

Bunlardan birincisi yetki çevresi aynı olan birden çok idare veya vergi mahkemesinin

bulunması ve aralarında görev bakımından bir ayrım yapılmış olması durumunda

çıkan görev uyuşmazlığıdır. İkinci olarak ise;idare mahkemeleri ile vergi

mahkemelerinin kendi aralarında çıkan görev uyuşmazlığıdır.112

İdare veya vergi mahkemesinde açılan bir davanın reddi üzerine, dosyanın

gönderildiği idare veya vergi mahkemesince de görevsizlik nedeniyle reddi halinde

idari yargı alanında olumsuz görev uyuşmazlığı ortaya çıkmış olur. Bu uyuşmazlık

aşağıdaki şekilde giderilir:

a) Görevsizlik kararı veren mahkemeler aynı bölge idare mahkemesinin yargı

çevresi içinde ise, görevli mahkeme o yer bölge idare mahkemesi tarafından belirtilir.

b) Görevsizlik kararı veren mahkemelere farlı bölge idare mahkemesinin

yargı çevresinde bulunuyorlarsa, görevli mahkeme Danıştay tarafından belirlenir.

Danıştay tarafından verilen kararlar kesin nitelik taşır. Mahkemeler artık o davaya

bakmaktan kaçınamaz.

Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin E:2008/6552, K:2008/6177 sayılı

yayımlanmayan kararında davacının vergi borcundan dolayı yurt dışına çıkış

yasağının kaldırılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Ankara

1.Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davanın görev yönünden reddi üzerine dosyayı

inceleyen Ankara 5. İdare Mahkemesi de  dosyayı görev yönünden reddederek,

112Halil Kalabalık,İdari Yargılama Hukuku, Ankara, Değişim. 2003, s.273.
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dosya önüne gelen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 6183 sayılı Yasa uyarınca yurt

dışı çıkış yasağına ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümünün vergi mahkemesinin

görevinde olduğuna karar vererek dosyanın Ankara 1. Vergi Mahkemesine

gönderilmesine karar vermiştir.

Yine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 3.5.2007 gün, E:2007/2346

K:2007/3344 sayılı kararında, davacı şirkete ait iş yerinin hafta tatili ruhsat harcından

muaf tutulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle

Ankara 9. İdare Mahkemesinde açılan davada görev ret kararı verilmesi üzerine

dosyanın gönderildiği Ankara 2. Vergi Mahkemesince de görev ret kararı verilerek

dosya önüne gelen Ankara Bölge İdare Mahkemesince yapılan incelemede,

uyuşmazlığın davacı şirketin hafta tatilinden muaf tutulması yolundaki istemin davalı

idarece olumsuz nitelendirilmesinden kaynaklandığı ve bu haliyle de uyuşmazlığın

idare mahkemesinin görevine girdiği belirtilerek dosyanın Ankara 9. İdare

Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere olumsuz görev

uyuşmazlığı, idare mahkemesinde açılan bir davanın vergi mahkemesinde veya vergi

mahkemesinde açılan bir davanın idare mahkemesinin görev alanına girdiği

gerekçesiyle görev noktasından reddi ile dosyanın kendisine gönderildiği

mahkemenin de görevsizlik kararı vermesi üzerine ortaya çıkar.

c. Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında

Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemeleri arasında görev

uyuşmazlığı çıkması durumunda, idare ve vergi mahkemeleri davayı kendi görev

alanı içinde değil Danıştay’ın görevinde görürlerse görevsizlik kararı vererek dosyayı

Danıştay’a gönderir. Dosya önüne gelen Danıştay dava dairesi kendini görevli

görürse, davaya bakar ancak, idare veya vergi mahkemesini görevli görürse, dosyayı

idare veya vergi mahkemesine geri gönderir. Danıştay’ın bu konuda verdiği kararlar

kesindir. İdare veya vergi mahkemeleri bu karara uymak zorundadır. Görev
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konusunda idare ve vergi mahkemeleri Danıştay’ın görevle ilgili kararlarına karşı

ısrar yoluna gidemezler.

Nitekim bu konuda Ankara 2. İdare Mahkemesinin 4.3.2008 gün, E:2007/714

K:2008/331 sayılı yayımlanmayan kararında, davacı şirket tarafından Şeker

Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kesilen para cezasının iptali istemiyle açılan

davada, uyuşmazlığın görüm ve çözümünün 5728 sayılı Yasanın 489. maddesi

uyarınca ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’ın görevinde olduğu belirtilerek

davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Diğer bir durumda ise, Danıştay’da açılan bir davada, Danıştay bu davayı

kendi görev alanı içinde görmez idare veya vergi mahkemesinin görevinde görürse

görev ret kararı vererek dosyayı idare veya vergi mahkemesine geri gönderir.

Uygulamada pek rastlanmamakla birlikte sorun teşkil eden başka bir

uyuşmazlık ise,idare mahkemesinin Danıştay’ı görevli gördüğü uyuşmazlıklarda,

Danıştay’ın ise vergi mahkemesini görevli görmesi durumunda sorunun nasıl

çözüleceğidir. Burada bize göre vergi mahkemesi davayı görevinde görerek

uyuşmazlığı giderecektir.

.

II. İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ

20.01.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2575, 2576 ve 2577 sayılı Yasalarla

idari yargı iki dereceli yargı sistemine geçerek, daha önce sadece Danıştay varken,

bu yasal düzenlemelerden sonra ilk derece idare mahkemesi, vergi mahkemesi

kurularak Danıştay özel görevli olduğu ilk derece mahkemesi olarak baktığı

davaların dışında temyiz merci olarak konumlandırılmıştır. Tek hakimle verilen

kararlarda ise temyiz yerine itiraz müessesesi getirilerek Bölge İdare Mahkemeleri

görevli kılınmıştır.
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Türk İdari yargı alanında idare ve vergi mahkemelerinin teşekkülü ile birlikte

idari yargı yetkisini kullanan mercilerin (İtiraz - Temyiz Komisyonları, İl–İlçe idare

heyetleri,Gümrük Hakem Heyeti...) bu yetkilerini kullanmalarına son verilmiş ve

Danıştay’ın görev ve yetkilerinde değişiklik yapılarak, idari uyuşmazlıklara ilişkin

usul kuralları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda, ayrı bir idari yargılama

usulü kuralı olarak toplanmış bulunmaktadır.113

İdari yargı alanında ilk derece yargı yerleri idare ve vergi mahkemeleridir.

İdare mahkemeleri genel görevli yargı yerleridir. Diğer idari yargı mercileri idare

mahkemesine nazaran özel görevli yargı yeri özelliğini taşımaktadır.

İlk derece mahkemelerinin kurulması ile birlikte, idare ve vergi mahkemeleri,

Bölge İdare Mahkemeleri  faaliyete geçince, görev konusu idari yargılama usulünde

önem kazanmış, mahkemelerin ve görev kuralları uygulamasının yeni olması

sebebiyle değişik konularda görev uyuşmazlıkları ortaya çıkmış bulunmaktadır.114

Esasen, genel görevli idari yargı ve ilk derece mahkemesi denilince kural

olarak İdare Mahkemeleri akla gelir.

A. İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ

İdare Mahkemeleri, idari yargıda Danıştay ve vergi mahkemelerinin ilk

derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalar dışında genel görevli ilk derece

mahkemeleridir. Danıştay ve vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen davaya

genel görevli ilk derece mahkemesi olarak idare mahkemesi bakar.

113Mukbil Özyörük, İdare Hukuku İdari Yargı Ders Notları, Ankara, Ankara Hukuk Fakültesi
Yayını, 1975, s.346.
114Yıldızhan Yayla, “Fransız Mahkemeleri ve Paris İdare Mahkemesi Örneği”, İdare Hukuku Ve
İlimler Dergisi, Yıl:3, Sayı:1-3, İstanbul 1982, s.221.
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İdare mahkemelerinin görevlerinin neler olduğu, 2576 sayılı Kanunun 5.

maddesinde düzenlenmiştir.115

Kısaca, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevi dışında kalan

uyuşmazlıklarla, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanına girmeyen

uyuşmazlıklar, Bölge idare ve vergi mahkemelerinin görevi dışındaki uyuşmazlık ve

anlaşmazlıklar, genel görevli idare mahkemeleri tarafından çözümlenir.

İdare mahkemelerinin genel görevli yargı yerleri olduğu 2576 sayılı Kanunun

1. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı kanunun yukarıda belirttiğimiz 5. maddesiyle bu

konu hiç tereddüte yer vermeyecek biçimde ortaya konulmuştur.

İdare mahkemelerinin genel görevli yargı yeri olduğu konu ile ilgili Danıştay

kararları incelendiğinde de açıkça görülmektedir. Nitekim Danıştay 10. Dairesinin

30.3.1989 gün, E:1989/62 K:1989/705 sayılı kararında “Vergi, resim, harç ve benzeri

mali yükümler ile bunların zam ve cezalarına ve tarifelerine ilişkin olmayan

konularda 6183 sayılı Yasanın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların görüm ve

çözümünün idare mahkemesinin görev alanına girdiğine” karar vermiştir.116

Yine ilk derece mahkemeleri tarafından da verilmiş sayısız görevlilik

kararları bulunmaktadır. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin16.5.2008 tarih, E:

2007/1197 esas sayılı kararında, davacı tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ

Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada, dava konusu işlemin işçi-işveren

ilişkisinden kaynaklanmadığı, davacının daimi işçi kadrosuna geçirilmemesi

115Madde 5 - 1. (Değişik bent: 24/02/1988 – 3410/1 md) İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin
görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki:
a) İptal davalarını,
b) Tam yargı davalarını,
c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu
hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan
uyuşmazlıklara ilişkin davaları,
d) Diğer kanunlarla verilen işleri,
Çözümler.

2.Özel Kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare
mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler

116 Karavelioğlu, a.g.e., s.931.
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yönündeki işlemin kamu hukuku alanında kamu gücüne dayalı olarak re'sen ve tek

yanlı irade açıklaması sonucu tesis edilmiş olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle

davanın görüm ve çözümünün idare mahkemesinin görevinde olduğuna karar

vermiştir.

B. VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

Vergi mahkemeleri, idare mahkemelerine nazaran özel, Danıştay’a nazaran

genel görevli bir ilk derece mahkemesidir. Görev alanı sınırlı olarak belirlenmiştir.

Bir uyuşmazlık vergi mahkemesinin görevine girmediği takdirde genel görevli yargı

yeri olan idare mahkemesinde görülecektir.

Vergi mahkemelerinin görevlerinin neler olduğu 2576 sayılı Kanunun

6.maddesinde düzenlenmiştir. 117

02.03.1988 gün ve 19742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün

yürürlüğe giren  3410 sayılı Kanunla vergi mahkemelerinin görevleriyle ilgili olarak

2576 sayılı Kanunun 6. maddesinde iki değişiklik yapılmıştır. Bunlardan ilki, “a”

bendinde yer alan düzenlemenin geniş kapsamlı ele alınması, diğeri ise 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından

kaynaklanan bazı uyuşmazlıkların idare mahkemelerinin görevine verilmesidir.

Buna göre, genel bütçeye, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ait vergi,

resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tarh, tahakkuk, tahsil işlemlerinden, ayrıca

bunlarla ilgili zam ve cezalardan doğan uyuşmazlıklar vergi mahkemelerinin ana

görevini oluşturmaktadır.118 Genel bütçeye ait vergi, resim, harçlar ve benzeri mali

117Madde 6 –(Değişik Madde:24/02/1988 – 3410/2. madde) Vergi mahkemeleri:
a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali
yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
uygulanmasına ilişkin davaları,
c) Diğer kanunlarla verilen işleri, Çözümler.”

118Kazım Yenice – Yüksel Esin,  İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara, Arısan,1983, s.426.
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yükümler çok çeşitlidir. Bunları burada tek tek belirtmeye gerek görmüyoruz.

Nitekim Ankara 1. Vergi Mahkemesinin 21.05.2008 tarih E:2007/1443 esas

sayılı yayımlanmayan kararında  davacı tarafından tahsil harcının iptal ve iadesi

istemiyle Ankara İl Muhasebe Müdürlüğü’ne karşı açılan davada, dava konusu

harcın davacı kurum tarafından kullandırılan kredilerin geri ödenmesine ilişkin

işlemler nedeniyle icra müdürlüklerinde tahsil edilen harç olduğundan, 2576 sayılı

Kanunun 6. maddesi uyarınca davanın görüm ve çözümünde vergi mahkemesinin

görevli olduğuna karar vermiştir.

Genel bütçeye giren dairelerle, katma bütçeli kuruluşlar ve mahalli idareler

dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli adlar altında tahakkuk ve tahsil

olunan mali yükümler vergi mahkemelerinin görevine girmez. Dolayısıyla bunlardan

doğacak uyuşmazlıklara vergi mahkemelerince değil, idare mahkemeleri tarafından

bakılması gerekir. Örneğin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve

sosyal güvenlik kurumlarına ödenen aidatlardan çıkan uyuşmazlıklar gibi.119

Maddenin “a” bendinde tarife uyuşmazlıklarından da bahsedilmektedir. Bu

uyuşmazlıklar  vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerle ilgili tarifelere göre

tesis edilen  tarh ve tahakkuk işlemlerinden  çıkabileceği gibi, bu nitelikteki bir

tarifenin iptaline de ilişkin olabilir. Ancak tarife iptali davalarında, 2575 sayılı sayılı

Kanunun 24. maddesinin 1. fıkrasının “a” ve “d” “bendi hükümleri kapsamına giren

davaların Danıştay’da görülmesi gerekir. 120

Sonuç olarak, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine

girmeyen bütün idari davalar, genel görevli idare ve vergi mahkemelerinin görev

alanına dahil bulunmaktadır. Vergi mahkemesi idare mahkemesine nazaran özel

görevli olduğundan, vergi mahkemesinin görevine girmeyen idari uyuşmazlıklar

genel görevli idare mahkemesinin görevine girer.

119Yenice- Esin, a.g.e., s.427.
120Yenice- Esin, a.g.e.,, s.429.
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C. DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ

1.Temyiz Merci Olarak Danıştay

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 1.maddesinde “Danıştay Türkiye

Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve

inceleme merciidir” hükmü yer almaktadır.

1982 Anayasası’nın 155. maddesinde ise Danıştay’ın idarî mahkemelerce

verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin

son inceleme merci olduğu yine kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece

mahkemesi olarak bakacağı belirtilmiştir. Yine aynı madde de Danıştay, davaları

görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde

düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve

kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir hükmü bulunmaktadır.

1961 Anayasası Danıştay’ı yargı kuruluşları arasına koymakla beraber,

yürütmenin tüzükle düzenleme yetkisini paylaşmakla sürdürmüştür. Bundan başka

Anayasa alt idari yargı mercilerinin kurulmasını öngörmüş ise de bu merciler

oluşturulamamıştır.1982 Anayasasında ise bu mercilerin oluşturulacağı hüküm altına

alınmıştır.121

Bu sebeple, ilk derece idare mahkemelerinin kurulması ile birlikte Danıştay,

bu mahkemelerde verilen kararları inceleyen yüksek idare mahkemesi, içtihat

mahkemesi niteliğini kazanmıştır.

121 Lütfi Duran, “İdari Yargı Adlileşti”, İdare Hukuku ve İdari İlimler Dergisi, Yıl:3, Sayı: 1-3,
İsatanbul 1982, s.57.
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İYUK’ un 46. maddesi, idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının

başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’ a temyiz edileceği

yönündedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere temyiz edilebilecek kararlar, idare

ve vergi mahkemelerinin dava sonunda vermiş oldukları nihai kararlardır. Nihai

kararlar ise, davayı sonuçlandıran, mahkemeyi işten el çektiren kararlardır.

Bu doğrultuda İYUK’ un 15. maddesine bakacak olursak 4. fıkrada, ilk

inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen bazı kararların Danıştay’ da

temyiz edilemeyeceği düzenlenmiştir. Buna göre; ilk inceleme üzerine Danıştay veya

mahkemelerce verilen, idari yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve

yetki yönünden reddine ve dosyanın görevli ve yetkili idari yargı yerine

gönderilmesine ilişkin kararlarla, gerçek hasma tebliğ ve dilekçe ret kararları  dışında

temyiz yoluna başvurulabilecektir. Dolayısıyla bu sayılan kararlar bakımından

temyiz yoluna başvurmak mümkün değildir.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 23. maddesinin (a) bendinde Danıştay’ın

temyiz merci olarak  görevleri sayılmıştır.122

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere Danıştay, idare mahkemeleri ile vergi

mahkemelerinden verilen kararlar ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da

görülen davalarla ilgili kararları temyizen incelemekle görevlidir.

Danıştay dava daireleri, dava konusu uyuşmazlığın türüne göre,idare ve vergi

mahkemelerinin kurul halinde vermiş oldukları nihai kararlardan, 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinde belirtilen  ve itiraza konu olabilecekler

dışındaki, kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını karara bağlar.123

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevleri ise Danıştay Kanunu’nun

122Madde 23 - Danıştay: a) (Değişik bent: 22/03/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi
mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla
ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar.

123Candan, a.g.e., s.36.
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24. maddesinde sayılmıştır.

2. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevleri

İdare ve vergi mahkemeleri idari davalar yönünden genel görevli mahkemeler

olmasına rağmen idari davaların ilk derece Danıştay’da görülmesi istisnaidir.

Danıştay esas itibariyle Yüksek İdare Mahkemesidir.

Kanun koyucu bazı idari davaların Danıştay’da ilk derece çözümlenmesini

istemiş ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinde bu davaları saymıştır.

Danıştay’ın ilk dereceden çözümleyeceği davalar  anılan madde de sayılanlarla

sınırlıdır. İdare ve vergi mahkemelerinin idari davalar yönünden genel idari yargı

yeri olmasına rağmen idari davaların Danıştay’da ilk derece görülmesi istisnaidir.

Danıştay esas itibariyle yüksek idare ve içtihat mahkemesidir.

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak üstlenmiş olduğu yargılama

faaliyetleri 12 dava dairesi tarafından yerine getirilir. Bu dairelerden 3. 4. 7. ve 9.

Danıştay Dava Dairesi vergi dava daireleridir. 2. 5. 6. 8. 10. 11. 12. ve 13. Danıştay

Dava Daireleri ise idari dava iptal daireleridir.

Danıştay ve AYİM ilk derece mahkemesi olarak özel görevli mahkemeler

olup, kanunda sayılan belirli davalara bakarlar. İdare ve vergi mahkemeleri ise, genel

görevli mahkemelerdir. Özel görevli mahkemelerin görev alanına dahil olmayan

bütün davalara bakarlar. Bu durumda bir idari davanın hangi mahkemenin görevine

gireceğini tespit edebilmek için her şeyden önce bu davanın özel görevli bir

mahkemenin görevine dahil olup olmadığına bakılacaktır.124

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğu davalara gelince;

Danıştay esas itibariyle idare ve vergi mahkemelerinin verdikleri nihai karar ve

hükümlerin son inceleme merci olmakla beraber 2575 sayılı Danıştay Kanununda

belirtilen davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmaktadır.

124Anadolu, a.g.e., s.50.
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Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla hangi davalara bakacağı Danıştay

Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir.125

a. Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı Açılacak Davalar

1982 tarihli T.C. Anayasasının 112. maddesine göre; Başbakan ve

bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden

Başbakanla birlikte sorumludur.

Bu amaçla Bakanlar Kurulu’na Anayasa ve yasalarla kimi görevler

verilmiştir. Kurul, bu görevleri kararname ya da karar adı altında yapacağı işlemlerle

yürütür. Tüm bu işlemleri; yani tüzükleri, kararnameleri  ve kararları konu edinen

iptal davaları ile bu işlemler dolayısıyla açılan tam yargı davaları, ilk derece olarak

Danıştay’ın görevine girmektedir.126

Başka anlatımla; Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevini

belirleyen, kararın düzenleyici nitelikte olup olmaması değildir. Bu bakımdan önemli

olan; ilk derece olarak Danıştay’da açılan davaya konu işlemin bir Bakanlar Kurulu

kararı olmasıdır. Bakanlar Kurulu kararı ister genel, kişilik dışı ve objektif,yani;

düzenleyici olsunlar; isterse kesin ve yürütülmesinin gerekli olması koşuluyla, özel,

kişisel ve subjektif nitelikte bulunsunlar bu kararlara karşı açılan iptal davaları ile bu

125Madde 24 - 1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak;
a) Bakanlar Kurulu kararlarına,
b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek
kararnamelere,
c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve
işlemlere,
e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı
işlemlerine,
Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını
kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

126Turgut Candan, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara, Maliye ve Hukuk, 2006 s.38.
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kararlar dolayısıyla açılan tam yargı davalarının görüm ve çözümü ilk derece

mahkemesi olarak Danıştay’a aittir.127

Başbakan tarafından alınan kararlar, Bakanlar Kurulu Kararı niteliğinde

olmadığından, bu kararların iptali istemiyle açılan davalara bakma görevi, Danıştay’a

değil İdare mahkemelerine aittir.

Nitekim Ankara 3. İdare Mahkemesinin 17.03.2006 tarih E:2006/589 K:

2006/576 sayılı yayımlanmayan kararında, 3.1.2004 tarih ve 25335 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan 29.12.2003 tarih ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının iptali istemiyle açılan davada 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24.

maddesinin 1. fıkrasının ( a ) bendi uyarınca ilk derece yargı yeri olarak Danıştay’ın

görevli olduğu ileri sürülerek dava dosyasının Danıştay’a gönderilmesine karar

verilmiştir.

b. Başbakanlık, Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurum ve

Kuruluşlarının Müsteşarlarıyla İlgili Müşterek Kararnamelerine Karşı

Açılacak Davalar;

1982  tarihli T.C. Anayasası’nın 105. maddesine göre; Cumhurbaşkanının,

Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın

tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve

ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler dışında kalan ve Başbakan ile ilgili

Bakan tarafından imzalanması gereken  bu kararlara müşterek kararname

denilmektedir.

Bürokrasinin tepe noktasında yer alan  müsteşarlarla ilgili Müşterek

kararnamelere karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da

127Candan, a.g.e., s 38.
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görülür. Müsteşarlar dışında kalan kamu görevlilerini ilgilendiren müşterek

kararnamelere ilişkin davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülmez.128

İdari davaya konu edildiğinde davanın ilk derece mahkemesi olarak

Danıştay’ın görevine girebilmesi için, kararnamenin ayrıca, Başbakanlık bakanlıklar

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili olması gerekir.Bu

müsteşarlarla ilgili olanların dışında kalan müşterek kararnamelere karşı açılacak

davalar ilk derece olarak Danıştay’ın görevine girmez.

c. Bakanlıkların Düzenleyici İşlemleri İle Kamu Kuruluşları veya

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınca Çıkarılan ve Ülke

Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemler;

Anayasanın 124. maddesine göre; Başbakanlık ve bakanlıklar ile kamu tüzel

kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin

uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla  yönetmelik

çıkarma yetkisi vardır.

Bakanlıkların her türlü düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar ilk derece

mahkemesi olarak Danıştay’da görülür.  Ancak kamu kuruluşları ve ya kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlarının yalnızca” ülke çapında uygulanacak düzenleyici

işlemlerine” karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür.

Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılacak düzenleyici işlemler

tüm ülkeye yönelik olmayıp, belli bir ile yönelikse ilk derece olarak Danıştay’ın

görevine girmeyecektir.

Bu hüküm uyarınca Danıştay’da dava açılabilmesi için ortada bir düzenleyici

işlem bulunması şarttır. Ayrıca, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevli

olması için düzenleyici işlemin tümünün iptalinin istenmesi zorunlu değildir.

128Odyakmaz- Kaymak- Ercan, a.g.e., s.231.
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Nitekim Ankara 3. İdare Mahkemesinin 15.06.2006 tarih E:2006/667

K:2006/1387 sayılı yayımlanmayan kararında, davacı şirketin maden arama izin

isteminin reddine ilişkin Ankara Orman Müdürlüğünün 16.12.2005 tarih ve 11370

sayılı işlemi ile ve bu işlemin dayanağı olan Orman Genel Müdürlüğü’nün

14.06.2005 tarih ve 1666 sayılı Talimatının ilgili maddelerinin iptali istemiyle açılan

davada, davacının iptalini istediği Orman Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2005 tarih ve

1666 sayılı Talimatının ilgili maddelerinin, ülke çapında uygulamaya yönelik

düzenlemeler getiren nitelikte olması sebebiyle bakılan davanın görüm ve

çözümünün ilk derece olarak Danıştay’ ın görevine girdiği gerekçesiyle dosyanın

Danıştay’a gönderilmesine karar vermiştir.

d. Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca Verilen

Kararlar Üzerine Uygulanan Eylem Ve İşlemler

Danıştay’ın idari dairesi Birinci Dairesidir. Danıştay Birinci Dairesi 2575

sayılı Kanunu’nun 42. maddesinde yazılı işleri, istekleri ve uyuşmazlıkları inceler

gereğine göre karar verir ve ya düşüncesini bildirir.Bu görevler dışında, çeşitli

kanunlarda Danıştay’ın kararına veya iştişari mütalaası aranan işler de bu Dairece

karara bağlanır.Daire ayrıca, Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu

Muvakkat(4483 sayılı Kanun) Hükümlerine göre Danıştay’ca görülecek işleri karara

bağlar.129

Danıştay İdari İşler Kurulu’nun görevleri 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun

46. maddesinde düzenlenmiştir.130

129Candan, a.g.e., s.42.
130Madde 46 - 1. İdari İşler Kurulu :a) (Mülga bent: 22/03/1990 - 3619/12 md.)

b) (Değişik bent: 18/12/1999 - 4492/4 md.)  Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerini,
c) Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri,
d) Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını,
e) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay Başkanının havale
edeceği işleri,
f) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili dairece birinci
derecede verilen men’i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme kararlarını ise itiraz
üzerine,İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. Danıştay’ın ilgili dairesi
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2575 sayılı Kanun’ un 24. maddesinin 1. fıkrasının “d” bendinde sözü edilen

işlemler, Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulu’nca alınan kararlar

değildir. Bu kararların idari davaya konu edilmelerine imkan bulunmamaktadır.

Anılan bentte sözü edilen eylem ve işlemler, bu dairece veya kurulca alınan kararlar

üzerine ilgili idari makamca yapılan eylemler ve tesis edilen işlemlerdir.

Nitekim Danıştay 8. Dairesi, 4.10.1990 gün, E:1989/658, K: 1990/1019 sayılı

kararında , 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun  7. maddesi uyarınca, merkez ilçeye

bağlı köyün, il belediyesinin mücavir alanı içinde kalan kısmının belediye sınırları

içine alınması yolundaki öneriyi uygun bulmayan Danıştay 1. Dairesi kararının iptal

davasına konu olamayacağına karar vermiştir.131

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da Danıştay idari dairesinin veya İdari

İşler Kurulu kararlarının dava konusu edilemeyeceği, bu kararlar üzerine uygulanan

işlem ve eylemlerin davaya konu edilebileceği görüşündedir.

İdare, Danıştay  kararı doğrultusunda işlem tesis etmişse, bu işlemlere karşı

açılacak dava genel yetkili idare mahkemesinde görülür. Ancak Danıştay’ın idari

kararlarına karşı idare bu kararları uygulamaya koymak zorunda olduğu için her

halükarda, Danıştay’da dava açmak gerekir.132

Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır.
2. İdari dairelerin birinden çıkıp, (e) bendi uyarınca Danıştay Başkanı tarafından Danıştay İdari İşler
Kuruluna havale edilmemiş olan işler ve verilen kararlar ilgili bakanlığın görüşüne uygun olmadığı
takdirde, bakanın isteği üzerine, Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşülür.
3. İdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında karar vermediği işlerde, İdari
İşler Kurulunca bu kararın yerinde görülmemesi halinde, ilgili daireye geri gönderilir ve bu dairece
İdari İşler
Kurulu kararı doğrultusunda inceleme yapılarak karar verilir.
131Candan, a.g.e., s.42.
132Anadolu, a.g.e., s.51.
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e. Birden Çok İdare Veya Vergi Mahkemesinin Yetki Alanına

Giren İşler;

Bu son derece istisnai bir durumdur. Çünkü idare ve vergi mahkemelerinin

görevleri İdari Yargılama Usulü Kanununda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu

nedenle bir davanın iki ayrı yerdeki idare veya vergi mahkemelerinin yetki alanına

girmesi imkanı son derece zayıftır.

Candan’a göre, bir idari davanın birden çok idare veya vergi mahkemesinin

görevine girmesi, bu davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5.

maddesi uyarınca, birden fazla idari işleme karşı açılmış olması ve bu idari işlemlerin

de farklı idare veya vergi mahkemelerinin  yetki alanına giren idari makamlarca tesis

edilmiş olması durumunda söz konusu olacaktır.

f. Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları ile Bu Kurulun

Görev Alanı İle İlgili Danıştay Başkanlığı İşlemleri;

2575 sayılı Danıştay Kanununun 53. maddesinde Yüksek Disiplin

Kurulu’nun görevleri düzenlenmiştir.133

Yüksek Disiplin Kurulunun bu görevleri dolayısıyla aldıkları, kesin ve

yürütülmesi gerekli kararlara karşı açılacak davalar ilk derece olarak Danıştay’da

görülür.

Yine, Danıştay Kanunu 85. maddesine göre,Danıştay, Danıştay Başkan ve

üyeleri ve Başsavcıları için verdiği özlük haklarına ilişkin kararları, yine ilk derece

mahkemesi olarak Danıştay’da görülür.

133Madde 53 - Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hükümleri dairesinde Danıştay Başkanı, Başsavcı,
başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeler hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına ve disiplin
cezası uygulanmasına karar verir ve bu Kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür.
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g. Tahkim Yolu Öngörülmeyen İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan

İdari Davalar;

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi; idarenin gerçek kişilerle  veya genellikle

sermaye şirketi olan tüzel kişilerle yaptığı sözleşmeyle, bir kamu hizmetinin belirli

ve uzun bir süre için  kurulması ve/veya işletilmesi karşılığında, hizmetten

yararlananlardan hizmetten yararlananlardan ücret ya da bedel almak ve giderleriyle

kar ve zararı özel girişimciye ait olmak üzere idarenin kendi, buyruğu ve

sorumluluğu arasında sağladığı bir yönetim biçimi olarak tanımlanabilir.134

İmtiyaz sözleşmesi, İdare Hukukunda kamu hizmetinin kurulması, işletilmesi

veya yürütülmesi yöntemlerinden biridir.

Bu hüküm imtiyaz sözleşmeleri nedeniyle  gerek taraflar gerekse üçüncü

kişilerce açılacak davaları içine alır. Örneğin; bir imtiyaz sözleşmesinin üçüncü

kişilerce iptali istendiğinde, bu davalara Danıştay’da bakılması gerekmektedir.

Maddede imtiyaz sözleşmelerinden doğan davalar dendiğine göre kamu

hizmeti sözleşmeleri ile maden imtiyazı dışındaki öteki sözleşmelerden doğan

davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’ın görevi dışında kalır. Öte yandan

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı belirtilen  imtiyaz

sözleşmelerinden doğan davalardan Bakanlar Kurulunun Devlet Tüzel Kişiliği adına

verdiği ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmesi zorunlu olan imtiyaz

sözleşmeleridir.135

İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların ilk derece

olarak Danıştay’da görülebilmesi için, sözleşmede tahkim yolunun öngörülmemiş

olması gerekmektedir. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar tahkim yolu ile çözümlenmektedir.

134Candan, a.g.e., s.44.
135Anadolu, a.g.e., s.58.
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Yukarıda sayılanların dışında, Danıştay Kanunu 24. maddesinin 2. fıkrasında

belirtildiği üzere Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının

organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemlerde Danıştay tarafından ilk

derece olarak görülür ve karara bağlanır. Buna karşılık il merkezi olamayan

belediyeler ile  köy idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını

kaybetmelerine ilişkin  istemler idare mahkemeleri tarafından karara bağlanır.

Yine özel kanunlar gereğince Rekabet Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme

Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve TMSF kararlarına karşı

açılan davalarda, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay görevlidir.136

Nitekim Ankara 2. İdare Mahkemesinin 15.06.2006 tarih E:2006/945

K:2006/1375 sayılı yayımlanmayan kararında, davacı şirket hakkında idari para

cezası kesilmesine ilişkin 18/01/2005 tarih ve 05/06/52-21 sayılı Rekabet Kurulu

kararının iptali istemiyle açılan davanın, görüm ve çözümünde görevli yargı

merciinin Danıştay olduğu belirtilerek dosyanın Danıştay’a gönderilmesine karar

verilmiştir.

2.6.2000 tarih ve 4575 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar,

Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Merkezi,Üniversitelerarası Kurul kararlarına karşı ilk derece olarak

Danıştay’da dava açılmaktaydı. Ancak, söz konusu kanunun 2. maddesiyle getirilen

değişikle artık Ankara İdare Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

136Zehra Odyakmaz,”Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatını  Kaybetmelerine
Genel Bir Bakış ve Belediye Başkanı Hakkında Belediye Meclisince Yetersizlik Kararı Verilmesi
Sonucu Organlık Sıfatını Kaybetmesi Durumunun Yargı Yolu İle İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 1, Haziran 1997 s.1-20.
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D.BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ

Bölge İdare Mahkemesinin görevlerine geldiğimizde öncelikle belirtilmesi

gereken husus bölge idare mahkemesinin ilk derece mahkemesi olmadığıdır. Bölge

idare mahkemesinin ilk dereceli yargı yeri olarak bakacağı dava bulunmamaktadır.

Bölge İdare Mahkemesinin iki ana görevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki,

2576 sayılı Kanunun 8. maddesinde sayılmıştır. 137

Yukarıda belirtilen yasa hükümlerinden anlaşılacağı üzere, bölge idare

mahkemeleri yargı çevresi içinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim

tarafından verilen kararları itirazen inceler ve karara bağlar. İdare ve vergi

mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararları itiraz yoluyla inceleyip, kesin karara

bağlamak, Bölge İdare Mahkemelerinin temel yargısal işlevlerinden birini oluşturur.

İdare ve vergi mahkemelerinin yukarıdaki fıkra uyarınca verdikleri nihai

kararlara karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. Bölge

idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında

edinilen bilgiyi yeterli görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya

itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası

hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas

hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı

yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hakim tarafından bakılmış olması

hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir, bölge idare mahkemesinin

bu kararları kesindir.

137Madde 8 - Bölge İdare mahkemeleri;
a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından 7. madde hükümleri
uyarınca verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar.
b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını
kesin karara bağlar,
c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.



65

5.4.1990 gün ve 3622 sayılı Kanun öncesinde  İYUK’un 47. maddesinin

ikinci cümlesinde yukarıda belirtilen kurala önemli bir istisna getirilmişti.

Düzenleme şu şekildeydi; ..... ancak, mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline,

muafiyet ve istisna hükümlerine ilişkin vergi uyuşmazlıklarında tek hakimle verilen

kararlar Danıştay’da temyiz edilebilir.” Madde metninde her ne kadar “temyiz

edilebilir” deniyorsa da bununla hak sahibine temyiz ya da itiraz yolundan dilediğine

başvurma konusunda seçimlik bir hak tanındığı söylenemezdi.138 Yani, maddede

sayılan hallerde, Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yoluna gidilemeyecek, vergi

mahkemesinin bu kararları aleyhine doğrudan doğruya Danıştay’a temyiz davası

açılacaktı139

Ayrıca, yargı çevresi içindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkacak

görev ve yetki uyuşmazlıklarını karar bağlar. Örneğin idare ve vergi mahkemeleri

idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle

davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay’a veya görevli gördükleri idare ve

vergi mahkemesine gönderirler. Bu konuya ileride ayrıntılı olarak değinilecektir.

Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkemede kendisini

görevsiz veya yetkisiz sayarsa, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya

yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde

ise, bu uyuşmazlığı o yer bölge idare mahkemesinin çözmesi gerekecektir. Bölge

idare mahkemesinin görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili verdiği kararlar kesindir.

2576 sayılı Kanunun 8. maddesinin (c) bendinde, diğer kanunlarda verilen

görevleri  yerine getirmek de bölge idare mahkemelerinin görevleri arasında

sayılmıştır. Bunlara örnek verecek olursak:

- Çalışmaya ara verme süresi dışında idare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin

durdurulması istemlerine ilişkin olarak  tek hakimle ya da kurul halinde verdikleri

kararlara karşı yapılacak itirazları inceler ve kesin olarak karara bağlar.( İYUK. md.

138Selçuk Hondu, “Bölge İdare Mahkemeleri ve Uygulama Alanı”, Adalet Dergisi, Yıl:77, Ankara,
1986, Sayı:3, s.3.
139Yılmaz Özbalcı, Vergi Davaları, Ankara, Oluş, 1988, s.491.
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27/6)

- Bölge idare mahkemelerinin itiraz mercii sıfatıyla yürütmenin durdurulması

istemleri hakkında verdikleri kararlara karşı yapılacak itirazları en yakın bölge idare

mahkemesi olarak inceler ve karara bağlar.( İYUK. md.27/6 )

- İdare mahkemesi veya vergi mahkemesinde açılan davalar arasında bir

bağlantı söz konusu ise bu davalar birleştirilmek suretiyle, aynı bölge idare

mahkemesinin yargı çevresindeki mahkemelerde ise, o yer bölge idare mahkemesine

gönderilmektedir.(İYUK. md. 38/5). Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava

dosyalarını öncelikle inceler ve karar bağlar.Bölge idare mahkemesi bağlantı

olduğuna karar verirse, yetkili mahkemeyi de kararında belirtmek suretiyle dosyaları

ve davayı birleştirerek o mahkemeye gönderir.(İYUK. md. 40 )

- Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, taraflar aynı

yargı çevresindeki mahkemeler için Bölge idare mahkemesine başvuruda

bulunabilirler. Başvuru üzerine Bölge İdare Mahkemesince durum incelenerek karara

bağlanır.(İYUK. md.41)

 İdare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi mercilerle olan

yazışmaları bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla yapılır.(2576 sayılı

Kanun md.9/2)

Bölge idare mahkemelerinin ikinci görevi ise, 8.6.2000 gün ve 4577sayılı

sayılı Kanunun 7. maddesiyle değiştirilen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu’nun 45. maddesinde sayılmıştır. 140

140Madde 45 - 1. (Değişik Fıkra:08/06/2000 –4577/7. md)) İdare ve vergi mahkemelerinin;
a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden,
b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici
görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden,
c) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun
uygulanmasından,
d) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan
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E.ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN

ÇÖZÜMLEYECEĞİ DAVALAR

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 1971 yılında Anayasanın 140. maddesinde

yapılan bir değişiklik üzerine kurulmuştur. 20.09.1971 gün ve 1488 sayılı bu

değişiklikle maddeye”asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi

Askeri Yüksek İdare Mahkemesince yapılır” hükmü getirilmiş, daha sonra 4.7.1972

gün ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu çıkarılarak 1972 yılının

sonunda bu özel görevli yargı yerinin faaliyete geçmesi sağlanmıştır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevli olduğu davalar Anayasa’nın 157.

maddesi ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda düzenlenmiştir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevli olduğu davalar 1602 sayılı

AYİM Kanununun 20. maddesinde açıkça belirlenmiştir.141

1602 sayılı Kanunun 20. maddesine göre bir davanın Askeri Yüksek İdare

Mahkemesinde görülebilmesi için, iki şartın bir arada bulunması zorunludur. Madde

hükmünden anlaşılacağı üzere bunlardan birincisi, askeri hizmete ilişkin bir idari

işlem veya eylemin varlığı ikincisi ise, asker kişilerle ilgili olmasıdır. Bu iki şarttan

birinin olmaması durumunda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi davaya

bakamayacaktır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş

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

sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan,
e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından, Kaynaklanan
uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka
kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare
mahkemesine itiraz edilebilir.
141Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk Milleti adına; askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa
bile asker kişileri ilgilendiren veya askeri hizmete ilişkin  idari işlem ve eylemlerden doğan
uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen
görevleri yapar. Ancak askerlik yükümlüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması
aranmaz
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eylemlerden doğan uyuşmazlıkların idari yargı denetimini yapar.142

Bir davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine girebilmesi için;

önce dava asker kişileri ilgilendiren bir idari işlem ya da eylemden doğmuş olmalıdır.

Sonra da, dava askeri hizmete ilişkin bir idari işlem veya eylemden doğmuş

olmalıdır.143

Yukarıda belirtilen iki koşuldan birinin gerçekleşmemesi durumunda, dava

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılamaz. Örneğin askeri hizmete ilişkin, fakat

sivil kişileri ilgilendiren, ya da asker kişileri ilgilendiren fakat askeri hizmetle ilgili

olmayan idari işlem ve eylemlerden doğan davalar, Askeri Yüksek İdare

Mahkemesinin görevi dışındadır.

Anayasanın 157. maddesinde ve 1602 sayılı Kanunun 20. maddesinde idari

işlem ve eylemin asker kişilerle ilgili olması gerektiği koşulu bulunduğundan

öncelikle asker kişi kavramına açıklık getirmek istiyoruz.

1.Asker Kişi;

Asker kişilerden ne kastedildiği ise, 1602 sayılı AYİM. Kanununda

belirlenmiş bulunmaktadır.

İdari işlemin asker kişiyi ilgilendirmesi ile anlaşılması gereken;idarenin,

işlemi asker kişiyi göz önünde tutarak tesis etmesidir. Yani idare, işlemi asker kişiyi

göz önünde tutarak tesis etmiş ise işlemin asker kişiyi ilgilendirdiği kabul edilecek

işlem aynı zamanda askeri hizmete de ilişkin ise AYİM görevli olacaktır.144

Asker kişilerin kimler olduğu yasa maddesinde teker teker sayılmıştır. Ancak

“asker kişi le ilgili olma” ibaresi ile ne kastedildiği açık değildir. Bu nedenle asker

142 Şeref Gözübüyük, “Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri”, Ankara, Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayını, 1972, s.1vd
143Anadolu, a.g.e., s.57.
144Şahin İ. Volkan, “Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı Üzerine Bir
İnceleme”:http://www.msb.gov.tr/ayim_makale_detay.asp?IDNO=55)
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kişilere yönelik olarak idari makamlar tarafından yapılan her türlü idari eylem ve

işlem ile, kime yönelik olursa olsun asker kişiler ve askeri makamlar tarafından

yapılan her türlü idari işlem ve eylem “ilgili olma “kapsamı içinde görülebilir.145

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına göre,

askeri nitelikli idari işlemin asker kişi ile ilgili olması kavramını açıklarken,

davacının bir asker kişi yada bu asker kişinin yakını olması, davacının bir asker kişi

olup olmadığına bakılmaksızın idari işlemin tesisinde bir asker kişinin hedef alınması

esasları göz önünde bulundurulur.146

Askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda alakalının asker kişi,

olması aranmaz.147 Bu durum, yoklama dönemi ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarla

ilgili bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa göre, her erkek 20

yaşına girdiği Ocak ayının 1. gününden itibaren askerlik çağına girmiş sayılmaktadır.

Yoklama dönemi askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık döneminin başlangıcı

olan kıtaya sevk tarihine kadar devam eder. Bu dönemdeki kişi asker kişi olmamakla

beraber, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklar söz konusu olduğundan

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi görevli olacaktır.

2. Askeri Hizmet;

Bir davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülebilmesi için,

uyuşmazlığın askeri hizmete ilişkin bir idari işlem veya eylemden kaynaklanıyor

olması gerekmektedir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun gerekçesine bakıldığında,

böyle bir mahkemenin kurulmasının nedenleri iki noktada toplanabilir. Bunlardan

biri, askerlikle ilgili yönetimin sivil yönetimden farklı olması; diğeri askeri

145 Süheyla Şenlen Sunay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Görev Kriterleri, İstanbul, Beta,
1996, s.132.
146Şenlen Sunay, a.ge., s.134.
1471982 AY, md.157

http://www.msb.gov.tr/ayim_makale_detay.asp
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yönetimin asker kişileri ilgilendiren eylem ve işlemlerinden doğacak

uyuşmazlıklarının giderilmesinin ”uzmanlık” işi sayılmasıdır.148

Yenice - Esin’e göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluş nedeni,

asker kişiler için özel bir mahkeme teşkili değil, sadece askeri hizmetin yürütülmesi

için  ilgili kurum ve komutanlıklarca tesis edilmiş işlem ve eylemlerin yargı

denetiminde hizmet özelliklerinin de göz önünde tutulmasının sağlamaktır. Bu

nedenle mahkemenin görevi asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmetin

yürütülmesini teminen askeri kuruluşlarca yapılan işlem ve eylemlerle

kayıtlanmıştır.149

Askeri hizmetin ne olduğu yasalarla belli edilmiş bulunmaktadır. Çeşitli

kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimnamelerde yer alan kurallar ”askeri

hizmet” kavramının kapsamını belirlemektedir.

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 6. maddesinde

“hizmet; kanunlarla nizamlarda yapılması, yahut yapılmaması yazılmış olan

hususlarla, amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesinin 13.4.1988 gün E:1987/156,

K: 1988/ 68 sayılı kararında “askeri hizmet; yurt savunmasına ilişkin faaliyetler

olabileceği gibi kanunlarla silahlı kuvvetlere verilen görevlerin yerine getirilmesi

sırasındaki faaliyetler de olabilir.” şeklinde tanımlanmıştır.150

1602 sayılı Kanuna göre, askeri makam ve kişilerin aktif ya da pasif olarak

katıldıkları ve daha ziyade sivil nitelikte olan hizmetlere ilişkin eylem ve işlemler

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanı dışında kalmaktadır. Örneğin sıkı

yönetim makamlarının tesis edeceği eylem ve işlemler Askeri Yüksek İdare

Mahkemesinin görevi dışında kalmaktadır.

148 Gözübüyük, a.g.e., s.50.
149Yenice – Esin, a.g.e., s.435.
150Şenlen Sunay, a.g.e., s.153.
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Asker kişiyi ilgilendirme ve askeri hizmete ilişkin olma şartının bir arada

bulunması, bir davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülmesi için yeterlidir.

Bu iki şartın dışında dava konusu işlem ya da eylemin askeri makamlardan çıkmış

olması şartı aranmaz.

Askeri hizmete ilişkin eylem ve işlemler sivil makamlarca da tesis edilmiş

olabilir. Bakanlar Kurulunun yaptığı, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete

ilişkin olan tüzükler hakkında açılacak davalara Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

bakamaz. Çünkü 1602 Sayılı Kanuna göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

görülmekte olan bir dava sebebiyle idari işlemin sebebini teşkil eden Tüzüğün ilgili

hükümlerinin kanuna aykırılığı görülür ve veya taraflardan birinin ileri sürdüğü

aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varılırsa dava dosyası Danıştay’a

gönderilir. Buradan anlaşılacağı üzere Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin,

tüzüklerin hukuka aykırılığını tespit etmek ve bunu tespit ettikten sonra iptal yetkisi

yoktur.151

İdari bir işlemin askeri bir hizmete ilişkin olup olmadığını tespit bazı

kriterlere dayanılarak yapılmaktadır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin muhtelif

kararlarında, İdari işlemin askeri mevzuata dayanılarak tesis edilmesi, idari işlemin

askeri makamlarca tesis edilmesi, askeri makam tarafından yapılıp yapılmadığına

bakılmaksızın yapılma kriterleri ön plana çıkmıştır.152

Yukarıda belirtilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere asker kişileri

ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin olan bir tüzük hakkında doğrudan doğruya,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açıldığında, Askeri Yüksek İdare

Mahkemesinin bu davayı görev noktasında reddetmesi gerekmektedir.

151İhsan Toğrul, Askeri Yüksek İdari Yargı, Ankara, 1973, s.1 vd.
152 Şenlen Sunay, a.g.e., s.155.



72

Bununla birlikte jandarma örgütü tarafından yürütülen hizmetler de

başlangıçta görev anlaşmazlıklarının doğmasına yol açmıştır.2803 sayılı Jandarma

Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 3. maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti

Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer

kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve

kolluk kuvvetidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere  jandarmanın askeri güç

olmasının yanında kolluk kuvveti olduğu da belirtilmektedir.

Jandarmanın mülki ve adli kolluk görevlerini yerine getirirken bağlı olduğu

makam İçişleri Bakanlığı’dır. Jandarma teşkilatınca yürütülen kolluk hizmetleri,

askeri hiyerarşi dışında mülki idare adına ve onun buyruklarına göre yerine getirilen

bir nitelik taşımakta ve gerek organik gerekse fonksiyonel yönden askeri hizmet

kavramı dışlında kalmaktadır.153

Danıştay uzun süre jandarmanın kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkları

görevi içinde görmemiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ise bu nitelikteki

uyuşmazlıkları başlangıçtan itibaren görevi dışında görmüştür. Bunun üzerine

Uyuşmazlık mahkemesi jandarmanın kolluk faaliyetlerini askeri hizmet içinde

görmeyerek ve bu davalarda Danıştay’ı görevli kılmıştır.

Yukarıda belirtilen açıklamalardan sonra Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin

görev alanına ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına değinmek istiyoruz;

Uyuşmazlık Mahkemesinin 17.11.1997 tarih E:1997/54 K:1997/52 sayılı

yayımlanmayan kararında ”Askeri hizmete ilişkin bulunmayan T.C.Emekli Sandığı

işleminin iptali istemiyle açılan davanın, genel İDARİ yargı yerinde görülmesi

gerektiğine” karar verilmiştir.

Yine Uyuşmazlık Mahkemesinin 20.11.2000 tarih E:2000/20 K:2000/47

sayılı yayımlanmamış kararında “Askeri personel servis aracının karıştığı trafik

153 Yenice-Esin, a.g.e., s.438.
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kazası sonucunda araç sürücüsü jandarma erinin ölümü nedeniyle uğranılan zararın

idarece giderilmesi istemiyle açılan davanın, ASKERİ YÜKSEK İDARE

MAHKEMESİNDE çözümlenmesinin gerektiğine” karar verilmiştir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin  18.12.2000 tarih E:2000/44 K:2000/59 sayılı

yayımlanmamış kararında ise “Askeri lojmanlarda çıkan yangın nedeniyle asker

kişinin uğradığı zararın idarenin hizmet kusuru esasına göre tazmini istemiyle açılan

davanın ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE çözümlenmesi gerektiğine”

karar verilmiştir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.05.2001 tarih, E:2000/77 K:2001/22 sayılı

yayımlanmamış bir diğer kararında ise “Askerlik görevini yapmakta iken sağlık

raporu ile askerliğe elverişli olmadığına karar verilen kişinin, sağlık sorununun

askerlik görevinden kaynaklandığını ileri sürerek kendisine vazife malulluğu aylığı

bağlanması isteğiyle  yaptığı başvurusunun reddi yolunda Emekli Sandığınca tesis

edilen işlem askeri hizmete ilişkin bulunduğundan, bu işlemin iptali istemiyle açılan

davanın ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE çözümlenmesi gerektiğine

karar verilmiştir.

Yine Uyuşmazlık Mahkemesinin 12.11.2001 tarih  E:2001/69 K:2001/78

sayılı yayımlanmamış kararında “Görev sırasında silahının ateş alması sonucunda

ölen ve şehit olduğu kabul edilen oğlundan dolayı kendisine vazife malulluğu yetim

aylığı bağlanması için başvuran davacının bu isteğinin 5434 sayılı Yasanın 48/ç

maddesi kapsamında olduğu gerekçesiyle reddi yolundaki Emekli Sandığı işleminin

iptali istemiyle açılan davanın  ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE

çözümlenmesinin gerektiğine” karar verilmiştir.
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III. İDARİ YARGIDA GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ

İdari yargıda görev kurallarının niteliği önem arz etmektedir.

İdari yargı alanında ilk derece mahkemelerinin görevlerine ilişkin düzenleme

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin

Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda düzenlendiği halde yetki kuralları 2577

Sayılı İdari yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir.2577 sayılı Kanunun 32.

maddesinin ikinci fıkrasında yetkinin kamu düzeninden olduğu belirtilmiştir.

2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda görev yönünden, yetki kurallarındakine

benzer bir düzenlemeye rastlanmamaktadır. Mukayese açısından  H.M.U.K ‘nun

2494 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine bakıldığında “diğer bir mahkeme yahut

idari makam veya yargı merciinin görevine giren bir dava veya iş kendisine arz

olunan mahkeme, duruşma yapmadan görevsizlik kararı verebileceği gibi davanın

her safhasında kendiliğinden görevli olmadığına da karar verir. Görev itirazı davanın

her safhasında ileri sürülebilir” denildiği görülür. Bu kanun hükmü uyarınca  hukuk

usulünde görev kuralları kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmektedir.154

İdari Yargı alanında kanunlarda belirtilen görev kuralları kamu düzenine

ilişkin olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak açılan bir dava sebebiyle, bu

davanın çözümlenmesinin kendi görev alanına girip girmediğini idare ve veya vergi

mahkemesi, ilk derecede baktığı davalarda Danıştay, resen davanın her safhasında

araştırabilir.

Davanın tarafları da karar verilinceye kadar görev itirazında bulunabilirler,

davanın görevsiz mahkemece çözümlendiğini ileri sürerek kanun yollarına

başvurabilirler. Taraflar idari dava açmadan önce, yapacakları anlaşma ile, görevli

mahkemeyi değiştiremezler.

154Selçuk Hondu, “Danıştay, İdare Mahkemeleri , Vergi Mahkemeleri Arasında Ortaya Çıkan
Uyuşmazlıklar”, Danıştay Dergisi, Yıl:15, Sayı:56-57, Ankara 1985, s.19.
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Örneğin vergi mahkemesinin görevine giren bir davayı Danıştay’a veya idare

mahkemesine açma konusunda bir anlaşma yapamazlar. Yapmış olsa bile davanın

açıldığı mahkeme bununla kendini bağlı saymaz. Açılan dava görevli mahkemede

ise, davaya bakmaya devam eder. Yoksa dava dosyasını görevli mahkemeye

gönderir. Bu konu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 9. maddesinde

düzenlenmiştir.155

2577 Sayılı Kanunun 14. maddesinde idare ve vergi mahkemesine verilen

dilekçelerin mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından ilk olarak

görev ve yetki yönünden inceleneceği ve bu konuda kanuna aykırılık görülürse adli

ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine, idari yargının

görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan

davanın görev ve yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli ve yetkili

mahkemeye gönderilmesine karar verileceği belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 14/6

fıkrasında davanın görevli mahkemeye açılmadığının ilk incelemeden sonra tespit

edilmesi halinde, davanın her safhasında görev yönünden reddine karar verileceği

belirtilmiştir.49. maddede temyiz incelemesi sonucunda görev ve yetki dışında işe

bakılması halinde incelenen kararın bozulacağı hükme bağlanmıştır. Bu kanun

hükümlerinden çıkan sonuca göre idari bir davanın görevli bir mahkemede

açılmaması halinde, bu husus davanın açıldığı mahkemece, davanın devamı

süresince resen araştırılacak ve taraflarca da ileri sürülebilecektir.

Bir yargı düzeninin ya da bir yargı düzeni içerisinde yer alan bir yargı yerinin

görev alanının belirtilmesi kamu düzeni ile ilgilidir. Taraflar anlaşsalar bile bir

mahkemenin görev alanını değiştiremez. İdari yargıda, adli yargıda olduğu gibi,

görevsizlik itirazı yapılmadan da mahkeme kendiliğinden görev konusunu

155Madde 9 - 1. Çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde,
adli ve askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu
husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava
açılabilir. Görevsiz yargı mercine başvurma tarihi, Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine
başvurma tarihi olarak kabul edilir.
2. Adli veya askeri yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik
kararının kesinleşmesinden sonra birinci fıkrada yazılı otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari
dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise bu süre içinde idari dava açılabilir.
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inceleyerek, gerektiğinde görevsizlik kararı verebilir.156

“Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, taraflar sözleşme ile

görevli mahkemeyi değiştiremezler. Görev kurallarına aykırılık hüküm

kesinleşinceye kadar ileri sürülebilir. Hüküm kesinleştikten sonra ileri sürülemez.

Yani görevsiz mahkemenin verdiği kesinleşmiş hüküm, bu nedenle batıl sayılamaz,

ve aynı nedenle hükme karşı yargılamanın yenilenmesi istenemez.”157

Görevli yargı yeri, kural olarak yasa ile, yasada açıklık bulunmayan

durumlarda yargısal içtihatlarla ve çoğu kez de Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları

ile belirlenir.

Yargı yerlerinin görevini düzenleyen yasada, görev yönünden değişiklik

yapıldığında, yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren açılacak davalar, yasa ile görevli

kılınan yargı yerinde açılır. Yeni yasa ile kabul edilen görev kuralları geçmişe de

etkilidir. Bunun sonucu olarak, davanın açıldığı anda görevli olan mahkeme, yasa

değişikliği ile görevsiz bir duruma geleceğinden, mahkemenin elindeki davaya

devam etmemesi görevsizlik kararı vermesi gerekir. Görev kuralları kamu

düzeninden olduğundan taraflar için kazanılmış bir hak da oluşturmaz.158

Davanın açıldığı tarihteki kurallara göre, görevli olan mahkeme, yeni kanunla

görevsiz hale gelmişse mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekir.159

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, görev kuralları taraflar

için müktesep hak doğurmadığı gibi yeni bir yasayla kabul edilen görev kurallarının

geçmişe de etkili olacağı genel hukuk kuralıdır. Böylece, davanın açıldığı andaki

kurallara göre görevli olan mahkeme, yeni bir yasa ile görevsiz hale gelmişse

mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir.

156Gözübüyük, a.g.e., s.68.
157Kuru- Arslan- Yılmaz,  a.g.e., s. 153.
158Gözübüyük, a.g.e., s.71.
159Alongoya –Yıldırım- Yıldırım, a.g.e., s.74.
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Nitekim Ankara 2. İdare Mahkemesinin 10.06.2008 tarih E:2008/1011

K:2008/1222 sayılı kararında davanın açıldığı andaki kurallara göre görevli olan

mahkeme, yeni bir yasa ile görevsiz hale gelmiş ise, (davanın açıldığı anda görevli

olan ve fakat yeni yasaya göre görevsiz hale gelen) mahkemenin görevsizlik kararı

vermesi gerekeceği; ancak, yeni yasadaki görev kuralarının, değişikliğin yürürlüğe

girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanacağına dair geçiş hükümlerinin varlığı

halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilemeyeceği belirtilmiştir..

Bu kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere, görev kamu düzenine ilişkin

olduğundan davanın her safhasında davanın açıldığı mahkemece resen

araştırılabileceği gibi taraflarca da ileri sürülebilecektir. İdari yargı yerleri, görev

itirazı üzerine veya resen davayı kendi görev alanları içinde görmez, fakat idari yargı

düzeni içinde başka bir mahkemenin görevi içinde görürlerse görev ret kararı vererek

dosyayı görevli gördükleri mahkemeye göndereceklerdir. Bu konuda tarafların bir

istemde bulunmasına gerek yoktur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ YARGIDA YETKİ

I. YETKİ KAVRAMI

İdari Yargılama Usulünde yetki 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanununun 32 ile 37. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddeleri açıklamaya

geçmeden önce yetki kavramına ilişkin tanımlardan bahsetmek istiyoruz.

Yetki deyimi bir davanın görevli yargı yerlerinden hangisinde açılacağını

veya davaya hangi yerdeki görevli yargı yeri tarafından bakılacağını anlatır.Başka

deyişle davanın coğrafi yönden ülkenin neresindeki yargı yerinde açılacağı ve nerde

görüleceği yetki kurallarıyla belirlenir.160

Yetki; bir mahkemenin belli bir coğrafi alan içerisinde bakabileceği davaları

belirtmek, başka bir açıdan da, bir davanın hangi coğrafi alanda kurulu mahkeme

tarafından bakılacağını göstermek amacıyla kullanılır ve “ yer itibariyle görev”

olarak ifade edilir. Söz konusu alana, yargı çevresi denilir.161

İdari yargıda yargı çevresi yani yetki ile ilgili sorun idare mahkemeleri ya da

vergi mahkemeleri arasında çıkabilmektedir. Yetki sorununun ortaya çıkabilmesi için

aynı tür mahkemeden ülke çapında birden fazla bulunması gerektiğinden Danıştay ve

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde yetki sorunu ile karşılaşılmaz.

İdari yargıda, taraflar, yani davacı, davalı, üçüncü kişiler anlaşarak yetkisiz

bir yargı önüne, diğer bir deyimle, Danıştay’ın yetkisiz dairesine, idare, vergi, bölge

idare mahkemelerine davalarını götürme imkanları yoktur. Danıştay tek mahkeme

160Yenice-Esin, a.g.e., s.627.
161Candan, a.g.e., s.831.
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olması nedeniyle yetki sorunu yoktur.162

II. İDARİ YARGIDA GENEL VE ÖZEL YETKİ KURALLARI

İdari yargıda genel ve özel yetki kuralları İYUK.’un 32-37. maddeleri

arasında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu maddelerin ardından bağlantı ile ilgili

hükümler, görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemler ve merci tayinine

ilişkin hükümler gelmektedir.

A. GENEL YETKİ KURALI

1.Genel Yetkinin Mahiyeti

İdari davalarda genel yetki kuralı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32.

maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 163

Maddenin 1. fıkrası idari işlemlerle idari sözleşmelerden doğan davalarda

hangi yerdeki idare mahkemesinin yetkili olacağını belirten bir hüküm getirmektedir.

Buna göre idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki

idare mahkemesi yetkili olacaktır.

1.fıkranın başında “göreve ilişkin hükümlerin” saklı olduğu belirtilmektedir.

Kanun koyucu bu hükümle, “görev” sorununun “yetki”den önce geldiğini, yetki

kurallarının uygulanabilmesi için davanın açıldığı yargı yerinin o uyuşmazlıkta

görevli olması gerektiğini, kısacası yetki konusundaki incelemenin anacak görevli

yargı yeri tarafından yapılabileceğini anlatmak istemiştir. Örneğin bir idare

162Cemil Alver, Açıklamalı İçtihatli Gerekçeli İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara,  Şafak
Yayıncılık, 1993, s.214.
163Madde 32 - 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda
yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan
idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir.(İkinci cümle mülga: 10/06/1994 –
4001/15 md.)
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mahkemesi yanlışlıkla kendisine açılan bir vergi davasını “görevsizlik sebebiyle”

reddetmek zorundadır. 164

Yukarıda belirtildiği üzere,görev kuralları uyarınca davaya bakmaya görevli

olmayan yargı yeri görevsizlik kararı vermesi gerekirken, yetkisizlik sebebiyle

davanın yetki yönünden reddine karar veremeyecek, davayı görev yönünden

reddedecektir.

Nitekim, Danıştay 8. Dairesi 13.11.1997 tarih E:1997/5325, K:1997/3365

sayılı kararında; noter olan davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu kararını onayan Adalet Bakanlığı işleminin

iptali, istemiyle Danıştay’da açılan bir davada, görüm ve çözümü Ankara İdare

Mahkemesine ait bulunduğundan davanın görev yönünden reddine ve dosyanın

yetkili Ankara İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.165

2.fıkranın saklı tuttuğu bir diğer husus kanunlarda yer alan özel ve kesin

yetki kurallarıdır. Özel ve kesin yetkili bir idare mahkemesi bulunduğunda başka bir

idare mahkemesi davaya bakamayacaktır.

“32. maddenin asıl konusunu teşkil eden yetki kuralı idari davaların ancak bir

bölümüne uygulanabilecek nitelikte olduğundan ve yukarıdaki saklı tutulan hususlar

idari davaların tümünü ilgilendirdiğinden 32. maddenin düzenleniş biçimi karşısında

yanlış bir değerlendirme yapmak mümkün bulunduğundan Yenice –Esin burada saklı

tutulan her iki hususun  da Kanunun ikinci bölümünün başında, bütün idari davalara

yönelik biçimde ve ayrı bir madde olarak yer almasının daha uygun olacağını

düşünmektedir. Çünkü dar kapsamlı olan maddeye bakıldığında, madde metninde

yalnızca idare mahkemelerinden söz edildiğinden bu temel kuralların sanki vergi

mahkemelerinde uygulanmayacağı, vergi resim ve harçlarla ilgili davalarda geçerli

olmadığı izlenimi uyanmaktadır. Yine maddenin yazılış biçiminden, idari

164Yenice- Esin, a.g.e., s.633.
165İbrahim Topuz–Kadir Özkaya, Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü
Kanunu,Ankara,Mahalli İdareler Derneği Yayınları,2002, s.777.
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eylemlerden doğan davaların da bu temel kurallara tabi olmadığı anlamı çıkmaktadır.

Çünkü madde metni sadece idari işlemle idari sözleşmelere yer vermektedir. Kuşku

yok ki kanun koyucunun amacı bu değildir. Anılan kuralların gerek idare

mahkemelerinde gerekse vergi mahkemelerinde görülecek tüm davalar için geçerli

olacağı açıktır.”166

Candan da; “maddenin 1. fıkrasında yalnızca idare mahkemelerinden söz

edilmiş olmasının ve maddenin başlığındaki “idari dava “sözcüğüyle vergi

uyuşmazlıklarını konu edinen idari davalar dışındaki idari davaların amaçlandığı

anlaşıldığından bu kullanımın yanlış olduğunu düşünmektedir. Zira; vergi

uyuşmazlıklarının da bir idari uyuşmazlık olduğunu ve bu uyuşmazlıkları konu

edinen davaların da idari dava olduğunu belirterek vergi uyuşmazlıklarının kimi

teknik özelliklerinin  olmasının ve uyuşmazlıklarla görevli idari yargı yerleri olan

vergi mahkemeleri için, Kanunun 37. maddesinde ayrı yetki kuralları öngörülmüş

olunmasının, bu uyuşmazlıkları konu edinen davaların idari dava tanımı dışında

kalmasını haklı kılmayacağını belirtmektedir.”167

Bizce de bu haliyle madde metninde vergi mahkemelerinden ve idari

eylemlerden söz edilmeyerek, “göreve ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu

kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması

halinde yetkili idare mahkemesi” şeklinde bir ibare kullanılması sadece idari işlem ve

sözleşmelerden söz edilmiş olması, vergi mahkemelerine ilişkin bir açıklamanın

yapılmamış olması bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

Madde de belirtildiği üzere idare mahkemelerinin yetkisi genel yetkidir. Dava

konusu uyuşmazlık için İdari Yargılama Usulü Kanununda veya özel kanunlarda

yetkili mahkemenin gösterilmemiş olması halinde uygulama alanı bulmaktadır.

166Yenice- Esin, a.g.e, s.634.
167Candan, a.g.e., s.831.
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1.fıkra ölçüt olarak, dava konusu idari işlemi veya sözleşmeyi yapan idari

mercin bulunduğu yeri almıştır. İptal davaları ile idari sözleşmelerden doğan

davaların bu idari mercin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde görülmesi

gerekmektedir. İdari mercin bulunduğu yerdeki  idare mahkemesi ibaresinden o “il”

e bakan veya o ili yargı çevresine alan idare mahkemesini anlamak gerekir.168

İdari sözleşme yapma yetkisi devlet tüzel kişiliği adına bakanlara, valilere,

diğer kamu tüzel kişilerinin yöneticilerine aittir. Sözleşmeyi yapan idari birimin

bulunduğu yerdeki idare mahkemesi davaya bakmaya yetkilidir.169 Sözleşmeyi yapan

idarenin merkezi hangi ilde bulunuyorsa o ilin yargı çevresi bakımından bağlı olduğu

idare mahkemeleri uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olacaktır.

2575 sayılı Danıştay Kanunu 24. maddesinin 1. fıkrası imtiyaz

sözleşmelerinden doğan davaların ilk derecede Danıştay’da görüleceğini hükme

bağladığından  imtiyaz sözleşmelerinde yetkili mahkeme sorunu bulunmamaktadır.

İmtiyaz sözleşmesinin iptali istemiyle bir idare mahkemesine açılan davada

mahkemece Danıştay Kanunu 24/2. fıkrası uyarınca  görev yönünden ret ve

Danıştay’a gönderme kararı verilir.

Genel yetki kuralı olması dolayısıyla ilk derece mahkemeleri ve Danıştay

tarafından  bu konuda verilmiş çok sayıda  karar bulunmaktadır.

Örneğin, Danıştay 5. Dairesinin 22.09.1999 gün ve E: 1999/3048

K:1999/3585 sayılı kararında,”T.C.Emekli Sandığı Ana Yönetmeliğinin 33.

maddesindeki sayılı görevleri yapan Bölge Müdürlüklerinin tesis ettiği işlemlerin

T.C.Emekli Sandığı işlemi olarak kabulünün zorunlu olduğu, bu durumda T.C.

Emekli Sandığı tarafından tesis edilen dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan

davanın   görüm ve çözümünde, 2577 sayılı yasanın 32. maddesindeki genel yetki,

kuralı kapsamında Ankara İdare Mahkemelerinin yetkili olduğuna “karar

168Yenice – Esin, a.g.e., s.635.
169Alver, a.g.e., s.217.
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vermiştir.170

Yine Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.01.2008 tarih E: 2008/88 K:2008/174

sayılı yayımlanmayan kararında, davacıya SSK Pendik Sigorta Müdürlüğü tarafından

506 sayılı Kanunun 140. maddesi uyarınca verilen idari para cezasının iptali

istemiyle açılan davada davacıya verilen idari para cezasının Sosyal Güvenlik

Kurumu Başkanlığı SSK Pendik Sigorta Müdürlüğü (Devredilen) tarafından tesis

edilmesi nedeniyle işlemin tesis edildiği İstanbul İdare Mahkemesinin yetkili

olduğuna karar vermiştir.

Danıştay 10. Dairesinin 15.1.2002 gün E:2001/4754 K:2002/61 sayılı

kararında ise, davalı idarede 1984 tarihinden itibaren memur olarak görev yapan

davacının 1989 yılında ailevi nedenlerle  istifaen işten ayrıldığı, 5.5.2000 tarihinde

yeniden memuriyete kabulü istemiyle yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine

açtığı davada, idari işlem tesis etmeye yetkili  Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel

Müdürlüğü’nün bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi’nin

yetkili olduğuna karar verilmiştir.171

Bilindiği üzere idari sözleşme yapma yetkisi devlet adına bakanlıklar ve

valiliklere, diğer kamu tüzel kişileri adına ise bunlar adına karar verme yetkisine

sahip bulunan organlarına aittir. Bu durumda sözleşmeyi yapan idari mercin

bulunduğu yeri ve dolayısıyla yetkili mahkemeyi bulmakta güçlükle karşılaşılmaz.

Sözleşmeyi yapan idarenin merkezi hangi ilde bulunuyorsa, o ile bakan idare

mahkemeleri uyuşmazlığın görüm ve çözümünde yetkili olacaktır. Ancak imtiyaz

sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların görüm ve çözümü Danıştay Kanunu’nun

24. maddesine göre Danıştay’ın görev alanına girmektedir. Danıştay ise yetki

konusunun dışında kalmaktadır.

170Zehreddin Aslan – Kahraman Berk, İdare Hukuku ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar,
İstanbul, Alfa, 2006, s.477.
171Aslan- Berk, a.g.e., 478.
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Fakat işlemi yapan idari mercin belirlenmesinde bazen bazı güçlüklerle

karşılaşılabilmektedir. İdari işlemi yapan mercin belirlenmesinde, kamu tüzel kişileri

veya kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yetki genişliği, yetki devri, imza

yetkisinin devri ve idari vesayet gibi idarenin fonksiyonel bütünlüğünü sağlayan

kamusal ilişki hallerinin varlığında, bu tür yetki dağılımının göz önünde

bulundurulması ve yetkili mahkemenin ona göre belirlenmesi gerekmektedir.172

Kamu idare ve kurumlarının merkez birimlerince veya merkezdeki

hiyerarşilerine dahil makam ve organlar tarafından tesis edilen işlemler yönünden

herhangi bir güçlükle karşılaşılmaz. Böyle hallerde idare veya kurumun bulunduğu

ildeki idare mahkemesinin yetkili olacağında kuşku yoktur. Çünkü bu il aynı

zamanda “işlemi yapan idari merciin bulunduğu” yer olmaktadır. Bunun yanında il

özel idareleri, belediyeler, köyler gibi yerel yönetimlerle yalnız bir ile hizmet veren

tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarının (ASKİ, İSKİ, EGO, İETT v.b gibi) işlemleri

yönünden bir sorun çıkmaz. Bunların görev ve yetki alanları il sınırları içinde

kaldığından, o ili yargı çevresine alan idare mahkemesinin belirlenmesinde güçlük

çekilmez.173

Valilik ve kaymakamlıklara ait işlemler için ise bir ayrım yapılması

gerekmektedir. Bilindiği üzere illerin yönetimi yetki genişliği esasına dayanmakta ve

merkezi idareye ait bazı yetkiler illerde valiler tarafından kullanılmaktadır. Valilerin

hangi konularda kendi başlarına işlem yapabilecekleri, genel olarak 5442 sayılı İl

İdaresi Kanununda özel olarak da diğer bazı kanunlarda gösterilmiştir. Yetki

genişliği esası ilçe yönetimini kapsamadığından, kaymakamlar ancak 5442 sayılı

Kanunla bazı kanunlarda gösterilen belirli sayıda kesin işlemleri yapabilir. Bunun

dışındaki işlemleri valilik ve merkezi idare adına yapmış sayılır. İşte vali veya

kaymakamların tek başlarına veya kendi adlarına yaptıkları işlemlere karşı valilik

veya kaymakamlığın bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açabilir.174 Buna

172Ramazan Yıldırım, “Türk İdari Yargısında Görev ve Yetki”, Amme İdaresi Dergisi, C.29, Sayı:3,
1966, s.103.
173Yenice,- Esin, a.g.e., s.636.
174Karavelioğlu, a.g.e., s.1554.
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örnek vermek gerekirse; Danıştay 10. Dairesinin 25.12.1996 gün E:1996/10156

K:1996/8704 sayılı kararı ile davacının nüfus cüzdanı verilmesi yolundaki

başvurusunun Eynesil Kaymakamlığı Nüfus işleri Müdürlüğü’nce reddedilmesi

işlemine karşı açılan davanın görevli ve yetkili Trabzon İdare Mahkemesinde

açılması gerektiğine karar verilmiştir.175

Valilik ve kaymakamlık işlemlerinin bir bölümü ise merkezi idareye bağlı

işlemlerdir. Bu işlemler yönünden vali ve kaymakamın, merkezi idarenin

elemanından farkı yoktur. Bu işlemlerde işlemin asıl sahibi merkezi idaredir. Vali

veya kaymakamın buradaki durumu merkezi idarenin direktiflerini kendi iradesi

olmaksızın, bağlı yetkiyle yerine getirilmesinden ibarettir. O halde bize göre

buradaki işlemi yapan idari merciin merkezi idare olduğunu kabul etmek gerekir.176

Bu konuyu yetki devri açısından inceleyecek olursak, yetki devri, idari

makamların yani hiyerarşik amirlerin kanunların izin verdiği hallerde sahip oldukları

yetkilerden bir kısmını daha alt kademelerde bulunan kamu görevlilerine

bırakmalarıdır. Örneğin bir bakanın yetkilerinden bir kısmını müsteşarına veya

müsteşar yardımcısına devretmesi gibi. Yetki devrine dayanan işlemler, yetkiyi alan

daha doğrusu kendisine yetki devredilen makam veya organın işlemi sayıldığından ,

bu ilişkinin varlığı gerektiğinde yetkili yargı yerinin değişmesi sonucunu

doğurmaktadır.  Bu durum yetki devrinin taşradaki bir görevliye yapılması

durumunda söz konusu olmaktadır. Bu durumda yetki, merkezi idarenin yerine

taşraya geçmiş olacağından, yetkili mahkeme de o ile bakan idare mahkemesi

olacaktır.177 Yetki devri eğer merkezi teşkilat içinde yapılmış ise konumuz

bakımından bir önem taşımaz.

Yetki devri kanuna aykırı olarak yapılmış ise durum ne olacaktır? Açılan

davada idare mahkemesinin yetki devrinin varlığını tespit etmesi daha çok davalı

idarenin bunu ortaya koymasıyla mümkün olmaktadır. Yetki devri itirazı ile

175D.10.D. E:1996/10156, K:1996/8704
176Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1982, s.401.
177Duran, a.g.e., s.403.
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karşılaşan veya bu durumu resen tespit eden idare mahkemesi, yetki devrinin kanuna

uygun olup olmadığını incelemek zorundadır. Çünkü yargı yerleri öncelikle Anayasa

ve kanun hükümlerini gözetmek durumundadır. Yetki devri ise düzenleyici işlemle

olur. Yetki devrinin kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit eden idare mahkemesi

böyle bir tasarrufa dayanarak yapılan yetki itirazını dikkate almaz..178

Bizce de merkezi idarenin yapacağı bir işlem kanuna aykırı bir yetki devri ile

taşraya devredilmiş ise ve bu yetkiye dayanarak yapılan işleme karşı dava açılmışsa,

kanuna aykırı bir yetki devrine dayanılarak tesis edilen işlemde kanuna aykırı

olacağından taşra teşkilatının bulunduğu yer idare mahkemesinin yetkisinde

olmayacaktır. Uyuşmazlığı görüm ve çözüm yetkisi yine merkezi idarenin bulunduğu

yer idare mahkemesine ait olmaktadır.

Sadece imza yetkisinin devri halinde ise, sadece imza yetkisinin

devredileceği, işlem imza yetkisini devreden makamın işlemi olmaktan çıkmayacağı

için işlemi tesis eden merci ve dolayısıyla yetkili yargı yerinde bir değişiklik

meydana gelmiş olmaz.

İdari vesayet durumunda ise, Devlet tüzel kişiliği adına merkezi idarenin,

kanunlarla öngörülen konularda, kamu tüzel kişilerinin işlem ve eylemleri ile

organları üzerinde denetim yetkisi vardır. Bu yetkinin varlığı, denetime tabi olan

yerel yönetimin veya kamu kurumunun o konuda işlem yapma yetkisini kaldırmaz.

Ancak işlemin yürürlüğe girmesi için idari vesayet makamının onayı gerekir. İdari

vesayet makamı, kural olarak denetimine tabi olan işlemi ya onaylar ya da reddeder.

Kanunu öngördüğü bazı hallerde ise değiştirerek onama yetkisi vardır. Bu üç

durumda yetkili yargı yerini incelemek gerekirse; Vesayet makamı, yerel yönetimin

veya kamu kurumunun işlemini onayladığında, işlemin yerinden yönetim idaresine

aidiyeti devam ettiğinden, İşlemi yapan idari merci de bir değişiklik meydana

gelmez. Onaylanan işleme karşı açılacak davanın  da vesayet makamının bulunduğu

178Yenice- Esin, a.g.e., s.641.
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yerde değil, işlemin asıl sahibi olan yerinden yönetim idaresinin bulunduğu “il”e

bakan idare mahkemesinde görülmesi gerekir. Vesayet makamınca işlem

reddedildiğinde, ortada yerinden yönetim idaresine ait bir işlem kalmamış

olacağından sadece onaylamama işlemine karşı açılacak bir davadan söz edilir ki, bu

davanın da vesayet makamının görüldüğü yer idare mahkemesinde görülmesi

gerekir. Vesayet makamınca işlem değiştirilerek onaylandığında ise, idare bu

değişikliği benimserse sorun yoktur, işlemi yapan idari merci yine kendisi sayılır ve

yetkili yargı yeri buna göre belirlenir. Benimsemediği takdirde ise, işlemin sahibi

vesayet makamı olur ve davanın da vesayet makamının bulunduğu yerdeki idare

mahkemesinde görülmesi gerekir.179

Nitekim, Danıştay 10. Dairesinin 21.9.1998 gün, E:1998/5046, K:1998/3998

sayılı kararında, avukatlık yapmak için baroya kaydedilmesi yolundaki isteminin

Konya Baro Başkanlığı tarafından kabul edilmesi ancak Adalet Bakanlığı’nca bu

kararın onaylanmaması üzerine Konya Baro Başkanlığı’nca davacının baro

levhasından kaydının silinmesi üzerine açılan davanın, dava konusu idari işlemi tesis

eden Konya Baro Başkanlığı’nın bulunduğu yer idare mahkemesi olan Konya İdare

Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vermiştir.180

Bu kararda yerinden yönetim kurumu vesayet makamının işlemini kabul

ederek aksi yönde yeni bir işlem yaptığından davanın yerinden yönetim kurumunun

olduğu bir yerde görülmesine karar verilmiştir.

Yine Danıştay 10. Dairesi’nin 28.4.1986 gün E:1986/532, K:1986/1028 sayılı

kararında yapılan ihalenin vesayet makamının onayına ihtiyaç olmadığından

kurumun işlemi sayılarak yetki kuralının belirlenmesine ilişkin travera imalatı ile

ilgili olarak yapılan ihalenin iptali istemiyle açılan bir davada ise travera imalatı

ihalesini yapmakta yetkili yerin, İşletme Müdürlüğü olduğu ve ihalenin üst kuruluşun

onay şartına bağlı olmadığından işlemin Çal Orman İşletme Müdürlüğü’nce tesis

179Yenice- Esin, a.g.e., s.642.
180Yakup Bal-Mustafa Karabulut –Yahya Şahin, İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay 10.
Dairesinin Seçilmiş Kararları, Ankara, Turhan, s.809.
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edildiği bu durumunda uyuşmazlığın çözümünde dava konusu işlemi tesis eden idari

merciin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Aydın İdare Mahkemesi’nin yetkili

olduğuna karar vermiştir.181

2.Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olması

İYUK’un 32. maddesinin 2. fıkrasında idari yargılama usulünde yetkinin

kamu düzeninden olduğu belirtilmektedir. Burada kanun koyucu yetkili mahkemenin

belirlenmesinde kamu yararı görmektedir. Yetki kamu düzenine ilişkin olduğundan

taraflar anlaşarak yetkili mahkemeyi değiştiremezler, genel ve özel yetki kuralları

davanın taraflarını bağlar, istekleri doğrultusunda yetkili mahkemeyi belirleyemezler.

Davanın açıldığı mahkeme açılan davada yetkili olup olmadığını re’sen

araştırır. Davalı idarenin yetkisizlik itirazında bulunup bulunmamasının bir önemi

yoktur. Yetkisizlik iddiasını ileri sürebilmek için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

Davanın her aşamasında ileri sürülebilmesi imkanı getirilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanuna göre yetki konusunun mahkemece

yargılamanın her evresinde ve resen dikkate alınması gerektiği Danıştay Dava

Daireleri Genel Kurulu’nun 03.05.1985 tarih E: 1985/80 K:1985/71 sayılı kararında

da belirtilmiştir.

Danıştay’da yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğunu kararlarında

belirtmektedir. Nitekim Danıştay 5. Dairesi’nin  26.5.1987  gün, E:1985/813

K:1987/837 sayılı kararında, idari davalarda yetkili mahkemenin tespitinin kamu

düzenine ilişkin bulunduğundan taraflarca öne sürülemese bile  yargı yerlerince

kendiliğinden inceleneceği, olumsuz sicile yönelik olarak açılan davlarda, sicilin

düzenlenip, tekemmül ettiği yerin bağlı olduğu idare mahkemesi uyuşmazlığın

görüm ve çözümünde yetkili ise de; olumsuz sicille birlikte terfi işleminin de dava

konusu edilmesi halinde, uyuşmazlığın çözümünde terfiye bağlı olarak olumsuz sicili

181D.10.D.E:1986/532, K:1986/1028
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de değerlendirecek makam esas alınarak yetkili idare mahkemesinin saptanacağı,

davacının olumsuz düzenlenen 1983 yılı sicili nedeniyle terfi ettirilmemesine ilişkin

işlemin dava konusu edildiği, 2577 sayılı Kanunun kamu görevlileri ile ilgili

davlarda yetkili mahkemeleri açıklayan 33. maddesinde terfi ve olumsuz sicille ilgili

haller yer almadığından aynı Yasanın 32. maddesinin genel yetki kuralı karşısında,

adı geçen hakkında terfi işlemini yapacak olan ve husumet mevkiindeki Tarım ve

Orman Köy İşleri Bakanlığı’nın bulunduğu yer idare mahkemesi sıfatıyla Ankara

İdare Mahkemesi’nin uyuşmazlığın görüm ve çözümünde yetkili mahkeme olduğuna

karar vermiştir.182

Yukarıda belirttiğimiz açıklamalardan anlaşılacağı üzere; yetki konusu

hüküm kesinleşinceye kadar yargı yerlerince resen  dikkate alınmaktadır. Hükmün

kesinleşmesinden sonra ise yetki konusu üzerinde durulamaz.

3. Sözleşme Yasağı

Kanunun ilk halinde bulunan idari sözleşmelerde, sözleşme ile yetkili

mahkeme belirlenebilir şeklindeki ifade 1994 yılında çıkarılan 4001 sayılı Kanunla

kanun metninden çıkarıldığından idari yargılama usulünde idari işlem ve eylemlerde

ve de idari sözleşmelerde, sözleşme ile yetkili mahkeme belirlenememektedir.

Böylece idari yargılama usulünde hukuk usulünden farklı olarak  yetkinin

kamu düzenine ilişkin olmasının herhangi bir istisnası bulunmamaktadır.

B. ÖZEL YETKİ KURALLARI

İYUK ‘un 32. maddesinde genel yetki kuralı düzenlenmiş ancak bu

düzenlenmenin özel  yetki kuralı olmayan hallerde uygulanacağı belirtilmiştir.

Kanun koyucu bazı davalar için ise özel yetki kuralını öngörmüş bulunmaktadır.

İdari yargılama usulünde özel yetki kuralları genel yetki kuralını ortadan kaldırır.

182Aslan –Berk, a.g.e., s.478.
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Öğretide özel yetki kurallarının öngörülmesinin nedeni, genel yetkili mahkemelerde

davaların yığılmasının önleyerek yargılamanın daha hızlı yapılmasını sağlamanın

yanı sıra, tarafların davalarında iddia ve savunmalarını en iyi şekilde yapabilmelerini

sağlayarak ve davayı çözüme kavuştururken yapılan işlemlerin (keşif, bilirkişi vb.)

kolaylıkla gerçekleştirerek usul  ekonomisine katkıda bulunmak olarak

görülmektedir.

1. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki Kuralları

Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki kuralları İdari Yargılama Usulü

Kanunu’nun 33. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.183

33. madde kamu görevlileri ile ilgili davalarda uyuşmazlığı çözmeye yetkili

idare mahkemelerini üç fıkra halinde belirterek bu konuda özel ve bağlayıcı yetki

kuralları getirmiş bulunmaktadır.

Maddedeki yetki kurallarının hangi uyuşmazlıklarda uygulanacağı tek tek

sayılmak suretiyle belirtilmiş bulunmaktadır. İdari yargıda yetkinin kamu düzeninden

olması dolayısıyla maddede sayılan kuralların genişletici yorum veya kıyas yoluyla

başka uyuşmazlıklarda kullanılması mümkün değildir. 33. maddede sayılmamış bir

uyuşmazlık yargı yerinin önüne geldiğinde genel yetki kuralı uygulama alanı

bulacaktır. Örneğin izin konusu 33. madde de sayılmadığından, izin konusu ile ilgili

uyuşmazlık, izni vermeyen idari mercin bulunduğu yer idare mahkemesin de

çözümlenecektir.

183Madde 33 - 1. (Değişik: 5.4.1990- 3622/12) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili
davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.
2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları
ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.3.
(Değişik:5.4.1990-3622/12)) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan
disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli
idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden
uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare
mahkemesidir.
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Madde de kamu görevlileri denildiğinden maddenin daha iyi anlaşılabilmesi

için kamu görevlisi kavramının aydınlatılması gerekmektedir.

Anayasa’nın 128. maddesi, İdare Hukuku kurallarına tabi olarak istihdam

edilen kamu görevlileri ile ilgili temel ilkeleri ortaya koymuştur.

Anayasa’nın 128. maddesinin 1. fıkrasına göre “Devletin kamu iktisadi

teşebbüsleri ile diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle

yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar

ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür.” Maddenin 2. fıkrasına göre ise,

“Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,

hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kamunla

düzenlenir.”

Anayasa’nın  128. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen görevleri görecek olan

memurların atanması, görev ve yetkileri, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük işleri,

kısacası memurluk statüsü 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Kamu görevlerine ilişkin asli ve sürekli görevleri gören öteki kamu

görevlilerinin örneğin hakim ve savcıların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının,

yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının statüleri ise, kendi özel kanunlarında

düzenlenmiştir.

Kamu görevlisi kavramı, geniş ve dar anlamlarda kullanılmaktadır. Geniş

anlamda kamu görevlisi, hukuki durumlarına ve yaptıkları görevin niteliğine

bakılmaksızın, kamu kesiminde ve de Devletin bütün organlarında görev yapan

herkesi ifade etmektedir. Bu anlamda, Cumhurbaşkanından kamuya ait bir fabrikada

çalışan işçiye kadar herkes kamu görevlisi sayılır. Dar anlamda kamu görevlisi ise,

devletin siyasal yapısını oluşturan organlardaki görevlilerle, özel hukuk hükümlerine

tabi olarak çalışanlar dışında kalan kamu görevlilerini ifade etmektedir. Bu çalışma
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bakımından bizi ilgilendiren dar anlamda kamu görevlisidir.184

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi, 4 tür istihdam biçimi

öngörmektedir. Buna göre kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici

işçiler ve işçiler eliyle yürütülür.185

Memurlar, 657 sayılı Kanunun öngördüğü asli ve sürekli istihdam

biçimidir.657 sayılı Kanunun 4. maddesine göre memur; mevcut kuruluş biçimine

bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre

yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun

uygulanmasında memur sayılır.

Sözleşmeli personel, ise 657 sayılı Kanunun 4. maddesinde;” Kalkınma planı,

yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,

gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere

münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici

işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının

görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına

karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri” olarak tanımlanmıştır.

Yine 657 sayılı kanunun 4. maddesine göre geçici personel; “Bir yıldan az

süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Dairesinin ve Maliye

Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve

belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan

kimselerdir”.

Gerek sözleşmeli ve gerekse geçici personelin idare ile olan ilişkisinin

kapsamı ve boyutları genel, nesnel ve kişilik dışı bir biçimde yasa ile

belirlenmemiştir. Bu personel ile idare arasındaki ilişki bir sözleşme ilişkisidir. Bu

nedenle, 657 sayılı Kanunda işçi sayılmayan personel olarak sayılsalar da, gerek

184Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj, 2003, s.516.
185657 sayılı Kanun md.4
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sözleşmeli ve gerekse geçici personel memurluktan tamamen farklı olduğundan, bu

personelin Anayasa’nın 128. maddesinin 1. fıkrası anlamında kamu görevlileri

sayılmasına imkan yoktur.186

Kamu hizmetlerini yerine getiren işçiler ise, genel anlamda kamu görevlileri

içindedir. Ancak İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan işçilerin işverenleriyle olan

ilişkilerinde doğan ihtilaflara bakacak yargı yeri iş mahkemeleri olduğundan, bu

statüdeki kişileri incelediğimiz bu madde ile ilişkileri bulunmamaktadır.

a. Atama ve Nakil İşlemlerde Yetkili Mahkeme

İYUK 33/1. maddesi kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili

davalarda yetkili mahkemeyi düzenlemektedir. Buna göre kamu görevlilerinin

atanması ve nakilleri ile ilgili uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme kamu görevlisinin

eski veya yeni görev yerindeki idare mahkemesidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurların kurumlarınca

görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi üst başlıklı 76. maddesinde, kurumların,

görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak ve aylık dereceleriyle memurları

bulundukları kadro derecelerine eşit veya derece yükselmesinin usul ve şartlarını

düzenleyen  68. maddedeki esaslar çerçevesinde  daha üst kurum içinde aynı veya

başka yerdeki diğer kadrolara naklen atanabilecekleri belirtilmiş, diğer kamu

görevlilerinin atanma ve nakillerinde esas alınacak hükümlerde  kendi özel

mevzuatlarında gösterilmiştir. İYUK’un 33. maddesinin 1. fıkrası yukarıda belirtilen

anlamda memurların atanma ve nakillerinde yetkili mahkemeyi düzenlemektedir.187

Yerleşmiş Danıştay içtihatlarına göre,naklen atama, sadece memurların görev

yerlerinin değiştirilmesi olmayıp, görev, sınıf  ve yer değişikliklerinin tümünü

kapsadığından, hem sınıf hem de görev yeri değiştirilmesi suretiyle yapılan

atamalarda yetkili idare mahkemesinin bu esasa göre tespit edilmesi gerekmektedir.

186Günday, a.g.e., s.521.
187657 sayılı anun md.4
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Kamu görevlisinin naklen atandığı kadro veya görev yeri, başka bir idare

mahkemesinin yargı çevresinde bulunuyorsa, fıkra ilgiliye yetkili idare mahkemesi

bakımından bir seçenek tanımaktadır. İlgili isterse, eski görev yerindeki idare

mahkemesinde isterse yeni görev yerindeki idare mahkemesinde dava açabilir. Bu

konuda, ilgili tamamen serbesttir.188

Danıştay 10. Dairesi 11.12.1985 gün, E:1985/2557, K:1985/2078 sayılı

kararında, Kırklareli Kooperatifler İl Müdürlüğü emrinde,Teknik Hizmetler Sınıfına

bağlı olarak ve teknisyen unvanıyla görev yaparken  657 sayılı Kanun’un  71 ve 76.

maddeleri uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na geçirilerek memur unvanıyla

aynı yer (aynı müdürlük) emrine atanan davacının, işlemin iptali istemiyle açtığı

davanın görüm ve çözüm yerinin, işlemin tesis edildiği bakanlığın bulunduğu

yerdeki, Ankara İdare Mahkemesi’nin (32/1) değil, Kanun’un 33. maddesinin 1.

fıkrasına göre memurun görev yeri olan Kırklareli’ni yargı çevresine alan Edirne

İdare Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.189

Yine Ankara 2. İdare Mahkemesinin 21.05.2008 tarih E:2008/604

K:2008/954 sayılı yayımlanmayan kararında, geçici işçi olarak görev yapan

davacının, 5620 sayılı Yasa hükümlerinden yararlandırılarak sürekli işçi kadrosuna

atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali

istemiyle açılan davada geçici işçi statüsünde çalışmakta olan ve geniş anlamda

kamu görevlisi sayılan davacının, sürekli işçi kadrosuna atanmamasına ilişkin

uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, davacının görev yaptığı yerin bağlı bulunduğu

Erzurum İdare Mahkemesi yetkili olduğuna karar vermiştir.

Danıştay 10. Dairesi’nin 26.9.2000 gün, E:1999/5424 K:2000/4808 sayılı

kararında ise, Gümüşhane Sigorta Müdürlüğü avukatı olarak görev yapan davacının,

eş durumundan dolayı Ankara’ya nakil isteminin reddine ilişkin işlemin görüm ve

çözümünde davacının görev yaptığı Gümüşhane ilinin yargı çevresi bakımından

188Candan,a.g.e., s.878.
189D.10.D.E:1885/2557 K:1985/2078
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bağlı olduğu Trabzon İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vermiştir.190

Bu fıkra ile değinilmesi gereken başka bir konu da, ilk kez kamu görevlisi

olarak atanma isteğinin reddine dair işlemlerin iptali istekleri ile açılan idari

davalarla ilgilidir. Bu halde; ilgilinin görev yerinden bahsedilemeyeceğinden; yetkili

idare mahkemesinin, 33. maddenin ilk fıkrasına değil; 32 madde de genel yetki

kuralına, yani isteği reddeden  idari işlemi yapan idari makamın bulunduğu yere göre

belirlenmesi gerekir.191

Nitekim Danıştay, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’nde mevsimlik işçi

olarak çalışan ve 4065 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na

eklenen geçici madde hükmü uygulanarak memurluğa atanması yolundaki davacının

başvurusunun Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’nce reddine ilişkin işlemin iptali

istemiyle açılan davada, mevsimlik işçi statüsünde ve geniş anlamda kamu görevlisi

tanımı kapsamında bulunan davacının Devlet Memurluğu’na atanmamasına ilişkin

işlemin iptali istemiyle açılan davada Sakarya İdare Mahkemesi’ni yetkili

görmüştür.192

Kanun metninde 5.4.1990 tarih ve 3622 sayılı Kanunun 12 .maddesiyle

yapılan değişiklikten önce, atanma ve nakille ilgili davalarda sadece kamu

görevlisinin yeni görev yeri mahkemesinde dava açılabiliyordu. Bu durumda kamu

görevlisi yeni görev yerinde göreve başlamadan dava açamıyordu. Bu düzenlemeyle

kanun koyucu dava açılmasını zorlaştırmış bulunuyordu. Yeni yapılan düzenleme ile

bu sakıncalar giderilerek kamu görevlisine eski görev yerinde de dava açma imkanı

tanınmıştır.

190Bal Yakup- Karabulut Mustafa-Şahin Yahya,İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay 10.
Dairesinin Seçilmiş Kararları, Ankara, 2003 s.820.
191Candan, a.g.e., s.878.
192Bal- Karabulut –Şahin, a.g.e., s.822.
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b. Göreve Son Verme, Emekli Edilme ve Görevden Uzaklaştırma

Hallerinde Yetkili Mahkeme

İYUK’un 33. maddesinin 2. fıkrası kamu görevlilerinin göreve son verme,

emekli etme ve uzaklaştırılma hallerine yetkili mahkemeyi belirtmektedir. Bu

hallerde yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare

mahkemesidir.

Fıkrada sözü geçen “görev son verme” deyimi, kamu görevlisinin tabi olduğu

mevzuatına göre “kamu görevlisi statüsünün” sona ermesi halini; emekli edilme”

deyimi, kamu görevlisinin memur statüsünden “emekli memur” statüsüne geçirilmesi

halini, “görevde uzaklaştırma” deyimi de, görevi başında kalması sakıncalı görülen

kamu görevlisinin, tedbir mahiyetinde olmak üzere kamu görevinden uzak tutulması

halini ifade eder.193

Danıştay 10. Dairesi’nin 8.4.1987 gün ve E:1987/485 K:1987/737 sayılı

kararında, Nevşehir ilinde görev yaptığı sırada işlediği disiplin suçu nedeniyle

“devlet memurluğundan çıkarma” cezasıyla tecziye edilen ancak Afyon ilinde

görevli iken memuriyetle ilişiği kesilen davacının,bu işlemin iptali istemiyle açılan

davanın görüm ve çözüm yeri, Kanunun 33. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,davacının

son görev yaptığı yer olan Afyon İli yargı çevresini içine alan Eskişehir İdare

Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.194

Kamu görevlisinin son görev yaptığı yerin tespitinde bir güçlükle

karşılaşılmayacağı bellidir. Burada asıl sorun göreve son verme işlemlerinin

kapsamını belirlemede çıkacaktır. Bu konuda iki türlü değerlendirme yapmak

mümkün görünmektedir. Biri göreve son verme deyiminin geniş yorumlanmasıdır ki,

buna göre ilgilinin görevden ayrılması veya görev dışı kalması sonucunu doğuran her

türlü işlemi bu deyimin kapsamına sokmak gerekir. Bu anlamda, örneğin 657 sayılı

193Karavelioğlu, a.g.e., s.1564.
194D.10.D.E:1987/485 K:1987/737
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Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 56 ve 57. maddeleri ile

98.maddesinin (b) bendinde öngörülen göreve son verme hallerinin yanında, disiplin

yoluyla  Devlet memurluğundan çıkarılma, görevden çekilmiş sayılma  (müstafi

addedilme), kadronun kaldırılması nedeniyle  açıkta kalma, atama işleminin iptali ve

başka bir göreve atanmak üzere görevden alınma halleri de göreve son verme

sayılabilir. İkincisi dar yorumlanma biçimi olup, bu yola başvurulduğunda  göreve

son verme deyiminin teknik anlamına bağlı kalma zorunluluğu doğar. Bize göre de

doğru olan bu ikinci yol olur. Yetki kamu düzenine ilişkin olduğundan, fıkradaki

özel ve kesin yetki kuralını uygulama alanını kıyas yoluyla genişletmek mümkün

bulunmamaktadır. Fıkradaki emekli edilme deyimi hem resen hem de yaş sınırı

nedeniyle  emekliye sevk işlemini içine almaktadır.195

Danıştay 5. Dairesi bir kararında kamu görevlisinin görevden çekilmiş

sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, yetkili idare mahkemesini

33. maddenin 2. fıkrasına göre belirlemiştir.196 Bize göre; görevden çekilmiş sayılma,

göreve son vermeden farklı olarak, davalı idarenin irade açıklamasının değil,

davacının şartları kanunda gösterilen eylemini çekilme isteği olarak yorumlayan

Kanun Koyucunun iradesinin sonucudur. Bu nedenle, kamu görevlisinin kanunda

yazılı eylemi dolayısıyla görevden çekilmiş sayıldığını tespit eden idarenin işleminin

iptali istemiyle açılan davada, yetkili idare mahkemesi 32. maddede öngörülen genel

yetki kuralına göre belirlenmesi gerekir.197

Danıştay 10. Dairesi, 17.3.1983 gün E:1983/192 K:1983/568 sayılı

yayımlanmayan kararında, disiplin hükümleri uyarınca  6 ay süreli geçici olarak

görevden çıkarılma işlemine karşı açılan davada yetkili idare mahkemesinin, genel

yetki kuralına göre belirleneceğine karar vermiştir.

Başka bir olayda ise Danıştay 10. Dairesi 20.11.1985 gün E:1985/2464

K:1985/1903 sayılı yayımlanmayan kararında , yasal süresi sona eren araştırma

195Yenice- Esin, a.g.e., s.653.
196D.5.D.31.10.1986 E:1985/814 K:1986/1336, Danıştay Dergisi, Sayı:66-67,s.252
197Candan, a.g.e., s.879.
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görevlisinin yeniden atanmamasına  dair işlemin göreve son verme işlemi niteliğinde

olması nedeniyle 33. maddenin 2. fıkrasının uygulanmasına karar vermiştir.

Burada belirtilmesi gereken başka bir nokta ise, göreve son vermenin geçici

değil sürekli olmasıdır. İhtiyati tedbir niteliğinde olan görevden uzaklaştırma bu

madde kapsamına girmemektedir.

c. Görevle İlişkisinin Kesilmesi Sonucunu Doğurmayan İdari

İşlemlerde Yetkili Mahkeme

İYUK’un 33. maddesinin 3. fıkrası, kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin

kesilmesi sonucunu doğurmayan  disiplin cezaları ile kademe ilerlemesi, derece

yükselmesi, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin

organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden

uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkemeyi belirlemektedir. Bu hallerde

yetkili mahkeme ilgilinin görevli olduğu yer idare mahkemesidir.

Danıştay 10. Dairesi 26.9.2000 gün ve E:1999/5293 K:2000/4810 sayılı

kararında, Adana Devlet Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan

davacının, çalışma süresinin günlük 5 saat olarak belirlenmesi yolundaki

başvurusunun reddine ilişkin işleminin iptali istemiyle Sağlık Bakanlığı’na karşı

açtığı davada, iptali istenilen işlemin Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce,

sağlık personelinin mesai saatleriyle ilgili olarak tesis edildiği ve bunun kamu

görevlilerinin özlük hallarına yönelik bulunduğundan davanın görüm ve çözümünde

yetkili mahkemenin kamu görevlilerinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi

olan Adana İdare Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.198

Yine, Danıştay 8. Dairesinin 21.11.1997 gün E:1997/5324 K:1997/3368 sayılı

kararında, Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Yasanın

125. maddesinin D/n bendi uyarınca 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması

198Bal- Karabulut- Şahin, a.g.e., s.833.



99

cezası cezalandırılan ancak yükselebileceği derecenin son kademesinde olması

nedeniyle brüt aylığının ¼ ‘ünün kesilmesine ilişkin merkez disiplin kurulu kararının

iptali istemiyle Danıştay’da açılan davada, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24.

maddesinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar arasında

disiplin cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların yer almadığı be nedenle davacının görevle

ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilgili davanın,

davacının görev yaptığı ilin bağlı olduğu Van İdare Mahkemesi olduğuna karar

vermiştir.199

Bu fıkranın uygulanmasında; Danıştay, özel hizmet tazminatı ile 2330 sayılı

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıkları ve

1918 sayılı kanuna göre gümrük görevlisine ödenen ikramiyenin  geri alınmasına

ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı, parasal haklarla  ilgili görmüş;buna

karşılık, 5434 sayılı Kanunun 32. maddesine göre tanınan fiili hizmet müddeti

zammı ile ilgili uyuşmazlığın genel yetki kuralına göre belirlenecek idare

mahkemesince çözümlenmesi gerektiğine karar vermiştir.200

Bu fıkrada 1990 yılında 3622 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce sadece

parasal haklarla ilgili düzenleme mevcuttur.3622 sayılı Kanunla getirilen  düzenleme

ile 3. fıkradaki yetki kuralı konu itibariyle genişletilmiş ve kamu görevlilerinin

görevli olduğu yer idare mahkemesi yetkili mahkeme sayılmıştır.

Ayrıca 1990 yılında yapılan değişiklik ile 3. fıkraya, “mahalli idarelerin

organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden

uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer

idare mahkemesidir” hükmü eklenmiştir.

199Danıştay Dergisi, Yıl: 28,Sayı:96,s.48 Bu kararın azlık oyunda, İYUK’un 33/3 maddesinin kamu
görevi ile ilişiği kesilmemiş olanlar için geçerli olduğu, dava konusu işlemin tesisinden önce emekliye
ayrılmış bulunan ve davayı açtığı tarihte kamu görevliliği niteliği taşımayan davacı hakkında verilen
disiplin cezasına ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümünde yetkili mahkemenin 2577 sayılı yasanın
32. maddesinin 1. fıkrasındaki genel yetki kuralı uyarınca idari işlemi tesis eden Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Merkez Disiplin Kurulu’nun bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare
Mahkemelerine ait olduğu görüşü yer almaktadır.
200Candan, a.g.e., s.880.
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Nitekim Danıştay 8. Dairesi’nin 13.5.1988 gün, E:1998/2278 K:1988/1702

sayılı kararında, Mudanya İlçesinin bir köyünde muhtar olan davacının geçici bir

tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Danıştay’da açılan bir davada,

davanın Bursa İdare Mahkemesi’nin görev ve yetki alanı içinde bulunduğundan

dosyanın Bursa İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.201

2.Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki

Kuralları

Taşınmaz mallara ve kamu idarelerine ilişkin davalarda yetki kuralları İdari

Yargılama Usulü Kanunu’nun 34. maddesinde düzenlenmiştir.202

Her hukuk düzeni taşınmaz mal, taşınır mal ayrımını yaparken eşyanın yalnız

doğal yapısını değil, aynı zamanda ekonomik yapısını, karşıladığı ihtiyaçları da

dikkate alır.203 Bu nedenle öncelikle taşınmaz malın kapsamını belirlemek istiyoruz.

Taşınmaz mal, özüne zarar vermeden bir yerden başka bir yere taşınamayan

eşyalara verilen isimdir.204 Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesi, arazinin yanında

tapu kütüğünde ayrı sayfaya bağımsız ve sürekli olarak kaydedilen hakları da

taşınmaz eşya niteliğinde olduğunu kabul etmiştir. Bir yapının kat mülkiyetine konu

olan bağımsız bölümleri, taşınmaz olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca gemiler, hava araçları, motorlu kara taşıt araçları özellikleri gereği

taşınır eşya olmalarına rağmen bunlar için taşınmazlara benzer bir sicil rejimi

öngörülmüştür. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 23. maddesinin 4. fıkrasında gemi

201Topuz- Özkaya, a.g.e., s.787.
202Madde 34 – Değişik: 10.6.1994-4001/16)) İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan
gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya
kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare
mahkemesidir.
Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır
uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulunduğu
yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.

203Kemal T. Gürsoy- Fikret Eren-Erol Cansel, Türk Eşya Hukuku,2. Baskı, Ankara, Beta, 1984,s.21.
204Kemal Oğuzman- Özer Seliçi- Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul, Filiz, 2006,s.7.
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siciline kayıtlı gemilerin taşınmaz hükmüne kayıtlı olduğu belirtilmiştir. Yine Türk

Ticaret Kanunu’nun 839. maddeleri de gemileri taşınmaz saymaktadır.

Taşınır ve taşınmaz mal ayrımı, Medeni Kanununun kabul ettiği temel bir

ayrımdır.205 Taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet hakkı ise malike kullanmakla fayda

getirdiği ölçüde taşınmazın altını ve üstünü kapsar ve burada mülkiyet hakkının

verdiği yetkileri kullanabilir.206

İYUK’un 34. maddesinde yer alan diğer bir hususta kamu mallarına ilişkin

idari davalarda yetki hususudur. Madde kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili

mahkemeyi taşınmaz malın bulunduğu yer idare mahkemesi olarak belirlemiştir.

Üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan ve kamunun ortaklaşa yararlandığı,

kamu hizmetine özgülenen eşya, kamu mallarını teşkil eder.207 Düren’e göre;

kamunun doğrudan doğruya ortak yararlanmasına ve kullanılmasına doğal nitelikleri

gereğince açık olan (sahipsiz mallar) veya devlet ya da bir kamu tüzel kişisi

tarafından  kamunun doğrudan doğruya yararlanma ve kullanmasına tahsis edilen

(orta malları) veyahut bir kamu hizmetinin vasıtası olmak üzere tahsis edilen mallara

kamu malı denir.208

Kamu malları ile ilgili olarak Anayasa’da, Medeni Kanunun 715. maddesinde

ve bazı özel kanun hükümlerinde hükümler bulunmakla birlikte kanuni bir

tanımlama yapılmamıştır.

Türk Hukukuna göre kamu malları:

a)Sahipsiz mallar,  b) Orta malları, c) Hizmet malları olmak üzere üçe ayrılır.

Sahipsiz mallar; Devletin ve ferdin mülkiyetine girmemiş veya mülkiyet

205Bilge Öztan, Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, Ankara,T urhan, 2002, s.592.
206Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, İzmir, Seçkin, 1997, s.307.
207Öztan, a.g.e., s.595.
208Akın Düren, İdare Hukuku Dersleri, Ankara, AÜFY, 1979, s.37.
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konusu olma niteliği taşımayan mallardır.209 Anayasa ve  Medeni Kanun

hükümlerine göre : 1) Tarıma elverişli olmayan araziler, kayalıklar, taşlıklar,

tepeler,dağlar, sazlık, kamışlık ve bataklıklar, meşelikler, çamlıklar, fidanlıklar ve

deniz kıyıları, 2) Genel sular, 3)Ormanlar, 4)Doğal servetler ve kaynaklar, 5) Taş

ocakları ve tuz yataklarıdır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3.

maddesinde tanımlanan doğal sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının

da sahipsiz mal sayılması gerekir.210

Orta malları; bir tahsis sonucu doğrudan doğruya kamunun ortak

kullanmasına veya yararlanmasına açık olan mallardır. Örneğin, kamunun ortak

istifadesine sunulan yollar, meydanlar, parklar, hayvan sulama ve dinlendirme

yerleri, harman yerleri, mezarlıklar, otlak, yaylak ve kışlaklar bu tür

mallardandır.3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesinin (A) bendinde

hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık

tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami, mezarlık, çeşme, kuyular,yunak,

kapanmış yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar, bahçeler, boşluklar ve benzeri

hizmet malları ifadesi kullanarak bazı orta malı türleri de hizmet malı olarak

nitelendirilmiştir. Kanunun bu nitelendirmesi açık olmamakla birlikte, burada

kastedilen, özel bir kanunla belirli bir kamu tüzel kişiliğinin yetki alanına devredilen

orta mallarıdır. Nitekim kanunun aynı maddesinin (B) bendinde “yol” meydan, köprü

gibi orta malları”ndan söz edilmesi bu görüşümüzü doğrulamaktadır.211

Hizmet malları ise; kamu hizmetlerine tahsis edilmiş, kapital değerleri ile

değil, kullanma değerleri ile idarenin görevlerinin ifasına doğrudan doğruya hizmet

eden mallardır. Örneğin, okul binaları, adalet sarayları, hastaneler, hükümet

konakları, askeri koruganlar, ceza evleri, kütüphaneler gibi taşınmaz mallar ile

bunların teferruatı olan taşınır mallar hizmet mallarıdır. Hizmet mallarından

209Gözübüyük, a.g.e., s.254.
210Akın Düren, İdare Malları, Ankara, AÜHFY, 1975, s.130.
211A. Lale Sirmen, Eşya Hukuku Dersleri, Ankara, 1995, s.16; bkz karşı görüş için,Hüseyin Hatemi-
Rona Serozan- Abdülkadir Arpacı, Eşya Hukuku, İstanbul, Filiz, 1991, s.404.
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kamunun yararlanması dolaylı biçimde gerçekleşir.212 Kamu tüzel kişilerinin

hizmette kullandıkları malların kamu malı sayılabilmesi için bu malların özel bir

düzenleme ile kamu hizmetine tahsis edilmesi gerekir.213

a. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki

İdare mahkemelerinde açılan ve konusu imar, kamulaştırma, yıkım, işgal,

tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallardan kaynaklanan iptal ve tam yargı

davaları ile idari sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların ve taşınmaz niteliğindeki

kamu mallarına ilişkin iptal ve tam yargı davalarında yetkili mahkeme taşınmazın

bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Nitekim Ankara 2. İdare Mahkemesinin 26.12.2007 tarih E:2007/1529

K:2007/2627 sayılı yayımlanmayan kararında, davalı idare tarafından onaylanan

imar planı değişikliğine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada uyuşmazlığın

imar planı değişikliğine ilişkin olması sebebiyle yetkili idare mahkemesinin

taşınmazın bulunduğu yer idari yargı merci olan İzmir İdare Mahkemesi yetkisinde

olduğuna karar vermiştir.

Danıştay 10. Dairesi 22.5.1985 gün E:1985/961 K:1985/1067 sayılı

kararında, davacının işletmekte olduğu akaryakıt istasyonunun, Belediye Sınırları

İçerisindeki Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Bazı Tesislerde Aranacak

Vasıf ve Şartlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için altı

ay süre tanınmasına ve yıkama yağlama servisinin kapatılmasına ilişkin İçişleri

Bakanlığı’nca onaylı İl Tr15afik Komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davanın

görüm ve çözüm yerinin, uyuşmazlığın ruhsat işinden kaynaklanması nedeniyle,

taşınmazın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğuna karar vermiştir.214

212Düren, a.g.e., s.134-135.
213Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa,Ekin, 2002,s.555.
214Karevlioğlu, a.g.e., s.1574.
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Gerçekte; İdari Yargıla Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde yazılı idari dava

türlerinden hiçbirisinin konusu, taşınmaz mallar değildir. Dolayısıyla; taşınmaz

mallara ilişkin davalardan anlaşılması gereken, taşınmaz malları konu edinen idari

davalar değil; idari uyuşmazlığın kaynağı olan  taşınmaz mallarla ilgili bir isteği

karşılayan ya da taşınmaz mallar üzerindeki bir hakkı ihlal eden idari işlemleri konu

edinen davalardır.215

Nitekim Danıştay 10. Dairesi 27.5.1985 gün E:1985/891 K:1985/1098 sayılı

kararında, taksi durağının kapatılması ve daha önce taksi durağının açılmasına

müsaade eden komisyon kararının iptaline ilişkin İçişleri Bakanlığı’nca onaylı

Erzurum İl Trafik Komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davada, uyuşmazlığın

taksi durağı ruhsat işinden (açılma izninden) kaynaklandığı ve olayda 2577 sayılı

Yasanın 34. maddesinde belirtilen yetki kuralının uygulanması gerekeceği açık

olduğundan davanın görüm ve çözümünde taşınmaz malın bulunduğu idare

mahkemesi olan Erzurum İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vermiştir.216

İYUK’un 34. maddesi taşınmaz mallarla ilgili 1086 sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu’nun 13. maddesine benzerlik göstermektedir. Bize göre;

kanun koyucuyu taşınmaz mallarla ilgili  olarak her iki Kanunda da benzer bir

düzenlemeye iten amaç taşınmaz mallarla ilgili uyuşmazlıkların kolay, çabuk ve

güvenli yoldan çözümlenmesidir. Örneğin keşif yapılmak istenildiğinde taşınmazın

bulunduğu ildeki mahkemeden naip hakim aracılığıyla  keşif yapılması istenecek ve

davayı çözümleyecek olan hakim bizzat keşfi yapamayacaktır. Taşınmazın

bulunduğu ilden bilirkişi bulunması da hakim için kolaylık olmayacaktır. Böyle bir

hüküm konularak yargılamanın ucuz ve hızlı bir şekilde görülmesi sağlanmış

olmaktadır.

İYUK’un 34. maddesinin düzenleniş biçimi bazı karışıklıklara yol açabilecek

niteliktedir. Bu durum maddede yer alan “bunlara bağlı her türlü haklara.....ilişkin

215Candan, a.g.e., s.881.
216Danıştay Dergisi, Sayı 60-61, 1986, s.475.
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idari davalar” ibaresinden kaynaklanmaktadır. Bir kez bu ibaredeki “bunlara bağlı”

deyiminin taşınmaz mallara bağlılığı mı yoksa bir önceki ibarede geçen “ilgili

mevzuata” bağlılığı mı ifade ettiği kesin anlaşılamamaktadır. Maddenin sevk amacını

göz önünde tutarak bununla taşınmaz mallara bağlı hakların amaçlanmış olabileceği

kabul edilse dahi, bu defa da karşımıza şöyle bir sorun çıkmaktadır. Kanun koyucu

“taşınmaz mallara bağlı her türlü haklara ilişkin idari davalar” dan söz ederken,

taşınmazlardan  kaynaklanan tam yargı davalarının tamamını mı, yoksa yalnız ilgili

mevzuatın uygulanmasından doğan tam yargı davlarını mı kastetmiş olmaktadır?Bu

konuda “her türlü haklara ilişkin idari davalar” denildiğinden, taşınmaz mallarla ilgili

tam yargı davalarının tümü bu hükme ve buradaki yetki kuralına tabidir diye

düşünülebilir. Ancak, 36. maddenin 2. fıkrasında, özellikle bayındırlık

hizmetlerinden söz edilmek suretiyle, kamu hizmetlerinin görülmesinden  veya

idarenin herhangi bir eyleminden doğan tam yargı davaları için ayrı bir yetki kuralı

öngörülmüştür. Burada özel olarak yer verilen bayındırlık hizmetlerinin daha çok

taşınmaz mallara gelen zararlara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Şu halde kanun

koyucu başta bayındırlık hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinin düzenlenmesi

ve yürütülmesi sırasında taşınmaz mallara verilen zararlardan dolayı açılacak tam

yargı davalarını da 34. maddenin kapsamı içinde kabul etse idi hemen ardından 36.

maddenin 2. fıkrasında böyle bir hükme yer vermezdi diye düşünmek gerekir. İşte

sırf bu nedenle, 34. maddede yer alan “bunlara bağlı her türlü haklara....ilişkin idari

davalar” ibaresinin, yalnızca taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın ve idari

sözleşmelerin uygulanmasından doğan tam yargı  davalarını içine aldığı; buna

karşılık salt, kamu hizmetlerinin düzenlenmesi veya yürütülmesinden çıkan tazmin

uyuşmazlıklarını kapsamadığı görüşündeyiz.217

Sözü edilen ibarenin anlamı bu şekilde kabul edildiğinde, 34. maddede,

taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan iptal ve tam yargı

davaları ile konusu taşınmaz mal olan idari sözleşme uyuşmazlıklarından ve ayrıca

kamu mallarına ilişkin idari davalardan söz edilmiş olmaktadır.  Maddenin

öngördüğü yetki kuralı özel ve kesin nitelikte olduğundan; anılan davaların mutlaka

217Yenice- Esin, a.g.e., s.656.
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uyuşmazlık konusu taşınmaz malın bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde açılması

gerekmekte, yukarıda incelediğimiz 32. maddenin 1. fıkrasındaki yetki kuralının bu

alanda geçerliliği bulunmamaktadır.218

Danıştay 10. Dairesi 30.4.1998 gün E: 1998/2913 K:1998/1814 sayılı

kararında  Hazar I-II Hidroelektrik Santralinin işletme hakkı devir sözleşmesinin

iptali istemiyle açılan bir davada da  konusu uyuşmazlığı çözmeye yetkili

mahkemenin taşınmazın bulunduğu yerin yargı çevresi yönünden bağlı bulunduğu

Malatya İdare Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.219

Maddede “bunlara bağlı her türlü haklara” deyimi kullanılmış olduğundan,

uyuşmazlık konusu ayni hakkın ayni veya şahsi hak niteliğinde olması bu hükmün

uygulanması yönünden önem taşımayacaktır. Örneğin, sözleşmenin yerine

getirilmesi sırasında kullanılan idareye ait bir taşınmaz malın sözleşmenin bitiminde

diğer akit tarafından teslimi gerekirken teslim edilmemesinden çıkan ayni hak

uyuşmazlığı; yahut sözleşme bedelinin ödenmemesinin ya da noksan ödenmesinin

yol açtığı bir şahsi hak uyuşmazlığı gibi. Fakat ilgili mevzuatın uygulanmasından

doğan tam yargı davaları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bu alanda ayni

hakların tam yargı davalarına konu olması düşünülemez. Bu tür davalarla sadece

taşınmaz üzerindeki (veya taşınmaza bağlı) ayni hakların yitirilmesinden,

sınırlanmasından veya düzenlenmesinden dolayı uğranılan zararların tazmini

istenebilir ki; tazminat hakkının da ayni değil şahsi hak olduğu açıktır.220

Bizce buradan anlaşılması gereken taşınmaz mallarla ilgili her türlü şahsi

hakkın da tam yargı davalarına konu edilemeyeceğidir. Kanun koyucu özel bir

düzenlemeyle adli yargıyı görevli kılmışsa idari yargı uyuşmazlığı

çözümleyemeyecektir. Böylece konunun taşınmaza bağlı her türlü hak kapsamına

giriyor olmasının da herhangi bir önemi kalmayacaktır. Taşınmazla ilgili birçok

kanun maddesinde böyle özel hükümler bulunmaktadır. Örneğin, 2942 sayılı

218Yenice- Esin, a.g.e s.656.
219 Bal - Karabulut- Şahin, a.g.e., s.839.
220 Yenice- Esin, a.g.e., s.658.
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Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinde kamulaştırma bedelinin tespitinin

taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesince yapılacağını hükme

bağlamıştır. Yine Kamulaştırma Kanunun 12. maddesinde de kısmen

kamulaştırmaya ilişkin uyuşmazlıkların görüm ve çözüm yerinin adli yargı olduğu

belirtilmiştir.

İYUK’un 34. maddesi ayrıca taşınmaz malın birden çok ilin sınırları içinde

yer alması halinde, yetkili mahkemenin nasıl tespit edileceğini belirlemektedir. Böyle

bir durumda Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen birden fazla idare ve

vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere Danıştay’ın ilk derece mahkemesi

sıfatıyla bakacağı hükmü gereğince uyuşmazlı Danıştay tarafından çözümlenecektir.

Son olarak dava, taşınmaz malın bulunduğu ile bakan idare mahkemesine

açıldıktan sonra, il sınırlarında yapılan bir değişiklik sonucu taşınmaz yeni bir ilin

sınırları içine girer ve bu yeni ilin idare mahkemesi de değişik olursa ilk mahkemenin

yetkisi kalkacak mıdır? Örneğin davanın açıldığı sırada (A) ili sınırları içinde

bulunan taşınmaz mal, dava sürerken yapılan sınır değişikliği üzerine (B) iline

geçtiğinde  ve her iki ilin idare mahkemeleri farklı olduğunda (A) iline bakan

mahkemenin yetkisiz hale geldiğinden söz edilebilecek midir? Onun gibi,  o tarihte

aynı ilde idare mahkemesi olmadığı için başka bir ilde kurulu yetkili mahkemeye

dava açıldıktan sonra, taşınmaz malın bulunduğu ile idare mahkemesi kurulduğunda

davaya bakmakta olan diğer ildeki mahkemenin yetkisi sürecek mi yoksa kalkacak

mıdır? Örneğin, Aksaray ili sınırları içinde bulunan bir taşınmazdan dolayı Konya

İdare Mahkemesi’ne dava açıldıktan sonra, dava sürerken bu kez Aksaray iline de bir

idare mahkemesi kurulursa Konya İdare Mahkemesi davaya devam edebilecek

midir? Yoksa dava dosyasını Aksaray İdare Mahkemesi’ne devretmek sorunda mı

kalacaktır? Bu durumda, başlangıçta yetkili olan idare mahkemesinin, dava sürerken

ortaya çıkan değişiklikler karşısında durumunun ne olacağı kanunda

düzenlenmemiştir. Aynı olaylara adli yargıda da rastlanmakta ve HUMK’un 13.

maddesi bu konuda bir hüküm getirmediğinden sorun içtihatlarla çözülmektedir.

Bilindiği gibi, HUMK’un 13. maddesindeki yetki kuralı da kamu düzenine ilişkin
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sayılmakta ve tıpkı 34. maddedeki kural gibi kesin nitelik taşımaktadır. Bu yönden

Yargıtay içtihatları idari yargı yerleri içinde yol gösterici olabilir. Yüksek mahkeme

yukarıda sözünü ettiğimiz her iki halde de, uyuşmazlık taşınmaz malın aynına ilişkin

ise davanın yeni mahkemeye gönderileceği görüşündedir.221

Aynı içtihada göre, taşınmazla ilgili bir alacak hakkından (şahsi haktan)

doğan uyuşmazlıklar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu içtihat

karşısında örneğin, bir kamulaştırma kararının  iptaline yönelik dava taşınmazın

aynına ilişkin olduğundan yeni mahkemeye gönderilmek gerekecek; buna karşılık,

taşınmazla ilgili bir tazminat davasında ilk mahkemenin yetkisi sürecek, dosyanın

yeni mahkemeye gönderilmesi zorunluluğu doğmayacaktır. Yine bu içtihada göre,

dosyanın yeni mahkemeye gönderilmesine ilişkin karar teknik yönden bir yetkisizlik

kararı niteliğinde olmadığından, yeni mahkemece davaya kaldığı yerden devam

edilmesi ve o ana kadar yapılmış olan usul işlemlerinin de geçerli sayılması

gerekecektir.222

b. Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki Kuralları

Gerçekte, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 34. maddesinin başlığının 2.

fıkra ile ilgili bölümü, “Kamu İdarelerine İlişkin” ibaresini taşımaktadır. Kamu

idaresi kavramı, mahalli idareler yanında  merkezi idareyi ve diğer idareleri de

kapsayan, geniş anlamlı bir kavramdır. Ancak başlığın ilgili bulunduğu 2. fıkra

incelendiğinde, başlıkta sözü edilen kamu idarelerinden amacın, köy, belediye ve

özel idareler; yani mahalli idareler olduğu anlaşılmaktadır.223

İYUK’un 34. maddesinin 2. fıkrasına göre özel idareleri ilgilendiren

mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarda yetkili mahkeme, mülki idari birimin

bulunduğu yer idare mahkemesidir. Köy, belediye veya mahalleleri ilgilendiren

221bkz.18.6.1958 gün ve 21/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı(R.G. 1.10.1958
sayı:10021),
222Yenice- Esin, a.g.e., s.662.
223Candan, a.g.e., s.882.
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mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme,

köy, belediye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare

mahkemesidir.

Sınır uyuşmazlıklarına ilişkin bir davada Danıştay 8. Dairesi 10.8.2000 gün,

E:2000/3507 K:2000/5161 sayılı kararında 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun  24.

maddesinin 15.6.2000 gün ve 24080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren 4575 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile sınır belirlemeye ilişkin müşterek

kararnamelere karşı Danıştay’da dava açılamayacağı, bu durumda, Melikgazi ile

Kocasinan ilçe belediyeleri arasında sınırın belirlenmesine ilişkin müşterek

kararnameden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümünün, anılan ilçelerin

bulunduğu yer idare mahkemesi olan Kayseri İdare Mahkemesi’ne ait olduğuna

karar vermiştir.224

Yine Ankara 2. İdare Mahkemesinin 21.11.2007 tarih E: 2007/1399

K:2007/2273 sayılı yayımlanmayan kararında Hacımehmetli Köyünün Alanya

Beldesine bağlanarak mahalle olmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler

Genel Müdürlüğünün 11.04.2007 tarih ve 9334-53941 sayılı kararının iptali istemiyle

açılan davada yetkili mahkemenin Hacımehmetli Köyü’nün yeni bağlandığı yer idari

yargı mercii olan Antalya İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vermiştir.

3. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki Kuralları

Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu’nun 35. maddesinden düzenlenmiştir.225

İYUK’un 35. maddesi taşınır mallarla ilgili uyuşmazlıklarda yetkili

mahkemeye belirlemekte olup, taşınır mallarla ilgili uyuşmazlıklarda yetkili

mahkeme taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.

224D.8.D.E:2000/3507, K:2000/5161
225Madde 35 –(Değişik madde:05/04/1990 – 3622/13.md))Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili
mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.
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Türk Medeni Kanunu’nun 762. maddesine göre taşınır mal; özüne zarar

vermeden bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyadır.Yine taşınır mülkiyetinin

konusunu, nitelikleri itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve

taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçler oluşturur. İcra ve İflas

Kanunu’nun 33. maddesinin 4. fıkrasına göre  de gemi siciline kayıtlı olmayan

gemilerin taşınır mal olduğu düzenlenmiştir.

Maddede, “taşınır mallara ilişkin davalar” deyimi kullanıldığından, buradaki

yetki kuralı hem iptal, hem de tam yargı davalarında geçerlidir. Ayrıca sözleşme

hükümlerinden kaynaklanan davalarda da bu kural uygulanır.226

Danıştay 10. Dairesi 5.10.1993 gün E:1993/3861 K:1993/3623 sayılı

kararında, ithal etmek amacıyla yurda getirilen ve İstanbul Halkalı Bedelsiz ve

Naklihane Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilen  iki adet plastik enjeksiyon

makinesinin ithaline izin verilmesi isteminin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali

istemiyle açılan davada, taşınır malların İstanbul Halkalı Bedelsiz ve .... Gümrük

Müdürlüğü’nde bulunduğundan davanın görüm ve çözümünün taşınır malların

bulunduğu yer olan İstanbul İdare Mahkemesinin yetki alanına girdiğine karar

vermiştir. 227

Taşınır mal özünde bir zarar meydana gelmeden bir yerden başka bir yere

nakil olunabilen toprağa bağlı olmayan eşyadır. Taşınır malın niteli gereği dava

açılacağı sırada taşınırın bulunduğu yerin tespitinde güçlüklerle karşılaşılabilir. Bu

durumda taşınır mal hakkında istimval veya el koyma işlemi nerede gerçekleşmişse o

yer idare mahkemesi uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olacaktır.

Taşınır malın bulunduğu yer; taşınır mala el konulduğu, taşınır malın

istimvale tabi tutulduğu, ya da taşınır malla ilgili başkaca bir işlem veya eylemin

bulunduğu yerdir.228

226Karavelioğlu, a.g.e., s.1576.
227 Bal- Karabulut- Şahin, a.g.e., s.841.
228 Karavelioğlu, a.g.e., s.1577.
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Madde metninden 1990 yılında “el koyma” ve “istimval” kelimeleri

çıkarıldıktan sonra madde taşınır mallara ilişkin idari davalar şeklinde

kalmıştır.Ancak yine de taşınır mallarla ilgili olarak yapılan el koyma ve istimval

hallerini bu madde kapsamında değerlendirmek istiyoruz.

a. El Koyma

El koyma kurumu bazı kanunlarda yer almış olmakla birlikte, bu kanunların

hiçbiri bu konuda bir tanımlama yapmamıştır. Bununla birlikte bu konudaki mevzuat

hükümlerinin kapsamı ve içeriği göz önüne alındığında el koymanın,”Olağan

yönetim döneminde kişilerin sahibi ya da zilyedi oldukları taşınır veya taşınmaz

mallar üzerindeki tasarruf yetkilerini;bedelini ödeyerek ya da bedelsiz şekilde, süreli

ve süresiz olarak kısıtlayan ya da bütünüyle kaldıran idari-icrai nitelikte bir kurum”

olduğu söylenebilir.229

Taşınır mallara el koyma, hukuki ya da hukuk dışı yollarla olabilir. Hukuk

dışı fiil niteliğindeki el koymalar adli yargının görev alanına girdiğinden burada

incelenmeyecektir.

İdarenin hukuki el koyma işlemi çeşitli kanunlarda düzenlenmiş

bulunmaktadır. Örneğin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kanunu’nun 5. maddesinde Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile

özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan

taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli

taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları Devlet malı niteliğinde olduğu, 24.

maddesinde ise Devlet malı niteliğini taşıyan korunması gerekli taşınır kültür ve

tabiat varlıklarının Devlet elinde ve müzelerde bulundurulması ve bunların korunup

değerlendirilmeleri Devlete ait olduğu, bu gibi varlıklardan gerçek ve tüzelkişilerin

ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafından satın alınabileceği ve alım

satımı serbest bırakılan eserlerde Devletin rüçhan hakkının bulunduğu

229Karavelioğlu, a.g.e., s.1578.
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düzenlenmiştir.

El koymayı düzenleyen diğer bir kanun ise; 3213 sayılı Maden Kanunu’dur.

Kanunun 14. maddesinde, “üretilen madenlerden alınacak Devlet hakkı, I. Grup ve

V. Grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda

kullanılan her türlü yapı ham maddelerinde ocak başı satış tutarının %4'ü, diğer grup

madenlerde %2'sidir. Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı

Bakanlık tarafından denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. Hazinenin özel

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak

madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı %30 fazlasıyla alınır.” hükmü yer

almaktadır. Kanun  bu hükmü ile bedelsiz bir el koyma usulü düzenlemiş olmaktadır.

Bir diğer hüküm de Gümrük Kanununda yer almaktadır.4458 sayılı Gümrük

Kanunu’nun 177-180. maddelerinde el koyma düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna

göre, bekleme süresi dolan yolculara ait eşyalar, süresi içinde işlemleri

tamamlanmayan eşyalar, bekleme süresi dolan eşyalar, yapılan sayımda fazla çıkan

eşyalar, bekleme süresine bakılmaksızın çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine

maruz kalan  veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşyalar ve kanunda belirtilen

diğer eşyaların satış veya imha suretiyle tasfiyeye tabi tutulacağı, masraflar

çıkıldıktan sonra artan para olursa eşya sahipleri adına emanet hesabına alınacağı,

emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan paraların hazineye irat

kaydedileceği düzenlenmiştir.

4296 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine göre

zoralımı öngörülen kaçak eşyaya derhal el konulacağı ve en yakın gümrük idaresine

veya gümrük idaresince izin verilen yerlere miktarını ve cins, marka, tip,model, seri

numarası gibi  eşyanın ayırt edici özelliklerini gösterir bir tutanakla teslim edileceği,

eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanması özel tesis ve tertibatı

gerektirmesi hallerinde  eşya özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun

mümkün olmaması hallerinde mahallin en büyük mülki amirinin öngöreceği yere

konulacağı, 20. maddesinde zor alımı öngören kaçak eşya taşınmasında bilerek
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kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının zor alımına

tabi tutulacağı, el konulan taşıma araçlarının soruşturma sırasında  en yakın gümrük

idaresine teslim edileceği düzenlenmiştir. Burada da bedelsiz el koyma usulü

öngörülmüştür. Nitekim Danıştay 10. Dairesi 29.9.1994 gün, E:1993/4404

K:1994/4395 sayılı kararında, kaçak zannıyla el konulup gümrüğe teslim edilen

eşyaların  ceza mahkemesi kararıyla davacılara iade edilmesine karar verilmesi

üzerine davacıların yaptığı başvurunun davalı idarece reddedilmesine ilişkin işlemin

iptali istemiyle açılan davada uyuşmazlığın Trabzon Gümrük Müdürlüğünde bulunan

iade edilmesi isteminin reddinden kaynaklandığı, bu durumda açılan davada,

Trabzon İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vermiştir.230

Yukarıda belirtilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere İYUK’un 35.

maddesinde belirtilen el koymadan söz edebilmek için el koymanın mutlaka bir

kanuni dayanağı olmalıdır.

El koyma her ne kadar kamulaştırma işlemine benzemekte ise de,

kamulaştırma işleminden belirli noktalarda ayrılmaktadır. Örneğin kamulaştırma

sadece taşınmaz mallar için söz konusu olabilmekte iken, el koyma taşınırlar içinde

söz konusu olabilir. Yine kamulaştırmada taşınmaz sahibine mutlaka bir bedel

ödenirken el koymada, bedel ödenmeyebilir. Kamulaştırma mutlaka bir idari işlemle

yapılırken el koyma “eylemsel” olarak da icra edilebilir.231

b. İstimval

İstimval; Kamu yararı için seferberlik ilan edildiği zamanlarda veya savaş

halinde olağan araçlarla elde edilemeyen askeri gereksinmeleri karşılamak için

ilgililerin onayına gerek duyulmadan, yasa gereğince değeri karşılığında el

konulması şeklinde tanımlanabilir.232

230Karavelioğlu, a.g.e., s.1581.
231Karavelioğlu, a.g.e., s.1578.
232Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara, Yetkin, 1996, s.407.
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Tanımından da anlaşılacağı üzere istimval sadece olağanüstü hallerde söz

konusu olabilir.İstimval taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını

kapsamaktadır.

Olağan dönemlerde malikin, idareye taşınır malını satmak istememesi

durumunda başkasından aynı malı bulma imkanı vardır. Bu nedenle gereksinmesi

olan taşınır malları her zaman sahiplerinden zorla almamalıdır. Ancak olağanüstü ve

acele dönemlerde idarenin aynı malı başkasından bulma imkanı olmayabilir. Bu

yüzden istimval ancak olağan üstü dönemlerde uygulanan istisnai bir yoldur.233

1982 Anayasası’nda istimval kavramından açıkça söz edilmemiştir, ancak

119. maddede tabi afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ekonomik bunalım

hallerinde, 120. maddesinde Anayasa ile kurulan hür demokratik düzeni veya temel

hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi

belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi

şekilde bozulması hallerinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Bakanlar

Kurulu’nun olağanüstü hal ilan edebileceği düzenlenmiştir. 119. madde uyarınca ilan

edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma

yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere,

Anayasa’nın 15. maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl

durdurulacağı veya sınırlanacağı ve diğer hususların Olağanüstü Hal Kanunu’nda

düzenleneceği, 122. maddesinde Anayasa’nın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya

temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen olağanüstü hal ilanını

gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali,

savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması  veya vatan veya

Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın olması gibi hallerde

sıkıyönetim ilan edilebileceği ve bu durumda vatandaşlar için getirilecek

yükümlülüklerin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.

1982 Anayasası’nın belirttiği 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 25.10.1983

tarihinde kabul edilmiş,  7. maddesinde, tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar

233İsmet Giritli-Pertev Bilgen-Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul, Der, 2001, s.707.
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sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla

tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi,

arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer

maddeleri vermek zorunda oldukları, 8. maddesinde tabii afet ve tehlikeli salgın

hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18-60 yaşları

arasındaki bütün vatandaşların olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek olan

bütün işleri yapmakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir.

İstimval konusunu düzenleyen başka özel kanunlar da mevcuttur. 4372 sayılı

Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, 7269 sayılı Umumi

Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair

Kanun, seferberlik ve savaş hallerine ilişkin olarak 3634 sayılı Milli Müdafaa

Mükellefiyeti Kanunu istimvali öngören hükümler içermektedir. Bütün bu

hükümlerin ortak amacı, olağanüstü haller dolayısıyla ortaya çıkan ivedi ve geçici

nitelikteki ihtiyaçların kısa yoldan, kolay ve güvenli biçimde karşılanmasını

sağlamaktır.234

4. Tam Yargı Davalarında Yetki Kuralları

Tam yargı davalarına ilişkin yetki kuralları İdari Yargılama Usulü

Kanunu’nun 36. maddesinde düzenlenmiştir.235

Tam yargı davaları, idari işlem ve eylemlerden dolayı hakları ihlal edilmiş

olanlar tarafından idari kusur ya da idarenin kusursuz sorumluluğuna dayanılarak

açılan idari dava türleridir.

234Yenice- Esin, a.g.e.,  s.669.
235 Madde 36 - İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme,
sırasıyla:
a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,
b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş
ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,
c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer.
İdare mahkemesidir.”
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İYUK ‘un 36. maddesinde belirtildiği üzere idari sözleşmelerden doğan tam

yargı davaları kapsam dışındadır. İdari yargı yerlerince verilen kararların

uygulanmaması, geç uygulanması ya da yanlış uygulanmasından kaynaklanan

tazminat davalarında yetkili  mahkeme 28. maddenin 3. fıkrasında belirtilmiştir. İdari

Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 3. fıkrasında Danıştay, bölge idare

mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen

veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idare

mahkemelerinde açılacak maddi manevi tazminat davalarında kararı veren idari yargı

merciinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

İYUK 36. maddesinin uygulama alanı belirlenirken 2575 sayılı Danıştay

Kanunu’nun 24. maddesinde belirtilen  ilk derecede Danıştay’da görülecek

davalardan olup olmadığına dikkat etmek gerekir. İlk derece Danıştay’da görülecek

davalar yetki  konusunun dışında kalmakla birlikte 36. madde hükmü bu davalarda

uygulanamamaktadır.236

36. madde tam yargı davaları ile ilgili yetki kuralını üç farklı duruma göre

düzenlemiş bulunmaktadır.

a. İdari İşlemden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetkili

Mahkeme

36. maddenin a bendinde idari işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı

çözümlemeye yetkili mahkemenin zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye

yetkili mahkeme olduğu belirtilmiştir. Buna göre idari bir işlemin dava konusu

edilmesi halinde bu davaya hangi mahkeme bakmaya yetkili ise, bu işlemlerden

kaynaklanan tam yargı davalarına da aynı idare mahkemesi bakmaya yetkili

olmaktadır.

236Candan, a.g.e., s.883.
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İdari işlem; idari merci ve makamların, kamu gücü ve kudreti ile hareket

ederek, idare işlevine ilişkin olarak yaptıkları ve çeşitli hak ve veya yükümlülükler

doğuran tek yanlı irade açıklamaları şeklinde tanımlanabilir. İdari işlemler tek yanlı

idari işlemler ve iki yanlı idari işlemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek yanlı

idari işlemler de kendi içinde bireysel idari işlemler ve düzenleyici idari işlemler

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İdari işlemlerin belli başlı üç özelliği vardır. Bunlar

idari işlemin, icrailiği, resen icra edilebilirliği ve hukuka uygunluk karinesinden

faydalanmasıdır.237

1.maddenin bu bendine göre; idari işlemden doğan tam yargı davaları, zarara

neden olan idari işlemin iptali istemiyle açılan davayı  çözümlemeye yetkili idare

mahkemesinde görülecektir.

Nitekim Danıştay 10. Dairesi’nin 17.1.2005 gün ve E:2004/13770, K:2005/64

sayılı kararında, devlet memurluğu sınavını kazanan, ancak ataması yapılmayan ve

bu işleme karşı Ankara İdare Mahkemesinde dava açan ve bu mahkemenin iptal

kararı vermesi üzerine Balıkesir iline ataması yapılan davacının, atamanın geç

yapılması nedeniyle  uğramış olduğu parasal haklarının tazmini istemiyle açmış

olduğu davada yetkili mahkemenin İYUK’un 36/a maddesine göre Ankara İdare

Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.238

Yine Danıştay 10. Dairesi’nin 21.9.1998 gün, E:1998/4998 K:1998/4007

sayılı yayımlanmayan  kararında, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde savcı

olarak görev yaptığı dönemde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerine basın

yoluyla hakaret ettiğinden bahisle hakkında açılan ceza davası ve idari soruşturmalar

nedeniyle emekli olmasından sonra başvurduğu avukatlık ruhsatını haksız ve yanlış

açılan dava nedeniyle geç almasında davalı idarenin kusur ve sorumluluğu

olmasından bahisle 10.000TL manevi tazminat istemi ile açılan davada, haksız ve

yanlış açılan dava sonucu  avukatlık ruhsatının geç alınmasına ve davacının

237Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Ankara,
Danıştay Matbaası, 1990, s.2.
238D.10.D.2004/13770 K:2005/64
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uğradığını iddia ettiği maddi ve manevi zararın oluşmasına sebep Adalet

Bakanlığı’nın bulunduğu yer olan Ankara İdare Mahkemesi’nin yetkili olması

gerekmektedir.

Bir başka olayda ise, Danıştay 10. Dairesi’nin 11.10.2000 gün, E:2000/4026

K:2000/5139 sayılı kararıyla Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nde  hasta bakıcı olarak

çalışan davacının emekliye geç sevk edilmesi nedeniyle 1.7.1995 tarihinde alacağı

emekli ikramiyesinin 1998 yılı Ekim ayında ödenmesi nedeniyle uğradığı maddi

zararın hesaplanarak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tazmin edilmesi

istemiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne

karşı açılan davanın, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün emekliye geç sevk edilme

işleminden kaynaklandığı, bu durumda davanın görüm ve çözümü yetkisinin

Diyarbakır İdare Mahkemesi’ne ait olduğuna karar verilmiştir.239

Yukarıda belirtildiği üzere kanun koyucu tam yargı davalarını  ayrı bir madde

olarak düzenleyerek yeni bir yetki kuralı getirmemekte, sadece kanunun sistematiği

açısından tüm tam yargı davalarını aynı yerde düzenleyerek Kanunun diğer

maddelerine atıfta bulunmaktadır.

b. İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarda Yetkili Mahkeme

36. maddenin “b” bendinde bayındırlık ve ulaştırma gibi kamu

hizmetlerinden doğan zararın tazmini amacıyla açılacak tam yargı davalarında yetkili

idare mahkemesi hizmetin görüldüğü yer idare mahkemesi, idari eylemlerden doğan

zararın tazmini amacıyla açılacak tam yargı davalarında yetkili idare mahkemesi ise

eylemin yapıldığı yer idare mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Madde bendinde bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten doğan zararlardan

bahsedilirken  kullanılan “gibi” sözcüğüyle anlatılmak istenen nedir? Kanunun 34 ve

35. maddelerinde geçen “gibi” sözcüğü “benzeri” anlamını taşımaktaydı. Burada ise

böyle bir anlam taşıyıp taşımadığına bakmak için bayındırlık ve ulaştırma

239Bal- Karabulut- Şahin, a.g.e., s.842.
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hizmetlerinin özelliklerine bakmak gerekmektedir. Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar

bayındırlık işlerini “kamu emlakinde bulunan veya kamu emlakine tahsis edilecek bir

gayri menkulün, bir idare adına inşası, ıslahı, büyük ve devamlı tamiri ile işletilmesi

için yapılan tüm faaliyet ve işler”240 olarak tanımlamaktadır. Ulaştırma ise,

insanların, malların ve haberlerin bir yerden bir yere varmasını sağlayan iş, araç, ve

faaliyetlerin tümünü ifade eder.241

Yenice- Esin; ulaştırma hizmetlerinin bayındırlık hizmetlerine hiç

benzemediği, nitelik ve konu yönünden farklı olduğu için gibi sözcüğünün benzeri

hizmetleri ifade etmek için kullanılmış olamayacağını ifade etmektedir. Yine “gibi”

sözcüğü ile zarara yol açan idari zararların tamamının ifade edilmek istenip

istenmediği irdelenmiş ve “hizmetin görüldüğü yer” ve “eylemin yapıldığı yer”

olmak üzere iki farklı ölçüt getirilmiş olması karşısında da bunu da mümkün

görmemişlerdir. Sonuç olarak kanun koyucunun özel olarak yalnız bayındırlık ve

ulaştırma hizmetlerine değindiğini ve buradaki gibi sözcüğünün genişletici anlam

taşımadığı kanısına varmışlardır.242

Kanımızca kanun koyucunun maddeye böyle bir kelime eklemesinin sebebi;

artan devlet hizmet ve yatırımları sonucu ortaya çıkabilecek zararların tazmini

konusunda yetkili yargı yerini göstermek böylece hem uygulayıcılara kolaylık

sağlamak hem de eylemin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda oluşabilecek

belirsizlikleri ortadan kaldırarak bu konuda açılacak davaları aynı yargı yerinde

toplayarak gereksiz yargılama giderlerini ve farklı kararlar verilmesini önlemektir.

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 15.08.2007 tarih E:2007/795 K:2007/1579

sayılı yayımlanmayan kararında,davacıların araçları ile davalı idarenin hizmet kusuru

sonucu kaza yaparak hasara uğranıldığından bahisle oluşan maddi ve manevi

zararlarının tazmini istemiyle açtıkları davada yetkili mahkemenin hizmetin ve

240Sıddk Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, ty. Cilt
III,s.1580.
241Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1969
242Yenice- Esin, a.g.e, s.674-675.
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eylemin yapıldığı yerin, idari yargı yetkisi bakımından bağlı olduğu Eskişehir İdare

Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.

Yine Danıştay 10. Dairesi 11.2.2008 gün, E:2008/277 K:2008/433 sayılı

yayımlanmayan kararında, Kayseri İli Yenişehir İlçesinde doğan davacının altı aylık

çocukken yapılan kızamık aşısından dolayı SSPE hastalığına yakalanmasına bu aşıyı

tek doz olarak uygulayarak hizmet kusuru işleyen Sağlık Bakanlığı’nın sebep olduğu

iddiası ile uğranıldığı ileri sürülen 50.000 TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan

davada, kızamık aşısından kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde eylemin yapıldığı

yer olan Kayseri İdare Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.

Yine Danıştay 10. Dairesi’nin 14.12.2007 gün, E: 2007/7761 K:2007/6165

sayılı yayımlanmayan kararında, davacının, 14.6.2005 tarihinde Kayseri- Nevşehir

Devlet Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında oğlunun vefat ettiği; kaza

sırasında ve sonrasında, olay hakkında yeterli soruşturma yapmayan ve kamu davası

açmayan Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı, Ürgüp Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet

Bakanlığı ilgililerin, kaza ile ilgili olarak ifade alan trafik polislerinin, olay yerine

giden ancak gerekli araştırma ve incelemeyi yapmayan İlçe Jandarma Komutanlığı

görevlilerinin, görevlerini gereği gibi yerine getirmedikleri ve görevi ihmal ettikleri

için olayın halen aydınlatılamaması nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 1.000 YTL

maddi ve 10.000 YTL manevi zararın tazminine karar verilmesi, trafik kazasının

açıklığa kavuşturulması, kaza yapan aracının üzerinde inceleme yapılması ve

görevini ihmal eden davalı idare görevlileri hakkında kamu davası açılması istemiyle

açılan davada,dava konusunun Nevşehir İlinde gerçekleşen eylemlere ilişkin olması

nedeniyle davanın görüm ve çözümünde Nevşehir ilinin yargı yetkisi bakımından

bağlı bulunduğu Kayseri İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vermiştir.
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c.Diğer Hallerde Yetkili Mahkeme

İYUK ‘un 36. maddesinin c bendinde ise, idari işlem ve idari eylemden

kaynaklanmayan yani ilk iki bent dışında kalan hallerden doğan tam yargı

davalarında yetkili idare mahkemesinin davacının ikametgahı mahkemesi olduğu

düzenlenmiştir.

İkametgah (yerleşim yeri), Türk Medeni Kanunu’nun 19- 22. maddeleri

arasında düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesine göre yerleşim yeri

bir kimsenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir.

Yenice- Esin’e göre,  bu kuralın uygulama alanı oldukça sınırlıdır. Bu

kuralın,  idarenin kusursuz sorumluluğunu öngören teoriler içinde yer alan ve ileri bir

sorumluluk anlayışını yansıtan sosyal hasar kuramının geçerli olduğu olaylara

dayanan tam yargı davalarında geçerli olacağını belirtmektedir.243

Candan’a göre de bu bent kapsamına giren haller, idari işlem niteliğinde

olmayan ve idari eylem de sayılmayan durumlardan doğan tam yargı davalarıdır.

Örneğin; askeri mühimmat imalathanesinde meydana gelen patlamanın civarda

bulunan canlılara, onların mallarına vermiş olduğu zararların tazmini istemiyle

açılacak tam yargı davaları davacıların ikametgahı mahkemesinde görülecektir.244

Bize göre de bu bent idarenin kusursuz sorumluluğunu gerektiren sosyal risk

ve mesleki risk olaylarına dayalı tam yargı davalarında yetkili mahkemeyi belirlemek

için getirilmiştir.

Danıştay, idari davaya konu edilmesi hukuken olanaksız bulunan idari

işlemlerden doğan tam yargı davalarını da bu bent kapsamı içinde mütalaa

243Yenice- Esin, a.g.e, s.677.
244Candan, a.g.e., s.885.
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etmiştir.Bunun nedeni, zarar doğurucu idari işlemi konu edinen  bir idari davanın ve

bu davaya konu uyuşmazlığı çözen bir idari yargı yerinin bulunmamasıdır.Bu

içtihada göre; yargı denetimi dışında tutulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve

Yüksek Askeri Şura kararlarından doğan zararların tazmini isteği ile açılacak tam

yargı davalarında yetkili mahkeme davacının ikametgahı mahkemesi olacaktır.245

Danıştay 5. Dairesi 27.12.1989 gün, E:1989/2953 K:1989/2560 sayılı

kararında, Hatay İli Samandağı İlçesi Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni iken 1402

sayılı Yasa uyarınca görevine son verilen ancak daha sonra hakkındaki sakıncalılık

kararının kaldırılması nedeniyle Gümüşhane İli Kelkit İlçesi Sadak Köyü İlkokulu

öğretmenliğine atanan davacının, açıkta kaldığı sürelere ait maaş ve bunlara bağlı

parasal haklarının toplamı olan 2.326.000 liranın tazmini istemiyle açılan davada,

zarar 1402 sayılı Kanun uyarınca görevine son verilmesi işleminden doğmuş ise de,

aynı yasanın 2342 sayılı Yasa ile eklenen Ek 3. maddesi hükmüne göre bu işlemlere

karşı iptal davası açılması mümkün olmadığından bu işleme dayalı tam yargı

davasının adı geçen 36. maddenin (a) bendi kapsamında düşünülmesi mümkün

olmadığı gibi konusu itibariyle (b) bendi ile de ilgisi bulunmadığından uyuşmazlığın

görülmesi ve çözümlenmesi aynı maddenin (c) bendi uyarınca Trabzon İdare

Mahkemesi’ne ait olduğuna karar vermiştir.246

Ancak Danıştay 10. Dairesi’nin ise 5. Dairenin bu kararının aksi yönde

kararları mevcuttur. Nitekim Danıştay 10. Dairesi’nin 11.10.1996 gün, E:1996/8656

K:1996/5951 sayılı kararında, Rize’de görev yapmakta iken 1402 sayılı Yasa

uyarınca görevine son verilip ve sakıncalılık hali kaldırıldığından görevine iade

edilen ve  Malatya’ya atanan davacının, açıkta kaldığı süreye ilişkin aylık ve özlük

haklarının ödenmesi istemiyle açtığı davada, davacının göreve son verilmesine

ilişkin işleme 2577 sayılı Yasanın 33/2  maddesi uyarınca Trabzon İdare Mahkemesi

bakacağından bu işlem nedeniyle açıkta kalan sürelere yönelik parasal hakların

tazminine ilişkin davanın görüm ve çözümünde aynı Yasanın 36/a maddesi uyarınca

245Candan, a.g.e., s.886.
246Karavelioğlu,  a.g.e., s.1592.
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Trabzon İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vermiştir.247

Bu davalarda davacının ikametgahı mahkemesinin yetkili kılınmasının

yargılamanın hızlanması usul ekonomisinin işlerlik kazanması ve davacının

menfaatine uygun olduğu düşüncesindeyiz.

5. Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme

Vergi davalarında yetki kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37.

maddesinde düzenlenmiştir.248

Mükellef ya da vergi sorumlularıyla devlet arasında ortaya çıkan

uyuşmazlıkların idare aşamasında çözümlenmesi her zaman mümkün

olamamaktadır. İşte vergi uyuşmazlıkları konusunda başvurulan yargı yoluna vergi

yargısı denir.249

Vergi yargısında doktrindeki egemen görüş, vergi davalarının tam yargı

davası olduğu yönündedir. Bunun nedeni, vergi davasında para ile ölçülebilen bir hak

ihlalinin söz konusu olmasıdır. Başka bir görüşe göre ise, vergi davaları iptal ve tam

yargı davasından ayrı ve özel bir kategori oluşturmasıdır.250

İYUK’un 37. maddesi vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemeyi

göstermektedir. Maddede geçen vergi uyuşmazlıklarından kasıt 2576 sayılı Bölge

İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanunun 6. maddesinde vergi mahkemelerinin görevinde olduğu

247Karavelioğlu, a.g.e, s.1594.
248Madde 37 - Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:
a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve
cezaları kesen,
b)(Ek bent:10/06/1994 – 4001/17 md) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi
Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,
d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,
Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

249Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Ankara, Siyasal, 2001, s.204 .
250Mualla Öncel- Ahmet Kumrulu- Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan, 2003, s.190.
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belirtilen davalara konu uyuşmazlıklardır. Buna göre vergi mahkemeleri, genel

bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri

mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, bu konularda

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına

ilişkin davaları ve diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.

Mükellef veya sorumlulara ya da ceza muhataplarına tebliğ edilmeyen  vergi

ve ceza için vergi mahkemesinde dava açılamaz. Dava açılabilmesi için, vergi ve

cezanın tebliğ edilmesi şart olup, dava açma hakkı bu tebliğ ile doğar.251

a. Tarh, Tahakkuk İşlemleri ile Zam ve Ceza Kesme İşlemlerinde

Yetkili Mahkeme

Madde bendinde açıkça belirtildiği üzere, uyuşmazlık konusu vergi, resim,

harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen vergi

dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi bu işlemleri konu edinen

uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir.

Madde bendine göre, yetkili vergi mahkemesinin belirlenmesinde tarh,

tahakkuk, ceza kesme işlemlerini yapan ilgili idari birimin bulunduğu yer ölçüt

olarak alınmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesine göre, verginin tarhı; vergi alacağının

kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından

hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

Yine Vergi Usul Kanunu’nun  22. maddesine göre verginin tahakkuku; tarh

ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

Kızılot’ a göre, tahakkuk, verginin ödenmesinden önce kendiliğinden

gerçekleşen bir olgu olduğundan kendisi bir idari işlem olmayıp idari işlemin hukuk

251Şükrü Kızılot, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Ankara, Yaklaşım, 1991, s.3643 .
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alemine yansımasıdır.252

Tarh, tahakkuk ve ceza kesme işlemleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun

25, 29,30, mükerrer 30 ve 36. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre beyana göre

tarh, resen, ikmalen, idarece tarh ve tahrire dayalı tarh olmak üzere beş çeşit tarh

çeşidi bulunmaktadır. Ceza kesme işlemleri ise aynı kanunun 365, 366. maddelerinde

düzenlenmiş bulunmaktadır.

Uygulamada, vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili kimi işlemlere karşı

açılan davalarda da, yetkili vergi mahkemesi tarh işlemini yapan vergi dairesinin

bulunduğu yere göre belirlenmektedir. İl özel idareleri tarafından alınan vergilerde

ise, il özel idaresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi mahkemesi yetkilidir.253

Ankara 2. Vergi Mahkemesi’nin 6.11.2003gün, E:2003/913 K:2003/1027

sayılı yayımlanmayan kararında, İstanbul Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi

Müdürlüğü’ne ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne karşı açılacak davada,verginin

tarh, tahakkuk ve tahsil işlemi anılan idare tarafından yapılmış olduğundan söz

konusu uyuşmazlığın çözümünde İstanbul’da bulunan vergi mahkemesinin yetkili

olacağına karar vermiştir.

Yine Danıştay 3. Dairesi’nin 31.1.1986 gün, E: 1986/36 K:1986/310 sayılı

yayımlanmayan kararında, haciz işleminin iptali istemiyle açılan davada,tahsili

amaçlanan kamu alacağıyla ilgili olarak, ödeme emrini düzenleyen vergi

mahkemesinin yetkili olduğuna karar vermiştir.

252Kızılot, a.g.e., s.3650.
253Candan, a.g.e., s.887.
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b. Gümrük Vergilerinde ve Vergi Hatalarında Yetki

İYUK 37. maddesinin  10.6.1994 gün ve 4001 sayılı Kanunun 17. maddesiyle

değişik “b” bendinde gümrük vergilerinin alınmasına yönelik işlemlerde yetki kuralı

ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 122 ve 124. maddelerinde düzenlenen

düzeltme ve şikayet başvuruları sonunda tesis edilen işlemlerden doğan

uyuşmazlıklarda yetki kuralı düzenlenmiş bulunmaktadır.

Candan’a göre, Gümrük Kanunu’nda teknik olarak “tarh” sözcüğü değil

“tahakkuk” sözcüğü kullanıldığından  “vergisini tarh ettiren daire” ibaresi bu vergiler

için geçerli değildir. Dolayısıyla, bu vergiler bakımından bentteki düzenlemeyi,

vergiyi tahakkuk ettiren gümrük müdürlüğünün bulunduğu yerdeki, vergi mahkemesi

olarak anlamak gerekir.254

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242. maddesine göre, yükümlü kendilerine

tebliğ edilen gümrük vergileri için tebliğ tarihinden on beş gün içinde ilgili gümrük

idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme

talepleri ilgili gümrük müdürlüğü tarafından otuz gün içinde karara bağlanarak

yükümlüye tebliğ edilir. Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari kararlara,

gümrük vergilerine ve cezalara karşı yedi gün içinde kararı alan gümrük idaresinin

bağlı bulunduğu gümrük başmüdürlüğü nezdinde itirazda bulunabilirler. Gümrük

başmüdürlüklerine intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili

kişiye tebliğ edilir. İlk kararın alındığı idarenin gümrük başmüdürlüğü olduğu

hallerde, bu karara karşı on beş gün içinde Gümrük Müsteşarlığına itiraz edilebilir.

Gümrük Müsteşarlığına intikal eden itirazlar kırk beş gün içinde karara bağlanarak

ilgili kişiye tebliğ edilir. Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlığı

kararlarına karşı işlemin yapıldığı gümrük müdürlüğünün veya gümrük

başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.

254Candan, a.g.e., s.888.
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Madde metninden anlaşılacağı üzere, gümrük vergi mükelleflerinin

haklarında yapılan vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler aleyhine doğrudan

dava açma hakları bulunmamaktadır. Önce idari itiraz yoluna başvurmaları, bu

yoldan bir sonuç alamamaları durumunda dava açmaları gerekmektedir. Kesin

tahakkuk ise, mükellef itirazını reddeden gümrük başmüdürlüğü veya gümrük

müsteşarlığı işleminden sonra gerçekleşmektedir. Tahakkuk eden Gümrük

Başmüdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı işlemine karşı ise bunların bulunduğu yerde

değil işlemin asıl sahibi olan yani tahakkuk işlemini yapan Gümrük Müdürlüğü veya

Gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yer vergi mahkemesinde dava açılacaktır.

Nitekim Danıştay 7. Dairesi 14.3.1996 gün, E:1994/1286, K:1996/981 sayılı

yayımlanmayan kararında, Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğü’nde tescilli giriş

beyannamesi ile gerçekleştirilen ithalat nedeniyle, gümrük vergisi ve resimlerinin,

anılan gümrük müdürlüğünce tarh ve tahakkuk ettirilerek  teminata bağlandığı, daha

sonra muafiyet kapsamında olmadığından bahisle, katma değer vergisinin tahsili

amacıyla teminat mektuplarının nakde çevrilerek irad kaydedildiği davada,

uyuşmazlık konusu katma değer vergisini tarh ve tahakkuk ettiren daire olan

Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğü’nün bulunduğu yer mahkemesi olan İstanbul

Vergi Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vermiştir.

Madde bendinde düzenlenen ikinci yetki kuralı ise düzeltme şikayet

başvuruları sonucunda yapılan işlemlerle ilgilidir. 213 sayılı Vergi usul Kanunu’nun

124. maddesinde göre, vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra

yaptıkları düzeltme talepleri reddedilen mükellefler şikayet yolu ile Maliye

Bakanlığına müracaat edebilirler. Yine bu madde gereğince, il özel idare vergileri

hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat

edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Örneğin, Danıştay 9. Dairesi, 12.9.1994 gün,E:1994/1112 K:1994/3347 sayılı

kararında, belediye payının noksan hesaplandığından bahisle, davacı adına ikmalen

tarh olunan belediye payına karşı yapılan düzeltme ve şikayet başvurusunun cevap
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verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Danıştay’da açılan

davanın vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren

dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesince çözümlenmesi gerektiğinden dava

dosyasının vergi mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.255

c. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme

Maddenin “c”  bendinde  6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda  ödeme emrini

düzenleyen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin yetkili olacağı

düzenlenmiştir.

Madde bendinde ödeme emrinin düzenlenmesinden kaynaklanan

uyuşmazlıklar belirtildiğinden ödeme emri düzenlenme safhasına gelmemiş

uyuşmazlıklar için bu bent uygulanamaz.

Yenice- Esin ‘e göre,  bendin düzenlenmesinden kamu alacağının tahsili

amacıyla düzenlenen her türlü ödeme emrine ilişkin uyuşmazlıkta yetkili vergi

mahkemesinin, ödeme emrini düzenleyen vergi dairesinin bulunduğu yer vergi

mahkemesi olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu durumda haciz işleminin iptali istemiyle

açılacak davada yetkili vergi mahkemesi de ödeme emrini düzenleyen dairenin

bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi olacaktır.256 Candan’a göre ise,böyle bir anlayış

bu kanuna göre yapılacak her idari işlemin öncesinde ödeme emrinin bulunduğu

varsayımından kaynaklanmaktadır. Oysa ki anılan kanunda amme alacağının

korunması başlıklı ikinci bölümünde bahsi geçen teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati

tahakkuk kararının öncesinde bir ödeme emri bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu

bent hükmü 6183 sayılı Kanuna göre düzenlenen her türlü ödeme emrini konu edinen

idari davaları değil, yalnızca vergi, resim harç ve benzeri mali, yükümlerle bunların

zam ve cezalarından kaynaklanan kamu alacağının tahsili amacıyla düzenlenenleri

255Topuz- Özkaya, a.g.e., s.802.
256Yenice- Esin, a.g.e., s.682.
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kapsamaktadır. Diğer kamu alacaklarını konu edinen ödemem emirlerinin iptali

istemiyle açılacak davalarda yetkili mahkeme 32. maddede belirtilen genel yetki

kuralına göre belirlenecektir.257

Danıştay 3. Dairesinin 31.01.1986 gün, E:1986/36 K:1986/310 sayılı

kararında,” kesinleşen kamu alacağı için ödeme emri Bursa Vergi Dairesi

Müdürlüğünce düzenlenmiş bulunduğuna göre ödeme emrine konu kamu alacağının

süresinde ödenmemesi sebebiyle aynı Vergi Dairesi Müdürlüğünce alınan haciz

kararının iptali istemiyle açılan dava konusu uyuşmazlığı çözmeye de Bursa Vergi

Dairesi Müdürlüğünün bulunduğu yer vergi mahkemesi olan Bursa Vergi

Mahkemesi olduğuna” karar vermiştir.258

d. Diğer Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme

Yukarıda açıkladığımız bentler dışında kalan vergi uyuşmazlıklarını konu

edinen davalarda, dava konusu idari işlemi yapan dairenin bulunduğu  yer vergi

mahkemesi yetkili olacaktır. Örneğin, takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir edilen

matrahlara,uzlaşma komisyonu kararları, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili

teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, haciz, satış gibi işlemler, 213 sayılı Vergi

Usul Kanununa göre götürü matrah tespitlerine karşı açılacak davalarda bu işlemleri

yapan vergi  dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi yetkili olacaktır.

Nitekim Danıştay 3. Dairesi’nin 19.2.2004 gün, E:2001/4323 K:2004/390

sayılı kararında,davacının yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketin Kurumlar

Vergi Dairesi’ne olan vergi borçlarının şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilememesi

üzerine ....Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği yetkiye dayanılarak

davacının arsasındaki hissesi üzerine ... Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından

uygulanan haczin kaldırılması istemiyle açılan davada,alacaklı amme idaresi

.....Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı olduğundan, .... Vergi Dairesi Müdürlüğü

tarafından davacının arsası üzerine konulan haciz ....Kurumlar Vergi Dairesi

257Candan, a.g.e., s.890.
258Aslan –Berk, a.g.e., s.495.
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Başkanlığı’nın verdiği yetkiye dayanılarak niyabeten yapıldığından, İdari Yargılama

Usulü Kanununun 37. maddesi “d” bendi uyarınca bu vergi dairesinin bulunduğu

yerdeki İstanbul Vergi Mahkemesi’nin davanın görüm ve çözümünde yetkili

olduğuna karar vermiştir.259

C. BAĞLANTI HALLERİNDE YETKİ KURALLARI

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 38- 42. maddeleri arasında

bağlantılı hallerinde yetki kuralları düzenlenmiş bulunmaktadır.260

10.6.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 18. maddesiyle bağlantılı davaların

tanımına ilişkin yukarıdaki düzenleme getirilmiş ve 1086 sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu’nun 45/3. maddesine benzer bir tanımlama yapılmıştır. Buna

göre, aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm

diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır.

İdari Yargılama Usulünde, İdari Yargı yerlerine açılan birden fazla dava

arasında bağlantıdan söz edilebilmesi için, davaların tamamının aynı idari yargı

yerinin içinde yalnızca idare mahkemelerinin veya vergi mahkemelerinin, bu

mahkemelerle birlikte ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’ın görevine girmeleri

koşulu yanında, davaların biri veya birkaçının sonucunun bir diğer davada yargı

yerince yapılacak saptama ve değerlendirmelerle verilecek kararlara bağlı bulunması

gerekmektedir. Aralarında tanımlanan anlamda ilişki bulunmayan davalar üzerinde

bağlantıdan söz edilemeyeceği gibi aralarında bu anlamda ilişki bulunan davalardan

259Karavelioğlu, a.g.e., s.1602.
260Madde 38 - 1.(Ek bent: 10/06/1994 – 4001//18. md.) Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da
biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır.
2. İdare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştay’a veya birden fazla idare veya vergi
mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine
veya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir.
3. Bağlantılı davalardan birinin Danıştay’da bulunması halinde dava dosyası Danıştay’a gönderilir.
4. Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde
bulunduğu takdirde dosyalar Danıştay’a gönderilir.

5. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki mahkemelerde bulunduğu
takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.
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birinin yargılamanın ilk aşamasını geçirmiş bulunması halinde de davalar arasında

bağlantının varlığından söz edilemez.261

İdari Yargılama usulü Kanunu’nun Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek

Haller başlıklı 5. maddesinde “Aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da

sebep sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava

açılabileceği düzenlenmiştir. Madde hükmü  birden fazla işlemden doğan idari

uyuşmazlıkların bir dilekçe ile idari davaya konu edilebileceğini düzenlemektedir.

Ancak bağlantı halinin kapsamı her türlü idari uyuşmazlığı kapsamaktadır. Davacı

eğer 5. maddede belirtilen imkandan yaralanmadıysa veya mevzuat gereği

yararlanamadıysa veya uyuşmazlık idari işlemden değil de idari eylem veya

sözleşmeden kaynaklandıysa bağlantı talep edebilecektir. Bağlantının varlığından söz

edebilmek için davacıların aynı kişi olmasına gerek yoktur.

Yine açılan birden fazla dava arasında bağlantının varlığından söz edebilmek

için davaların aynı tür ve aynı nitelikteki mahkemelerin görevine giriyor olması

gerekmektedir. İdare mahkemesinde görüşülen bir dava ile vergi mahkemesindeki bir

dava arasında veya tek hakimin bakacağı dava ile heyet halinde görülecek bir dava

arasında bağlantı kurulamaz.262

Ayrıca aralarında bağlantı olduğu iddia edilen davaların ikisinin de derdest

olması ve ikisinin de aynı aşamada olması gerekmektedir. Örneğin temyiz

aşamasındaki bir dava ile ilk derece bir dava arasında bağlantı kurulamaz.

Bağlantının varlığına idari yargı yerleri tarafların istemi üzerine karar

verebileceği gibi  kendiliğinden de karar verebilir. Bu konuda verilecek karar nihai

karar olmayıp ara karar niteliğindedir.

261Aslan- Berk, a.g.e., s.444
262Candan, a.g.e., s.902.
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Aralarında bağlantı olduğuna karar verilen davalardan biri Danıştay’da ise ya

da değişik bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerinde bulunuyor ise bağlantının

varlığına Danıştay tarafından karar verilir. Bağlantılı davalar aynı bölge idare

mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan mahkemelerde bulunuyorsa dava

dosyaları mahkemelerin bulunduğu yerdeki bölge idare mahkemesine gönderilir.

Danıştay 6. Dairesinin 17.09.1986 gün, E:1986/755 K:1986/734 sayılı

kararında, “Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı tesisleri inşaatı ihalesinin iptali

istemiyle açılan davaya ait dosya ile imar planında Organize Sanayi Bölgesine

ayrılan taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle İdare

Mahkemesinde açılan davalarda bağlantı olduğu iddiası üzerine, imar planında

Organize Sanayi Bölgesi olarak ayrılan taşınmazların bu amaçla kullanılmak üzere

kamulaştırıldığı, davacıların kamulaştırma işlemlerinin iptali istemi ile İdare

Mahkemesinde dava açtıkları, davalar devam ederken, Sanayi ve Ticaret

Bakanlığınca sanayi sitesinin alt yapı tesisleri inşaatı ihalesinin gazetede ilan

edildiği, davacıların bunun üzerine davalı idareye başvurarak kamulaştırma ile ilgili

davalar sonuçlanıncaya kadar ihalenin ertelenmesini istedikleri, bu istemin ihale

yapıldığından bahisle kabul edilmediği ve davacıların bu kez ihalenin iptali istemiyle

dava açtıkları, bu nedenle İdare Mahkemesinde görülmekte olan kamulaştırmaya

ilişkin davalarda verilecek kararların, ihalenin iptaline yönelik davanın sonucunu

etkileyeceğinden  davalar arasında bağlantı bulunduğuna” karar verilmiştir.

1. Bağlantının Danıştay Tarafından İncelenmesi

Bağlantının Danıştay tarafından nasıl inceleneceği 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanunu’nun 39. maddesinde düzenlenmiştir.263

263Madde 39 - 1. Danıştay’ın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı dava
dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir.
2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde:
a)(Değişik alt bent: 05/04/1990 – 3622/14 md.) Davalardan biri Danıştay’da açılmış ve
çözümlenmesi Danıştay’ın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştay’da
görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir.
b) Davaların çözümlenmesi, ayrı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki idare veya vergi

mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise Danıştay’ın ilgili dairesi yetkili
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Danıştay’ın dava konusu uyuşmazlığı çözmeye yetkili dairesinin bağlantılı

dava dosyasını öncelikle ve ivedilikle inceleyip karar vereceği düzenlenmiştir.Burada

kanun metninin düzenlenmesinde bir eksiklik göze çarpmaktadır.2575 sayılı

Danıştay Kanunu’nun 27. maddesine göre vergi uyuşmazlıklarında bağlantılı

davalarda merci tayinine 3. Daire, 34. maddesine göre idare mahkemelerinin

bağlantılı davalarda  merci tayinine 10. Daire yetkili bulunmaktadır.Ancak dava

konusu uyuşmazlığı çözmeye yetkili daire her zaman 3. ve 10. Daire olmayabilir.
264Dava konusu uyuşmazlık imar ve kamulaştırmaya ilişkin ise 6. Daire, motorlu taşıt

ve taşıt alım vergisine ilişkin ise 7. Daire yetkili bulunmaktadır.Ancak bu çelişki

uygulamada, bağlantı hakkındaki kararlar 3. ve 10. Daire tarafından verilerek

giderilmiştir.

Danıştay 5. Dairesi 30.01.1997  tarih, E:1994/6416 K:1997/210 sayılı

kararında, ilgili mahkemelerce bağlantı kararı verilmesi ve bağlantılı davaların

değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde olması halinde dosyaların

Danıştay’a gönderilmesi ve ha sonra Danıştay’ın ilgili Dairesinin, davalar arasında

bağlantı bulunduğuna karar vermesi halinde de, yetkili mahkemeyi kararında

belirterek dosyaları bu mahkemeye göndermesi gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca yetkili dairenin bağlantılı dava dosyasını öncelikle ve ivedilikle

inceler ifadesini, bağlantılı davanın hangi mahkeme tarafından çözüme

kavuşturulacağının belirlenmesi şeklinde anlaşılmalıdır.

Maddenin 2. fıkrasının (a) bendi açılmış davalardan birinin Danıştay’da

olması halinde uygulama alanı bulacaktır. Görevli dava dairesi önündeki

uyuşmazlığın idare veya vergi mahkemesindeki bir başka dava ile bağlantılı

olduğunu tespit edip davaların birleştirilmesine karar verebilir. Bu durumda

davaların tümü Danıştay’da görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara tebliğ

edilir.

mahkemeyi kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya
mahkemelere durumu bildirir. Yetkili mahkeme de durumu ilgililere duyurur.
c) (Değişik alt bent: 10/06/1994 – 4001/19 md.) Danıştay’ca verilen karar bağlantı bulunmadığı
yolunda ise, dosyalar İlgili mahkemelere geri gönderilir.

264Aslan- Berk, a.g.e., s.447
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2.fıkranın (b) bendi ise, ayrı bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerine

giren idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarda ise, yetkili

mahkemenin kararda belirtilerek dosyaların bu mahkemeye gönderileceğini,

durumun diğer mahkeme veya mahkemelere gönderileceğini düzenlemektedir.

Yetkili mahkeme de durumu ilgililere duyurur.

Yetkili kılınan mahkeme davalara kaldığı yerden devam eder.Tekemmül

etmemiş dosyalar tekemmül ettirilir, varsa yürütmenin durdurulması, bilirkişi

incelemesi hakkında gerekli işlem ve incelemeler yapılır, esas hakkında karar verilir.

Danıştay eğer davalar arasında bağlantı olmadığına karar verirse,dosyalar

ilgili mahkemelere geri gönderilir. Danıştay 6. Dairesi 17.05.1994 gün, E:1993/4417

K:1994/2078 sayılı kararında,” genel nitelikte düzenleyici işlemin iptali istemi ile

açılan bir davanın varlığı, bu işleme dayanılarak tesis edilen subjektif nitelikli tüm

işlemlerden doğan davalarda  2577 sayılı Kanun’ un 38. ve 39. maddelerinde

belirtilen anlamda bağlantı olduğunun kabulünü gerektirmeyeceğine” karar

vermiştir.265

Danıştay önüne temyiz incelemesi olarak gelen davalar arasında da bağlantı

olmadığına karar vermektedir.Örneğin, Danıştay 5. Dairesi’nin 30.1.1997 gün,

E:1994/6416 K:1997/210 sayılı kararında, “Divriği Madenleri Müessesi emrinde

Müessese müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken İskenderun Demir Çelik

Fabrikaları Müessesesi emrine Uzman (Danışman) olarak atanmasına ilişkin

işlemlere karşı açılan davaların lehine sonuçlandırılması üzerine eski kadrosunun

dolu olduğundan bahisle Divriği Madenleri Müessesesi Organizasyon ve Eğitim

Müdürlüğü emrine uzman ( danışman ) olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali

istemiyle açılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin Adana 1.

İdare Mahkemesinin kararı ile Sivas İdare Mahkemesinin kararının uygulanmadığına

265Aslan–Berk,a.g.e., s.498.



135

ilişkin bu mahkemede açılan dava arasında bağlantı olduğunun temyiz incelemesi

sonucunda ortaya çıkması sonucu olarak davaların, kararının uygulanmadığı

mahkeme olan Sivas İdare Mahkemesinde incelenmesi gerektiğine karar vermiştir.266

2. Bağlantının Bölge İdare Mahkemesi Tarafından İncelenmesi

39. maddeye paralel bir düzenleme getiren İdari yargılama Usulü

Kanunu’nun 40. maddesinde bağlantının bölge idare mahkemeleri tarafından nasıl

düzenleneceğini hükme bağlanmaktadır.267

Aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde bulunan mahkemelerdeki

bağlantılı dosyaların o yer bölge idare mahkemesi tarafından inceleneceğini 38.

maddenin 5. fıkrasında incelemiştik. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 40. maddesi

bir anlamda bu fıkranın tamamlayıcısı durumundadır.

Bir idare veya vergi mahkemesi bakmakta olduğu dosya ile aynı bölge idare

mahkemesinin yargı çevresinde bulunan diğer bir idare veya vergi mahkemesindeki

dosya arasında bağlantı olduğuna karar verirse bağlantı kararı verilerek dosya bölge

idare mahkemesine gönderilir. Kendisine gönderilen dosyayı inceleyen bölge idare

mahkemesi diğer mahkemede bulunan dava dosyasını getirterek dosyalar arasında

bağlantı olduğuna karar verirse yetkili mahkemeyi kararında belirtip, durumu diğer

mahkemeye bildirerek, dosyayı yetkili mahkemeye gönderir.

Yetkili bulunan mahkeme de durumu ilgililere bildirir. Bölge  idare

mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda dosyalar arasında bağlantı olmadığına karar

266Danıştay Dergisi, Yıl:28, Sayı:94, Ankara 1998, s.359- 362.
267Madde 40 - 1. Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve
kararını verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili
mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer
mahkemeye de duyurulur. Yetkili kılınan mahkeme durumu ilgililere bildirir.
2. Bölge idare mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili
mahkemelere geri gönderilir.
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verirse dosyaları ilgili mahkemelere geri gönderir.

Bölge idare mahkemesi davaların sürüncemede kalmaması amacıyla

bağlantılı dosyaları öncelikle ve ivedilikle inceleyerek karar verir.

3. Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi

Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmiştir.268

Danıştay’ın bağlantı konusunda verdiği kararlar kesin olduğundan,

Danıştay’ın ilk derece yargı yeri sıfatıyla baktığı davalarda 41. madde hükmü

uygulanamaz. Esasen madde bağlantı iddialarının mahkemelerce kabul

edilmemesinden söz etmekle, bundan idare ve  vergi mahkemelerini

amaçlamaktadır.269

Taraflardan biri tarafından ileri sürülen bağlantı iddiası idare veya vergi

mahkemesi tarafından kabul edilmediği takdirde mahkeme bir ara kararı verecek ve

bu kararını taraflara tebliğ edecektir. Madde tarafların kararın kendilerine tebliğinden

itibaren 15 gün içerisinde aynı yargı çevresi içindeki mahkemeler için o yer bölge

idare mahkemesine, diğer durumlarda Danıştay’a başvurabileceklerini düzenlemiş

bulunmaktadır.

Madde de taraflar ibaresi kullanıldığından bağlantıyı ileri süren taraf

başvurabileceği gibi bağlantı iddiasında bulunmayan tarafında başvurabileceği

düşüncesindeyiz.

268Madde 40 - 1. Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve
kararını verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili
mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer
mahkemeye de duyurulur. Yetkili kılınan mahkeme durumu ilgililere bildirir.
2. Bölge idare mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili
mahkemelere geri gönderilir.

269Yenice- Esin, a.g.e., s.698.
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Madde de itirazın yukarıdaki madde de yazılı usullere göre incelenip karar

bağlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre bölge idare mahkemesi veya Danıştay

itirazı ivedilikle ve öncelikle inceleyecek, itirazı yerinde görürse davaları

birleştirecek ve davanın hangi mahkeme tarafından görüleceğine karar verecektir.

Yetkili mahkemenin belirlenmesi kararıyla birlikte dosya ve ekleri yetkili

mahkemeye gönderilecek ve durum diğer mahkemeye bildirilecektir.

Bağlantılı davalardan biri Danıştay’da ise, davaların tümüne Danıştay

tarafından bakılacaktır.

Bölge idare mahkemesi veya Danıştay itirazı yerinde görmez ise dosyalar ait

oldukları mahkemelere geri gönderilir.

4. Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar

Bağlantılı davlarla ilgili diğer esaslar İdari Yargılama usulü Kanunu’nun 42.

maddesinde düzenlenmiştir.270

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 42. maddesinde, idare ve vergi

mahkemesi veya Danıştay’da açılmış davalar arasında bağlantı olduğu iddiası

üzerine veya itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay tarafından karar

verilinceye kadar usuli işlemlerin duracağı düzenlenmiştir. Mahkeme bağlantı

konusunda karar verinceye kadar usuli işlemler durdurulacaktır.

Fıkraya göre, diğer mahkemelerden gelen dava dosyaları ne durumda ise

yargılama onun üzerinden sürdürülecek, daha önce yapılmış işlemler geçerliliğini

koruyacaktır. Davanın devri, ona bakan mahkemenin görevsiz ve yetkisiz oluşundan

değil, başka bir dava ile bağlantılı bulunmasından ileri gelmiştir.Dava dosyasının

devredildiği ana kadar yapılan işlemler yasal bir yargı yerinin işlemleri olduğundan

270Madde 42 - 1. Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda
yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay’ca bağlantı hakkında karar
verilinceye kadar usuli işlemler durur.
2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan
mahkeme veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder. 3. Bağlantının bulunup
bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararları kesindir.
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bunların geçerli sayılması gerekmektedir.271

Madde de belirtildiği üzer yetkili kılınan mahkeme davalara kaldığı yerden

devam edecektir. Ancak, gerekli gördüğü takdirde araştırma ve inceleme yapmasına

da herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Danıştay veya bölge idare mahkemesi tarafından bağlantı hakkında verilen

kararlar kesindir. Örneğin, bağlantının bulunmadığı hakkında verilen karardan sonra

tarafların artık bağlantı iddiasından bulunamayacağı gibi mahkeme de artık bağlantı

kararı veremez. Bu kesinlik Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarında açıkça

belirtilmektedir. Nitekim, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 12.7.199 gün,

E:1999/313 K:1999/362 sayılı kararında, bir yıl kademe ilerlemesinin

durdurulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesi ile

Ankara 3. İdare Mahkemelerinde derdest bulunan dosyalar arasında bağlantı

bulunduğuna karar verildikten sonra davalı idare tarafından yapılan itirazın,

bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki Bölge İdare Mahkemeleri kararları kesin

olduğu gerekçesiyle incelenemeyeceğine karar vermiştir. Ancak bu kesinlik,

davalarda verilecek nihai kararlar üzerine yapılan temyiz isteminde temyiz

başvurusunu inceleyen Danıştay Dairesi tarafından bağlantı yönünden yapılan

incelemeye engel değildir.

D.GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE

YAPILACAK İŞLEMLER

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 43. maddesinde görevsizlik ve yetkisizlik

hallerinde yapılacak işlemler düzenlenmiştir. 272

271Yenice- Esin, a.g.e., s.701.
272 “Madde 43 - 1. İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada
görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay’a veya
görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler.
a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın
yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.
b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilk inceleme üzerine verilecek

kararlar başlıklı 15. maddesinde iki tür görevsizlik kararından bahsedilmektedir.

Bunlardan birincisi, adli veya askeri yargının görevli olduğu konularda verilen

görevsizlik kararları ikincisi ise, idari yargı düzeni içerisindeki görevsizlik

kararlarıdır. 43. madde bu ikinci hali düzenlemektedir.

Maddenin 1. fıkrasına göre, davanın açıldığı mahkeme başka bir idare veya

vergi mahkemesini görevli veya yetkili görebilir ya da davanın Danıştay’ın

görevinde olduğuna karar verebilir. Bu durumda mahkeme davanın görevsizlik veya

sebebiyle davanın reddine karar verip dava dosyasını görevli veya yetkili gördüğü

yargı yerine gönderilmesine karar vermelidir.Mahkeme hangi yargı yerini görevli

veya yetkili görüyorsa kararında bunu belirterek dava dosyasını oraya göndermek

zorundadır.Bu konuda verilen karar taraflara tebliğ edilir. Bu karar nihai bir karar

olduğundan tek başına temyize konu edilebilir.

Dava dosyası kendisine gönderilen mahkeme kendisini görevli veya yetkili

görüyorsa sorun yoktur.

1. fıkranın a bendinde belirtildiği üzere idare veya vergi mahkemelerinden

görevsizlik sebebiyle Danıştay’a gönderilen davalarda, Danıştay davayı görevi içinde

görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.Bu

mahkeme görevsizlik kararını veren mahkeme olabileceği gibi davanın konusuna

göre başka bir mahkeme de olabilir.

yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren
mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare
mahkemesince, aksi halde Danıştay’ca çözümlenir.
2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesince verilen kararlar ilgili
mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur.
3. Danıştay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen
kararlar kesindir.
4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden
dava açılması halinde harç alınmaz.
5. (Mülga bent: 05/04/1990 - 3622/27 md.)”
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Maddenin birinci fıkrasının b bendine göre ise, kendisine dava dosyası

gönderilen mahkeme de kendisini  görevsiz veya yetkisiz görürse  bu durumda ortaya

olumsuz görev ve yetki uyuşmazlığı çıkar. Bu uyuşmazlığı ise görevsizlik veya

yetkisizlik kararlarını veren mahkemeler aynı bölge idare mahkemesinin yargı

çevresi içinde ise o yer bölge idare mahkemesi, farklı bölge idare mahkemesi yargı

çevresi içinde ise Danıştay tarafından çözümlenir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yetki uyuşmazlığının bölge

idare mahkemesi veya Danıştay önüne nasıl getirileceğine ilişkin bir açıklık yoktur.

Uygulamada görevsizlik kararını veren mahkemenin de kendisini görevsiz veya

yetkisiz görmesi durumunda görevli veya yetkili gördüğü bir başka mahkemeye

dosyayı gönderip gönderemeyeceği konusunda karışıklıklar ortaya çıkmaktadır.

Burada ikinci yetkisizlik kararı veren mahkemenin dosyayı doğrudan doğruya

Danıştay veya bölge idare mahkemesine göndermesi gerekmektedir. Nitekim, 1988

doğumlu davacıya  tek doz kızamık aşısı yapılması nedeniyle  sakat kalmasına

sebebiyet verildiğinden bahisle uğradığı ileri sürülen  toplam 50.000 YTL manevi

zararın tazmini istemiyle Sağlık Bakanlığı’na karşı açılan davada; Kırıkkale İdare

Mahkemesi’nin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasanın 36. maddesi uyarınca

zararı doğuran  idari uyuşmazlığı çözümlemeye,Sağlık Bakanlığı’nın bulunduğu

yerdeki Ankara İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vermesi üzerine davaya

bakan Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2577 sayılı Yasanın 36/b  maddesi uyarınca

eylemin yapıldığı yer olan Yeşilhisar İlçesinin yargı yetkisi bakımından bağlı olduğu

Kayseri İdare Mahkemesi’nin yer yönünden yetkili olduğuna karar vererek ortaya

çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin davada, Danıştay 10. Dairesi 11.2.2008 tarih,

E:2008/277 K:2008/433 sayılı yayımlanmayan kararıyla Yeşilhisar ilçesinde yapılan

kızamık aşısından kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde 2577 sayılı Yasanın 36/b

maddesi uyarınca eylemin yapıldığı yer idare mahkemesi olan Kayseri İdare

Mahkemesi’ni yetkili bulmuştur.

Maddenin ikinci fıkrasında Görev ve yetki uyuşmazlıklarında, Danıştay ve

bölge idare mahkemesince verilen kararların ilgili mahkemelere bildirileceği ve bu
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hususun taraflara tebliğ edileceği hükme bağlanmıştır.Yenice- Esin’e göre maddenin

ikinci fıkrasında öngörülen tebliğ zorunluluğu 1. fıkranın (a) bendine göre verilen

kararları da kapsamaktadır.273

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, Danıştay ve bölge idare mahkemeleri

tarafından verilen kararların kesin olduğu belirtilmektedir. Görev ve yetki

uyuşmazlığı hallerinde bölge idare mahkemesi veya Danıştay, dosyaları inceleyerek

görevli ve yetkili mahkemeyi belirler. Bu mahkeme görev ve yetki uyuşmazlığını

çıkaran mahkemeler olabileceği gibi üçüncü bir mahkeme de olabilir. Danıştay ve

bölge idare mahkemeleri tarafından görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak

verilen kararlar kesin  olduğundan, dosyaların gönderildiği mahkeme  bu karara

uyarak davayı esastan inceleyip çözüme kavuşturmak zorundadır.Nitekim, ilk derece

mahkemesi olarak Danıştay’da açılan ve görev yönünden reddedilen  ve görevli ve

yetkili ilk derece mahkemesine gönderilen davada, ilk derece mahkemesinin

kendisini görevsiz görmesi ve eski kararında ısrar etmesinin mümkün olmadığı

Danıştay kararlarında belirtilmiştir.274

Yine Danıştay 8. Dairesinin 17.11.1992 gün, E: 1992/1779 K:1992/2888

sayılı kararında, görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Danıştay tarafından

verilen kararların kesin olduğu, Danıştay’ca görevli ve yetkili olarak belirlenen idare

mahkemelerinin yeniden yetki ve görev belirleme yetkisinin olmadığı

belirtilmiştir.275

Danıştay ve bölge idare mahkemesinin kararlarının kesinliği görevli veya

yetkili kılınan mahkemenin vereceği nihai kararın temyiz incelemesinde Danıştay’ın

temyiz dairesinin 2577 sayılı Yasanın  49. maddesinin 1/a bendi uyarınca görev ve

yetki konusunu yeniden incelemesine ve kararı veren mahkemeyi görevsiz ve

yetkisiz görerek kararı bu bent hükmü uyarınca bozmasına engel değildir.276

273Yenice- Esin, a.g.e., s.705.
274 Bkz.D.7.D., 15.8.1997, E:1997/2530 K:1997/2926, Danıştay Dergisi, Yıl:1998, Sayı:95, s.488.
275Aslan–Berk, a.g.e., s.501.
276Yenice- Esin, a.g.e., s.705.
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Örneğin, Danıştay 3. Dairesi’nin  17.5.2001 gün, E:2000/2185 K:2001/1931

sayılı kararında 1993 yılında gerçekleştirilen, ihracatlar dolayısıyla  tahvil edilen

navlun priminin geri alınması gerektiği sonucuna ulaşılması nedeniyle tahsil

edilemeyen ve ödeme emri ile istenen ihracata ilişkin navlun primi ve gecikme

zammı, 2576 sayılı Yasanın 6. maddesinde sayılan genel bütçeye, il özel idarelerine,

belediyelere, ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların

zam ve cezaları niteliğindeki bir kamu alacağı olmadığından ödeme emrine karşı

açılan davanın görüm ve çözümünün idare mahkemesinin görevine girdiğinden

davanın vergi mahkemesince incelenmesinde kanuna uygunluk görülmediği, her ne

kadar dava, ..... Bölge İdare Mahkemesi kararıyla ve 2577 sayılı Yasanın 43.

maddesine göre görevli mahkeme olarak tayin edilen ...... Vergi Mahkemesince karar

bağlanmışsa da, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olmasının, ilk sırada

incelenecek temyiz sebebi olduğu Bölge İdare Mahkemesi’nin görevli ve yetkili idari

mahkemeyi belirleme kararındaki kesinliği, temyiz safhasındaki incelemeye kadar

sirayet ettirmenin, temyiz merciine yasayla verilmiş görevin yerine getirilmemesi

sonucunu doğuracağından vergi mahkemesi kararının bozulmasına oy çokluğu ile

karar vermiştir.277

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’ın görevine giren bir konu ile ilgili

görülerek Danıştay’a gönderilen dosyalarda ise Danıştay kendisini görevli görürse

davayı esastan çözümler Eğer kendisini görevli görmez ise görevli mahkemeyi

kararında belirterek dosyayı görevli mahkemeye gönderir.

Maddenin dördüncü fıkrasında ise,bu madde hükmü gereğince verilen

kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç

alınmaz hükmü bulunmaktadır.Ancak uygulamada Danıştay veya bölge idare

mahkemesi tarafından yetkili kılınan mahkemeye davacının herhangi bir işlem

yapmasına gerek kalmadan dava dosyası mahkemeler tarafından gönderilmektedir.

277http.//.www.daniştay.gov.tr
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E. MERCİ TAYİNİ

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 25. maddesinden faydalanarak

düzenlenen idari davalarda merci tayini ile ilgili esaslar İdari Yargılama Usulü

Kanununun 44. maddesinde düzenlenmiştir.278

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere merci tayinini gerektiren haller dört

durum olarak sayılmıştır.

Madde de ilk olarak yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili engel

çıkması hali sayılmıştır. Burada yetkili mahkeme denildiğine göre yetkili mahkeme

konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ancak yetkili mahkemenin davaya

bakmasına engel olacak nitelikte fiili ve hukuki engel söz konusudur. Fiili engele

örnek olarak deprem, su baskını, yangın, salgın hastalık , toprak kayması gibi olaylar

gösterilebilir. Ancak birden çok mahkemenin bulunduğu illerde bu gibi olaylara

rastlanması zayıf bir olasılıktır.

İkinci durum, mahkemenin davaya bakmasına hukuki engel çıkması halidir.

Buna örnek olarak hakimin davaya bakmaktan çekilmesi veya reddi talebinin kabulü

hali gösterilebilir.279

Mahkemenin davaya bakmasına hukuki engel çıkması durumu ile idari

yargıda karşılaşılma olasılığı zayıftır. Çünkü İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 57.

maddesinde buna ilişkin özel bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre tek hakimle

278Madde 44 - 1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki
mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya
bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde dava dosyaları, tarafların veya mahkemelerin
istemi üzerine merci tayini için:
a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çıkması halinde, o
yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine,
b) Sair hallerde Danıştay’a,
Gönderilir.
2. Danıştay ve bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır.

3. Danıştay ve bölge idare mahkemesinin bu konuda vereceği kararlar kesindir.
279Yenice –Esin, a.g.e., s.710.

www.danistay.gov.tr
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görülen davalarda hakimin reddi istemi, reddedilen hakimin katılmadığı idare veya

vergi mahkemesince incelenir. İtiraz üzerine veya doğrudan davaya bakmakta olan

bölge idare mahkemesi ile idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin reddi

istemi, reddedilen başkan ve üyenin katılmadığı bölge idare, idare ve vergi

mahkemesince incelenir. İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye

birden çok ise istem bölge idare mahkemesince incelenir. Bölge idare mahkemesinin

uyuşmazlığı çözümlediği tek hal bu durumdur. Bölge idare mahkemelerinde

reddedilen üye birden çok ise, istem Danıştay’ca incelenir. Danıştay’ca ve bu

mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse işin esası hakkında da karar verilir.

Üçüncü durum iki mahkemenin yargı çevresinde tereddüt edilmesi halidir.

Böyle bir durumla iki mahkemenin yargı çevrelerinin kesişme noktasında bulunan il

ve ilçe sınırlarında bulunan taşınmazlarla ilgili davalarda karşılaşılabilir. Bu durumda

mercii tayinine gidilebilmesi için iki ayrı davanın açılmış olması gerekmektedir. İdari

davalar açılmadan mercii tayinine gidilmesi olanaklı değildir. Ancak idari yargıda

sınır anlaşmalıkları ve belirsizliğinden dolayı yargı çevresinde tereddüt edilerek

mercii tayini yoluna gidilmesi idari yargı yerlerinin her ilde bulunmaması, nedeniyle

sık rastlanan bir durum değildir.

Merci tayini yoluna gidilebilecek son durum ise, iki mahkemenin davaya

bakmaya kendilerini yetkili görmeleri halidir. İki ayrı mahkemede açılmış bulunan

tarafları, sebepleri ve konusu aynı olan bir dava hakkında iki mahkemenin de davaya

bakmaya yetkili olduğuna karar vermesi durumunda, ortada olumlu yetki

uyuşmazlığı söz konusu olmaktadır. Mahkemelerin bu gibi durumlarda verdikleri

yetki itirazını reddeden karar ara karar niteliğinde olduğundan ancak esas kararla

birlikte temyiz edilebilmektedir. Bu gibi durumlarda mahkemeler kendilerini yetkili

gördüklerinden merci tayinine gitme olasılığı çok zayıftır.280

280Gözübüyük – Tan, a.g.e., s.816.
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Merci tayinini gerektiren durumlardan birinin ortaya çıkması durumunda

mahkemeler, dava dosyalarını taraflardan birinin istemi üzerine veya resen

uyuşmazlığın doğduğu yargı çevresine göre Danıştay’a veya bölge idare

mahkemesine gönderir. Mercii tayini için taraflardan gelecek istemlerin yazılı olması

gerekmektedir.

Uyuşmazlık, aynı yargı çevresi arasındaki yargı yerleri arasında çıkmışsa o

yer bölge idare mahkemesince, Farlı yargı çevresinde yargı yerleri arasında çıkmışsa

Danıştay tarafından giderilir.

Kendisine dava dosyası gönderilen bölge idare mahkemesi veya Danıştay

merci tayini istemini dosya üzerinden öncelikle ve ivedilikle inceleyerek karara

bağlar. Verilen karar taraflara ve mahkemelere bildirilir ve dosya yetkili kılınan

mahkemeye gönderilir. Merci tayini üzerine dava kaldığı yerden devam eder. Merci

tayininden sonra fiili veya hukuki engelin ortadan kalkması dava dosyasının eski

mahkemeye gönderilmesine neden olmaz.281

Merci tayinine ilişkin kararlar kesindir. Bu karar karşı kanun yoluna

başvurulamaz. Ancak merci tayini sonucu yetkili kılınan mahkemenin vereceği

kararın temyiziz aşamasında ilgili temyiz merciinin yetki konusunda inceleme

yapmasına engel yoktur.

281Yenice –Esin, a.g.e., s.714.
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SONUÇ

İdari yargıda görev ve yetki kavramları usul hukuku bakımından birbirinden

önemli kavramlardır.

Ülkemizde mahkemeler coğrafi bakımdan çeşitli yerlerde bulunduğundan

kişilerin haklarını aramak için açtıkları davaların öncelikle hangi mahkemelerin

görevine girdiği ve nerede açılacağının tespit edilmesi gerekmektedir.

İşte bir davaya hangi mahkemenin bakacağını belirten kurallara görev

kuralları, hangi yerdeki mahkemenin bakacağını belirten kurallara ise yetki kuralları

denilmektedir.

Biz de çalışmamızda bu amaçla idari yargının görev alanını, idari yargının

görev alanının belirlemesinde kullanılan kriterleri, görev uyuşmazlıklarının çözüm

yollarını, görev kurallarının niteliklerini, yetki kurallarını, bağlantı hallerinde yetki

kuralları ile görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemlerle ilgili usul

hükümlerini işlemiş bulunmaktayız.

İdari yargı düzeni içinde görev sorunu, davaların konuları itibariyle

mahkemeler arasında dağılımı ile ilgilidir. Yetki sorunu ise, görevli bulunan

mahkemelerden hangi yerdeki mahkeme tarafından uyuşmazlığın çözümleneceği ile

ilgili bulunmaktadır.

Görev yönünden, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi özel görevli

yargı yeri, idare ve vergi mahkemeleri ise genel görevli yargı yerleridir. Bölge idare

mahkemesi ise ilk derece yargı yeri değildir. Kural olarak ilk derece uyuşmazlıklara

idare ve vergi mahkemeleri bakmaktadır. Ancak Danıştay ve Askeri Yüksek İdare

Mahkemesine özel görevli yargı yeri olarak bazı davalara ilk derece olarak bakma

görevi verilmiştir.
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Görevli yargı yeri belirtilirken öncelikle konunun özel görevli yargı yerinin

görev alanına girip girmediğinin araştırılması gerekmektedir. Özel görevli

mahkemelerin görevine girmeyen konular genel görevli yargı yerinde görülmektedir.

Genel İdari Yargı düzeni içerisinde görev uyuşmazlığı kural olarak Danıştay

ile idare veya vergi mahkemeleri veya idare ve vergi mahkemeleri arasında ortaya

çıkmaktadır. Bazı durumlarda idare veya vergi mahkemelerinin kendi aralarında da

görev uyuşmazlığı ortaya çıkabilmektedir.

İdare ve vergi mahkemeleri ile Danıştay arasında görev uyuşmazlığı çıkması

durumunda,  idare ve vergi mahkemeleri uyuşmazlığın Danıştay’ın görevine  girdiği

kanaati ile görevsizlik kararı verdiklerinde dosya Danıştay’a gönderilir. Danıştay

kendini görevli görürse uyuşmazlığı sonlandırır. Ancak idare veya vergi

mahkemesinin görevli olduğuna karar verirse dosyayı bu mahkemelere geri gönderir.

Danıştay’ın bu konuda verdiği kararlar kesindir.

İdari Yargılama Usullü Tekniği ve Usul Ekonomisi bakımından  Danıştay’da

açılan ve görev noktasından reddedilen bir davaya, dosya kendisine gönderilen idare

mahkemesinin bir defa daha görev konusunu incelemeden bakması gerekir. Danıştay

ile idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarında Danıştay’ın

vereceği kararın kesin olması hem davaya bakacak idare mahkemesi için bağlayıcı

olduğu,  hem de Danıştay’ın görev konusunda vereceği kararın tarafları bağlayıcı

olduğu anlamına gelir.

İdari Yargılama Usulü Kanununda 1990 yılında 3622 sayılı Kanunla, 1994

yılında 4001 sayılı kanunlarla yapılan bir takım değişikliklerle Kanun bugünkü halini

almış bulunmakta ise de, Kanunda halen net olmayan, eksik ve yanlış anlamalara ve

birbirinden farklı içtihatlara sebebiyet verecek hükümler mevcuttur. Örneğin İdari

davalarda genel yetki kuralını düzenleyen 32. madde idari davlarına ancak bir

bölümüne uygulanabileceğinden ve maddede saklı tutulan göreve ilişkin hükümler ve

özel yetkili mahkemenin bulunması hali idari davaların tümünü ilgilendirdiğinden,
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saklı tutulan bu hususların bu maddeden ayrı ve bütün idari davalara yönelik biçimde

genel hüküm olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk idari yapısının karmaşık yapısı ile yetki devri, imza devri halleri ve idari

vesayet durumu düşünüldüğünde  daha da karışık hale gelen idari işlemi yapan idari

merciin tespiti konusunda da konulacak hükümlerle her olayı mahkemelerin

içtihadına bırakmamak ve kararlarda yeknesaklığı sağlamak da yapılabileceklerden

biridir.

Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetkiyi düzenleyen 33. madde de 1990

yılında 3622 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle kamu görevlilerine atanma ve

nakille ilgili işlemlere karşı eski görev yerlerinde de dava açma hakkı tanınması ile 3.

fıkrasında bulunan hallerin genişletilmesi sonucu merkezi yönetimin kamu

görevlileri hakkında yaptıkları işlemler aleyhine açılacak davalarda kamu

görevlilerinin görevli oldukları yerde de dava açma hakkının getirilmesinin yerinde

olduğu görüşündeyiz.

Taşınmaz mallara ve kamu idarelerine ilişkin davlarda yetki başlıklı 34.

maddenin 2. fıkrasında köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren davalarda yetki

kuralları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Tam yargı davalarında yetkiyi düzenleyen 36. maddenin 2. fıkrasında

“bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten” ifadesinin kullanılmasını yersiz

bulmaktayız. Zararın bayındırlık ve ulaştırmaya benzemeyen bir hizmetten doğması

durumunda ne olacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.

Vergi uyuşmazlıklarında yetki kurallarını düzenleyen 37. maddenin 3.

fıkrasındaki düzenlemeden, her türlü ödeme emrine karşı açılacak davalarda ödeme

emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde dava açılacağı

anlaşılmakta ise de, kamu alacağının tahsili amacıyla düzenlenen her idari işlemin

arkasında bir ödeme emri bulunmamaktadır.
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Bağlantı hakkındaki hükümler ise kanunda 5 madde halinde düzenlenmiştir.

Bağlantı hakkındaki hükümlerin uzunluğu uygulamada problemler yaratmaktadır.

Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemler ise 43. madde de

düzenlenmiştir. Madde de görevsizlik kararı veren mahkemenin de kendini görevsiz

sayması halinde dosyayı görevli gördüğü üçüncü bir mahkemeye gönderip

gönderemeyeceği konusunda açıklık bulunmamaktadır. Bu da uygulamada sorun

yaratmaktadır.
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