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ÖZ  
 

Çalışmamızda, son yıllarda yargı sistemlerindeki niceliksel sorunlara yönelik 

çözüm arayışları neticesinde ortaya çıkan yargıya alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının idare hukuku içindeki yeri ele alınmıştır.  

 

Bu kapsamda, öncelikle yargılama usulüne alternatif olarak ortaya atılan 

“alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri”nin ne oldukları, çeşitleri, ortaya çıkış 

sebepleri, bu yöntemlere ilişkin eleştiriler, ardından, idare hukuku düzenlemelerine 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yansımaları irdelenmiş ve hangi 

kapsamda bu yöntemlerin idare hukuku alanına dahil edilebilecekleri ortaya 

konmuştur.  

 

Türk İdare Hukuku bakımından da durumun araştırılması, öncelikle idari 

uyuşmazlığın karakterlerinin ortaya çıkarılması suretiyle bu uyuşmazlığın esas 

çözüm yeri olan idari yargının anayasal görev alanına ilişkin belirlemeler yapılmıştır. 

Bu kapsamda da idare hukukunda hangi alternatif yöntemlerin nasıl kullanıldığı, 

yukarıda irdelenen anayasal görev alanı çerçevesinde incelenmiş ve bu kapsamda 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri önündeki engeller saptanarak bunlara ilişkin 

düzenlemelere ilişkin öneriler sunulmuştur. 
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ABSTRACT 
 

In this study, place of alternative dispute resolutions that emerged to ease case 

load of courts has been discussed. 

 

In this context, first of all description, varieties, reasonings and critics of 

alternative dispute resolution methods have been laid down. Secondly, reflections of 

alternative dispute resolutions to administrative law regulations have been discussed 

and how to implant them to administrative law area was set forth. 

 

In Turkish Administrative Law context, characteristics of administrative 

dispute and constitutional duty of administrative courts - place to resolve such 

disputes- have been laid down. In this context how and what type of alternative 

dispute resolution methods is being used in Turkish Administrative Law has been 

discussed. And addititonally, bars to use alternative methods for administrative 

disputes and reccomendations to regulate them have been set forth.  
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ÖNSÖZ 

 
 

Çalışmamızın konusunu, globalleşmenin de etkisiyle hukuk sistemlerinde 

etkili olmaya başlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının idare hukuku 

alanındaki yeri oluşturmaktadır. Özel Hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin olarak sıklıkla 

kullanılan ancak kamu hukuku alanında kullanımı ve hatta telaffuzu yeni başlayan bu 

alternatif yöntemler bütünü, gerek kurumun anavatanı Amerika Birleşik Devletleri, 

gerekse de Avrupa Birliği düzenlemelerinde idare hukuku alanında tartışılmaya ve 

hatta kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Konunun seçiminde hukuk sistemlerinde yeni yeni ele alınmaya başlayan bu 

kavramın idare hukuku alanında mümkün olup olmadığının bütün boyutlarıyla henüz 

ele alınmamış olması ve bu açıdan irdelenmeye ihtiyaç duyulması önemli rol 

oynamıştır. 

 

Tez çalışmamda büyük katkıları olan tez danışmanım Prof. Dr. Sayın İl Han 
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sırasında eserlerinden sıklıkla yararlandığım Prof Dr. Sayın Yıldızhan YAYLA’ya, 
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ettiğim Prof. Dr. Sayın Oktay UYGUN’a, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Prof. 
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GİRİŞ 

 

 

Türk Yargılama Hukukuna son yıllarda giriş yapmış olan Alternatif 

Uyuşmazlık Çözüm Yolları (Alternative Dispute Resolution) kavramı, hemen hemen 

tüm dünya ülkeleri hukuk sistemlerinde kullanılan yeni bir kavram olup, Anglo-

Sakson hukuku menşelidir. Her geçen gün globalleşmenin etkilerini daha çok 

hissettiğimiz günümüzde, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, birkaç on yıl 

öncesindeki gibi fantezi olmaktan çıkmış, yaşadığımız bu yüzyılda artık bir 

zorunluluk olmuştur. Anglo-Sakson hukuk kültürünün ürünü olan ve bu sisteme 

sahip ülkelerden dünyaya yayılan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, Kıta Avrupası 

ülkelerinde de gelişim alanı bulmuş ve hatta Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin 

tavsiye kararlarına da konu olmuştur. Adalete ulaşmada etkinliği sağlamayı 

kolaylaştırmak ile anlamını bulan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları farklı 

ülkelerde farklı görünümlerde karşımıza çıkmaktadır. 

 

Tüm ülkelerde olduğu gibi Türk Hukukunda da kısa sürede yerini alan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, Medeni Yargılama Hukukunda büyük 

değişimler yaratırken İdari Yargılama Hukuku’nda da etkisini göstermiştir.  

 

Çalışmamızda bu konunun ele alınmasının nedeni, Medeni Yargılama 

Hukuku literatüründe dahi yeni yeni incelenmeye başlanan alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının, İdari Yargılama Hukuku doktrininde bütün çeşitleri ile henüz 

incelenmemiş olmasıdır.   

  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çok yeni bir kavram olmasına rağmen 

devlet yargı sistemine sadece alternatif olmakla kalmayıp bu sistemin işleyişine 

nazaran uyuşmazlık taraflarına avantajlar sağlaması sebebiyle kısa sürede 

benimsenmesi; bu kavramın ortaya çıkış sebepleri, uygulama yöntemleri, 

uygulayıcıları ve bunların hukuki statüleri, bu yöntem kullanılarak verilen kararların 

doğrudan uygulanabilirliği ve bu kararların hukuki nitelikleri, buna bağlı olarak bu 
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şekilde verilen kararlar neticesinde uyuşmazlıkların kamu gücüne sahip olmayan 

uzman kişilerce çözülmesinin egemenliğin kullanım biçimlerinden biri olan “yargı” 

alanında egemenlik yetkisinin devri anlamına gelip gelmediği, verilen bu kararların 

tenfizi gibi birçok soru ve sorunun irdelenmesini gerekli kılmaktadır.  

  

Adli yargı-idari yargı ayrımına sahip olmayan bir hukuk kültürü olan Anglo-

Sakson Hukukunda, her ne kadar kendine özgü bir idari mahkeme sistemi olmasa da 

İdare Hukuku, hukuk sisteminin önemli bir parçası olmakta, bu kültürün bir ürünü 

olan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, adli yargı-idari yargı ayrımı olan Kıta 

Avrupası ülkelerinde ve özellikle de ülkemizde büyük bir süratle hukuk sisteminin 

bir parçası haline gelmektedir.  

 
Bu gelişmelerden hareketle konumuz açısından öncelikle alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemleri genel hatlarıyla (tanım, çeşitler, ortaya çıkış sebepleri-

eleştirileri, düzenleme konusu yapılmaları) ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun 

ardından, Amerikan İdare Hukuku kapsamında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, 

tarihsel gelişimi içinde, yürürlükteki mevzuat ve uygulama alanları ve bunların 

Avrupa Birliği Hukuku’nda ele alınışı ile düzenlenmesindeki esaslar incelenmiştir. 

 

Konu Türk İdare Hukuku boyutu bakımından irdelenirken öncelikle idari 

yargının varoluş nedeni olan idari uyuşmazlık kavramı ele alınmış, idari 

uyuşmazlığın unsurları ve karakterleri ortaya konduktan sonra bunların esaslı çözüm 

yeri olan idari yargı ve bunun anayasal görev alanı sorunsalı tartışılmıştır. Bu 

bağlamda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının neye alternatif olduğu üzerinde 

durulmuş, alternatif bu yöntemlerin Türk İdare ve İdari Yargılama Hukuku 

çerçevesinde kullanılan biçimleri incelenmiş ve bunlar dışında bir alternatif yaratmak 

imkanı olup olmadığı irdelenerek, bunların düzenlenmesine ilişkin öneriler ortaya 

konmaya çalışılmıştır.  
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BÖLÜM I 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 
 

I. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Tanımı  
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, yargılama dışında kalan ve kanunen 

yasaklanmamış bütün uyuşmazlık çözüm usullerini ihtiva eder.1 Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları, genel olarak, yargılamaya alternatif teşkil eden ve tarafsız 

3. kişinin katılımı ve yardımını içeren usuller topluluğu olarak tanımlanır2. Bu 

uyuşmazlık çözüm yöntemleri bütününün ihtiyaç olarak ortaya çıktığı ve bu sebeple 

de anavatanı sayılan Amerika Birleşik Devletleri’(A.B.D.)nde birçok yasada 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, uyuşmazlıkların gönüllü olarak çözüldüğü usul 

veya usullerin karışımından meydana gelen uyuşmazlık çözüm teknikleri olarak 

tanımlanmıştır. Bunlar alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik eden yasalarda, 

sayma yöntemi ile belirlenmiş ancak sınırlandırılmamışlardır. Bu bağlamda en çok 

adı geçen uyuşmazlık çözüm yöntemleri, uzlaşma, kolaylaştırma, arabuluculuk, olgu-

bulgulama, kısa yargılama, tahkim ve ombudsman olmuştur.  

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, fikir olarak ilk ortaya çıktığı zamandan 

günümüze kadar birçok tartışmalara konu olmuş ve savunucuları tarafından 

“alternatif” kelimesinin bu yöntemleri nitelemesinin, yöntemlerin, mahkeme 

yargılamasının yerine geçmeye talip olmak yerine, bu sistemi tamamladığı ve 

sisteme katkıda bulunduğu gerekçesiyle, uygun olmadığı belirtilmiştir3. Bu sebeple, 

“alternatif uyuşmazlık çözüm yolları” terimindeki “alternatif” kelimesi yerine 

ingilizcede “uygun” anlamına gelen “appropriate” kelimesinin kimi yazarlarca tercih 

edildiği4 görülmektedir.  

                                                 
1 Stephen J. Ware, Alternative Dispute Resolution, Hornbook Series West Group, Minnessota 2001, 
(Alternative Dispute Resolution), s. 5.  
2 Henry J. Brown/Arthur L. Marriott, ADR Principles and Practice, London Sweet and Maxwell, 
2005, (ADR), s. 12. 
3 Karl J. Mackie, “Dispute Resolution: The New Wave”, A Handbook of Dispute Resolution ADR 
in Action, ed. By K. Mackie, Rotledge and Sweet & Maxwell, London and New York 1991,( A 
Handbook), s. 1-7. 
4 “... it might be more accurate now to describe ADR not as an alternative to litigation but one 
technique which is appropriate in the context of dispute resolution generally.”, Albert Fiadjoe, 
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II. Tarihsel Süreç İçinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 
 

A. Genel Olarak 
 

Dünyadaki Adalete Ulaşma Hareketi’nin sonuçlarından biri olan “Alternatif 

Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, en eski çağlarda insanlar ve toplulukların hem kendileri 

hem de birbirleriyle olan ilişkilerindeki anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak 

amacıyla ortaya çıkmış ve günümüz modern hukuk sistemlerine kadar zaman içinde 

değişik biçim ve uygulamalar ile bir evrim geçirerek kullanılagelmişlerdir. Bu 

yöntemler, milattan önce 1800’lerde krallıklar arasında “tahkim” ve “arabuluculuk”, 

yine milattan önce 400’lerde Yunan site devletlerinde “sonuçları ilan edilen tahkim”, 

1000’li yıllarda Avrupalı tüccarların ticaret ilişkilerinde “tahkim” olarak karşımıza 

çıkmış; 1632 tarihinde İrlanda’da tahkimin kullanımı için hukuki düzenlemeler 

yapılmış, 1648’de Kont Maximillian 13 yıl savaşlarını bitirmek için arabulculuğu 

kullanmış ve bugünkü Avrupa sınırları oluşmuştur.5  Bunun gibi, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının günümüz modern hukuk sistemlerinde 

kurumsallaşmasında öncülük etmiş olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de kölelik 

sorununa geçici çözümler üretmek ve yeni kurulmakta olan bir ulusun diplomatik 

tarihini oluşturacak ilişkileri sağlamak, müzakere yoluyla mümkün olmuştur.6 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, gerek ticaret hayatında, gerek geleneksel 

topluluklarda7, gerek dinsel ve politik sorunlarda geçmişten beri değişik örneklerle 

sorunların çözümünde rehberlik etmiştir.8 Günümüzde de gelişen teknoloji ve 

sınırları aşan ticari ilişkiler neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü 

amacıyla Dünya Bankası ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi birçok kuruluş 

                                                                                                                                          
Alternative Dispute Resolution: A Developing World Perspective, Cavendish Publishing Limited, 
London 2004, s. 2.  
5 Jerome T. Barrett, Joseph P. Barrett, A History of Alternative Dispute Resolution, The Story of a 
Political, Cultural, and Social Movement, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco 2004, (A 
History of Alternative Dispute Resolution), s. xxv-xxvi. 
6 Barrett, Barett, a.g.e. (A History of Alternative Dispute Resolution), s. xxvi. 
7 “(T)he Bushman of Kalahari, Hawaiian Islanders, the Kpelle of Central Liberia, Abhazhas in 
Caucasian mountains, the Yoruba of Nigeria, China and ancient Greek”. 
8 Barrett/Barrett, a.g.e. (A History of Alternative Dispute Resolution), s. 1-18. 
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tarafından da kurumsallaşmış bir şekilde kullanılmakta olan alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları, devletlerarası ilişkilerde de ihtilafların dostane yollardan halli olarak 

uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamaktadır.  

 

B. Günümüz Hukuk Sistemlerinde Geçmişten Bugüne 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Doğuşu ve 
Uygulanması 
 

Günümüzde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, özellikle aile hukuku ve 

ticaret hukuku konuları ağırlıklı olmak üzere, iş uyuşmazlıkları, komşuluk 

ilişkilerindeki uyuşmazlıklar, idare hukuku alanındaki uyuşmazlıklar gibi farklı 

hukuk dallarında uygulama alanı bulurken, A.B.D., Birleşik Krallık, Kanada, 

Avustralya, Güney Afrika gibi Anglo-Saxon sistemine sahip ülkelerde olduğu gibi, 

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya gibi Kıta-Avrupası sistemine sahip 

ülkelerde de kullanılmakta ve Avrupa Birliği Hukuku bakımından da çalışma konusu 

yapılarak, üye ülkeler hukuk sistemleri içinde yer alması amacıyla tavsiye kararlarla 

teşvik edilmektedir. 

 

1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Alternatif Uyuşmazlık 
Çözüm Yolları 
Amerika kıtasında tarihsel kökleri İngiliz kolonileri zamanına kadar dayanan 

arabuluculuk, bir alternatif uyuşmazlık çözüm tekniği olarak, önceleri, göçmenler ile 

dinsel gruplar arasında kullanılmıştır. Koloniler zamanından günümüze uzanan 

süreçte kronolojik olarak, ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkim, 1768’de New 

York Ticaret Odası’nın (New York Chamber of Commerce) uyuşmazlıkların çözümü 

için, hukuk ilkelerinden ziyade ticari uygulamalara dayanarak kendi yolunu 

çizmesiyle kendini göstermiş9, Federal hükümet düzeyinde ise “1888 Yasası” (The 

Act of 1888) ile ilk alternatif uyuşmazlık çözüm programı olan ve demiryolları 

idaresi ile demiryolu birlikleri arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kurulan 

                                                 
9 Linda R. Singer, “Alternative Dispute Resolution”, The Spirit of American Law, Boulder, Colo. 
Westview Press, 2000, s. 473-484, (Alternative Dispute Resolution), s.477. 
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gönüllü tahkim kurulları ihdas edilmiştir. Bunun akabinde 10 yıllık bir zaman süreci 

sonrasında da bu uyuşmazlıklar için arabuluculuğu düzenleyen Erdman Yasası 

(Erdman Act) kabul edilmiştir. Ardından, 1913 yılında Newlands Yasası (The 

Newlands Act) ile demiryolu işçilerinin uyuşmazlıkları için “Arabuluculuk ve 

Uzlaşma Kurulları” ihdas edilmiş ve günümüzde A.B.D.’de “Federal Arabuluculuk 

ve Uzlaşma Hizmeti” (Federal Mediation and Conciliation Service) adı ile bilinen 

kuruluşun ilk formu olan “Amerikan Uzlaşma Hizmeti”, İş Kurumu’nun (Labor 

Department) bünyesinde ihdas edilmiştir. Ticaret alanında alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarını düzenleyen ilk yasa olan “Federal Tahkim Yasası” (Federal 

Arbitration Act) 1925’de yürürlüğe girmiştir, bunu, hakimleri, federal hukuk 

davalarında çözüm üretici konferanslar yürütmekle yetkilendiren 1937’de yürürlüğe 

giren Federal Medeni Usul Yasası izlemiştir. 1946 yılında da “İdari Usul Yasası” 

(Administrative Procedure Act), uyuşmazlıkları federal mahkeme yargılamasına 

gitmeden idari usullerle çözümlemek yolunu açmıştır. “1964 Medeni Haklar Yasası” 

(The Civil Rights Act of 1964) ile de Adalet Bakanlığı bünyesinde ırk, renk ve ulusal 

aidiyete dayalı uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak için “Cemiyet İlişkileri 

Hizmeti” (Community Relations Service) adı altında bir birim kurulmuştur.10  

 

1976 yılında hakimler, avukatlar ve akademisyenlerden oluşan bir grupla, 

insan haklarının yargı reformundaki önceliğinden, ceza hukukunun problemlerine 

kadar birçok konunun tartışıldığı, The Pound Conference düzenlenmiştir. Amerikan 

Barolar Birliği, Baş Yargıçlar Konferansı (The Conference of Chief Justices) ve 

ABD Yargı Konferansı (The Judicial Conference of the United States) tarafından 

ortaklaşa yapılan “Adalet Yönetiminde Karşılaşılan Ortak Sorunların Nedenleri 

Hakkında Ulusal Konferans” (The Naitonal Conference on the Causes of Popular 

Dissatisfaction with Administration of Justice) adı altında toplanan bu Konferansta 

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Frank E. A. Sander “Uyuşmazlık 

Çözüm Çeşitleri” (Varieties of Dispute Resolution) adlı makalesiyle “Çok Seçenekli 

                                                 
10 Jeffrey M. Senger, Federal Dispute Resolution, Using ADR with the United States 
Government, Jossey Bass A Wiley Imprint, 1st Edition, San Francisco 2004, (Federal Dispute 
Resolution), s.11. 
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Mahkeme Teşkilatı” (Multi-Door Courthouse) denilen bir kavramı tanıtmıştır.11 Bu 

kavram, uyuşmazlıkların, özelliklerine göre uygun çözüm yöntemleri ile 

eşleştirilmelerini sağlayan bir seçenekler sistemidir. Amerikan Barolar Birliği de bu 

yöntemin uygulanması açısından District of Columbia, Oklahoma ve Texas 

eyaletlerinde çok seçenekli mahkeme teşkilatı programları başlatmıştır. Bunun 

yanında 70’lerin sonlarında arabuluculuk yoluyla uyuşmazlıkların çözümünü 

sağlayan “mahalli/yerel adalet merkezleri” (“neighborhood justice centers”) 

kurulmuştur.12  

 

1978 yılında Kongre, federal kurulları, federal düzeyde işyeri 

uyuşmazlıklarının çözümünde, arabuluculuk, uzlaşma ve tahkimin kullanılması 

konularında özendirmek amacıyla “1978 Medeni Hizmetler Reform Yasası”nı (Civil 

Service Reform Act of 1978) ve ardından da, herhangi bir kaynak sağlamamış 

olmakla beraber, 1980 yılında eyalet idareleri ile yerel idarelerinin, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarını kullanmalarını teşvik etmek amacıyla “1980 Uyuşmazlık 

Çözüm Yasası”nı (Dispute Resolution Act of 1980) yürürlüğe sokmuştur13.  

 

1990 yılında hem “1990 Medeni Yargı Reformu Yasası” (The Civil Justice 

Reform Act of 1990), hem de “1990 İdari Uyuşmazlık Çözüm Yasası” (The 

Administrative Dispute Resolution Act of 1990) yürürlüğe girmiştir. Bunlardan ilki, 

medeni yargılamadaki gecikme ve maliyetin düşürülmesi amacıyla planlar 

geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak federal bölge mahkemelerinin belirli bazı 

davalarda yargılama öncesi resmi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına gidilmesinin 

değerlendirilmesini içerirken14; ikincisi, diğer önemli hükümlerinin dışında, her 

kurumun bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu politikası benimsemesini, bu 

doğrultuda adı geçen Yasa’nın ve kurumun alternatif uyuşmazlık çözüm politikasının 

uygulanması bakımından kurum içinde tecrübeli bir memurun/uzman kişinin bu 

göreve getirilmesi gerektiğini, kurum içinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

                                                 
11 Pound Conference, Federal Rules Decisions, Vol.70, s. 79-246, 111-134. 
12 Stephen B. Goldberg/Frank E.A. Sander/ Nancy H. Rogers, Dispute Resolution Negotiation, 
Mediation, and Other Processes, Third Edition, Aspen Publishers, 1999, (Dispute Resolution), s. 8. 
13 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 12. 
14 Singer,a.g.m. (Alternative Dispute Resolution), s.  484. 
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eğitimi verilmesini, kurumun yapmış olduğu sözleşme ve anlaşmaları ve diğer ilgili 

dokümanları gözden geçirerek alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımına 

uygun hale getirebilmesini düzenlemektedir. Tüm bunların yanında İdari Uyuşmazlık 

Çözüm Yasasının, tahkim kararı verildikten ve kesinleştikten sonraki 30 gün içinde 

ilgili kurum tarafından tahkim kararından vazgeçilebileceği ve Bilgi Edinme Yasası 

kapsamında herhangi bir istisna içermemesi sebebiyle alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarını en avantajlı hale getiren sebeplerden biri olan “gizlilik” ilkesine zarar 

vereceği şeklindeki kusurları da bulunduğundan, Yasa, 1996 yılında Kongre 

tarafından yeniden yürülüğe girerken yukarıda bahsedilen kusurlar da giderilerek 

kaleme alınmıştır.15  

 

Bunun yanında Kongre, federal mahkemelerin tüm hukuk davalarında 

alternatif uyuşmazlık çözüm programı uygulamalarını yükümlülük olarak “1998 

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yasası”nda (The Dispute Resolution Act of 1998) 

düzenlemiş ve her bölge mahkemesinin kendi alternatif uyuşmazlık çözüm 

programını oluşturması ve uygulamasını teşvik etmiş16, ancak, Yasadaki 

yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi bakımından mahkemelere herhangi bir finansman 

sağlamamıştır. Böylelikle, ortaya atıldığı ilk senelerden beri, birçok yönüyle 

tartışılmış ve farklı alanlarda değişik biçimlerde kullanılmış olan alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları için 90’ların sonu itibarıyla “deneme” dönemi, yerini 

“kurumsallaşma” dönemine bırakmıştır.17 

 

A.B.D. mevzuatında yukarıda anlatıldığı haliyle şekil almaya başlayan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının gelişiminde, mevzuata paralel olarak 

kurulmaya başlayan kuruluşların da payı büyüktür. A.B.D.’de alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının kullanılması için hizmet veren kurumsallaşmış başlıca kuruluşlar 

olarak, Amerikan Tahkim Birliği (American Arbitration Association), CPR İhtilaf 

Çözüm Enstitüsü (CPR Institute for Dispute Resoution), Federal Arabuluculuk ve 

Uzlaşma Hizmeti (Federal Mediation and Conciliation Service), Yargısal Tahkim ve 
                                                 
15 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 12-14. 
16 Jay E. Grenig, Alternative Dispute Resolution, Third Edition Volume 1, Thomson West 2005, 
(Alternative Dispute Resolution), s. 9. 
17 Goldberg, Sander, Rogers, a.g.e. (Dispute Resolution), s. 9. 
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Arabuluculuk Hizmeti (Judicial Arbitration and Mediation Services[JAMS]), 

Arabuluculuk Araştırma ve Eğitim Projesi (Mediation Research and Education 

Project, Inc.), Ulusal Tahkim Forumu (National Arbitration Forum), NASD İhtilaf 

Çözümü (NASD Dispute Resolution), Amerika Birleşik Devletleri Tahkim ve 

Arabuluculuk (United States Arbitration and Mediation) göze çarpmaktadır.18  

 

2. Birleşik Krallık’ta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  
Diğer bir Anglo-Saxon ülkesi Birleşik Krallıkta ise, günümüz modern 

sistemindeki alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geçmişi, A.B.D.’deki kadar 

eskiye dayanmamakla birlikte; ülkedeki medeni yargı reformunun geçmişi ile 

örtüşmektedir.19 Ancak, İngiltere’de uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuksal 

tarihi incelendiğinde günümüzde kullanılan tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma gibi 

uyuşmazlık çözüm yöntemlerine benzer yöntemlerin yargılamanın taraflarına dava 

boyunca “devamlı uyuşmazlık yöntemi” (dispute processing continuum) olarak 

sağlandığı görülmektedir.20  

 

Birleşik Krallık’ta 1960’larda devlet kurumları ve devletin rolü, 1970’lerde 

mahkeme yargılamasının sakıncaları, 1980’lerde “resmi olmayan/biçimsel olmayan 

adalet” vasıtasıyla biçimsellikten uzaklık tartışılmış ve eleştiri konusu yapılmıştır. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımına geçildiği 80’lerde ilk olarak 

pilot bir uygulama ile aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar bakımından uzlaştırma 

uygulaması başlatılmış ve 1980’lerin sonunda nihayet alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarını uygulayan kurumlar oluşmaya başlamıştır. 1990’lara gelindiğinde alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları daha çok tartışıma konusu yapılmış ve bu yöntemler, Baro 

Genel Kurul’u (General Council of the Bar) ve İngiltere ve Galler'de çalışan tüm 

avukatları denetleyen meslek kuruluşu olan Hukuk Cemiyeti (Law Society) 

tarafından tavsiye kararlarına konu edilmiştir. Buna ek olarak, Lord Chancellor 

                                                 
18 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 19-22. 
19 Loukas A. Mistelis, “ADR In England and Wales”, The American Review of International 
Arbitration, Vol.12, s.167-222, (ADR In England), s. 170. 
20 Bkz. Valerie A. Sanchez, “Towards A History of ADR: The Dispute Processing Continuum In 
Anglo-Saxon England and Today”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol.11, 1996, 
(History of ADR), 1-39. 
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tarafından Lord Woolf Başkanlığı’nda 1994 yılında oluşturulan Komite, “Adalete 

Erişim” (Acces to Justice) adı altında raporlar hazırlamış, bunu müteakiben kabul 

edilen “1997 Medeni Usul Yasası” (The Civil Procedure Act of 1997) ile 1996 

yılında yürürlüğe giren “İngiliz Tahkim Yasası” (English Arbitration Act) ve daha 

önce yürürlükte olan iki yasayı (Rules of the Supreme Court ve Country Court Rules) 

uygulamadan kaldıran 1999 tarihli “Medeni Usul Kuralları” (Civil Procedure Rules), 

bir bütün olarak medeni yargı reformunu oluşturmuşlardır. Bu reformun başlıca dört 

temel amacı;  

• yargılamada süratin sağlanması ve dava maliyetinin düşürülmesinin -

ölçülü bir çerçevede- sağlanmasını içerir bir biçimde usul kurallarının 

sadeleştirilmesi, 

• hakimlerin uyuşmazlığın çözümü sürecine aktif olarak katılımlarının 

“adversarial” (çekişmeli) sistemi hafifletmek yoluyla sağlanması 

suretiyle dava sürecinin idare edilmesi, 

• tarafların dava öncesi iletişimlerinin kurulması ve bilgi-belge akışının 

gerçekleşmesi yoluyla uyuşmazlığın hallinin sağlanmasını sonuçlar 

biçimde davaya ilişkin olarak harekete geçmeden önce yapılabilecek 

anlaşmalar ve 

•  mahkeme usulüne alternatiflerin geliştirilmesi  

şeklinde tezahür etmiştir.21  

 

Halihazırda yürürlükte olan Birleşik Krallık Hukuku’nda alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları, aşağıdaki üç önerme üzerinden işlemektedir22:  

1) Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geçerliliği ve taraflar arasında 

işlemeye başlayabilmesi için tarafların bu uyuşmazlığı alternatif bir uyuşmazlık 

çözüm usulü ile çözmek konusunda anlaşmış olması,  

2) Mahkeme yargılaması ve tahkimden farklı olarak alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının “adalet/hakkaniyet” ilkesi üzerine kurulu olmadığı ve tarafların 

karşılıklı kabul edebilecekleri bir sonuca ulaşmayı denemeleri şeklinde tezahür ettiği,  

                                                 
21 Mistelis, a.g.m. (ADR In England), s. 171-179.  
22 Mistelis, a.g.m. (ADR In England), s. 194-195. 
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3) Uyuşmazlığın taraflarının, alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun tatminkar 

olmadığını düşündüğünde mahkemelere başvurmalarının her zaman mümkün 

olduğu.  

 

Birleşik Krallık’ta kurumsal olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 

sağlayan kuruluşlardan birçoğunun içinden başlıcaları; Tavsiye, Uzlaşma ve Tahkim 

Servisi (Advisory, Conciliation and Arbitratin Service[ACAS]), Etkin Uyuşmazlık 

Çözüm Merkezi (Center for Effective Dispute Resolution[CEDR]), Newham 

Anlaşmazlık ve Değişim Projesi (Newham Conflict and Change Project), Alternatif 

Uyuşmazlık Çözüm Grubu (Alternative Dispute Resolution Group), Alternatif 

Uyuşmazlık Çözümü Odaları (ADR Chambers), Uyuşmazlık Çözümü Ticari Girişimi 

(A Commercial Initiative for Dispute Resolution), Bristol Arabuluculuk (Bristol 

Mediation), Ticari Tahkim Merkezi (The Center for Business Arbitration), Hakemler 

Enstitüsü (Chartered Institute for Arbitrators), İnşaat Sözleşmeleri Arabuluculuk 

Grubu (Construction Contracts Mediators’ Group), Mali Ombudsman Düzeni 

(Financial Ombudsman Scheme[FOS]), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi 

(London Court of International Arbitration[LCIA])’dir23. 

  

3. Avrupa Birliği Düzenlemelerinde/Standartlarında 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 
Avrupa Birliği düzeyinde genel olarak, “Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi”nin (Committee of Ministers of Council of Europe) aldığı tavsiye kararlar 

ile medeni hukuk ve ticaret hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

ilişkin ilkeler belirleyen ve “Avrupa Birliği Komisyonu”nun (Commission of the 

European Communities) girişimi ile hazırlanarak Avrupa Parlamentosu tarafından 

karar niteliğine bürünen “Green Paper”24, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının, 

Avrupa Birliği düzeyinde algılanışını ve kabul görüşünü ortaya koymaktadır.  

 

                                                 
23 Mistelis, a.g.m., (ADR In England), s. 195-201. 
24 GREEN PAPER on alternative dispute resolution in civil and commercial law, Brussels 19.04.2002 
COM(2002) 196. Commission of the European Communities. 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, adaletin işleyişinin ve bağımsızlığının 

geliştirilmesi amacıyla gerek çeşitli tavsiye kararlar almış; gerekse, Avrupa Konseyi 

üye ülkelerine, özellikle Avrupa Konseyi’nin adalet örgütlenmesine ilişkin 

halihazırda alınmış olan kararlarının etkin uygulanmasının geliştirilmesi, yargıya 

ilişkin kamu politikalarının yargı sisteminden yararlananların ihtiyaçlarını dikkate 

alarak belirlenmesinin sağlanması ve üye ülkelere Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmadan önce yararlanabilecekleri etkin çözümler 

üreterek AİHM’deki yoğunluğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 6 

ihlallerini önlenmesine ilişkin etkin çözümler üretmek görevlerini tevdi ettiği 

“Adaletin Etkinliği Avrupa Komisyonu”nu (The European Commission for the 

Efficiency of Justice-CEPEJ)25 kurmuştur.  

 

Adaletin işleyişine yönelik alınan tavsiye kararlardan alternatif uyuşmazlık  

çözüm yollarını telaffuz eden ilk karar, mahkemelerin işyükünü önlemek ve azaltmak 

amacıyla 1986 yılında alınan 12 sayılı karar26 olmuş ve bu karar ile üye ülkelere, 

adalet politikalarının bir parçası olarak yargılama sistemi dışında, yargılama 

sürecinden önce veya yargılama süreci esnasında uyuşmazlıkların dostane çözümünü 

teşvik etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştur. Bu sonuca yönelik olarak üye 

devletlerin, uzlaşma usulünün sağlanması, yargıçlara yargılama sürecinin başında 

veya uygun bir kısmında taraflararası dostane çözüm çabası içinde olmasının başlıca 

görev olarak verilmesi ve avukatlara, tarafların yargı yoluna başvurmadan önce veya 

yargılama süreci esnasında uzlaşma arayışına girmesinin, sağlanmasının meslek etiği 

bakımından bir yüküm olarak getirilmesi, bu prosedürlerin geliştirilmesi bakımından 

seçenekler olarak sunulmuştur.   

 

Bunun yanı sıra, ceza yargılamasına ilişkin olarak adaletin basitleştirilmesini 

konu alan ve 1987 yılında kabul edilen 18 sayılı tavsiye kararla27 da, cezaya ilişkin 

konularda yetkili makamlar ve diğer müdahil makamların, soruşturmaya alternatif 

olabilecek şekilde, yargılama dışı çözüm yoluna gitmeleri önerilmiştir. Bir diğer 
                                                 
25 Res (2002)12 establishing the European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ). 
26 Recommendation No R (86) 12 concerning measures to prevent and reduce the excessive workload 
of courts. 
27 Recommendation No R (87) 18 concerning the simplifaction of criminal justice. 
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karar, çok fakir kişilerin hukuk ve adalete etkin erişimini sağlamak için alınan 1993 

tarihli ve 1 sayılı tavsiye karardır28. Bu karar gereği de, çok fakir kişilerin yarı 

yargısal (quasi-judicial) anlaşmazlık çözüm yollarına etkin erişiminin 

kolaylaştırılması amacıyla, arabuluculuk ve uzlaşma gibi yarı yargısal anlaşmazlık 

çözüm yöntemlerinde çok fakir kişilere destek verilebilmesi bakımından sivil 

örgütlerin ve gönüllü organizasyonların ilgisini/dahiliyetinin arttırılması ve adli 

yardım ve diğer yardımların faydasının anlaşmazlık çözüm yollarını içine alacak 

biçimde genişletilmesinin sağlanması, öngörülmüştür. 

 

 Takip eden yıllarda, aile arabuluculuğu29, cezaya ilişkin konularda 

arabuluculuk30, idari makamlar ile özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklarda dava 

yoluna alternatifler31 ve medeni haklar ve yükümlülüklere ilişkin arabuluculuk32 

konularında tavsiye kararlar alınmış; Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya`da 

bulunan arabuluculuk ve tahkim merkezleri arasında bir ağ kurmak amacıyla 

gerçekleştirilen “Avrupa Uyuşmazlık Çözüm Merkezi” kurulmuş ve arabuluculuğa 

ilişkin alınan tavsiye kararlarının daha iyi uygulanabilmesini sağlamak amacıyla da 

“Adalete Erişim Avrupa Komisyonu” (CEPEJ) bünyesinde “Arabuluculuk Çalışma 

Grubu” (the Working Group on Mediation [CEPEJ-GT-MED]) oluşturulmuştur33. 

Yukarıda sıralanan tavsiye kararların genel olarak birleştiği nokta, adalete ulaşmanın 

etkin bir biçimde sağlanması yoluyla uyuşmazlıkların çözümü/giderilmesinin 

sağlanmasıdır. 

 

 Avrupa Birliği’nde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının gelişimi, günlük 

hayatta adalete ulaşmayı kolaylaştırması, üye devletlerin bir kısmının bu konuya ilgi 

göstererek bu kurumlara ilişkin kanunlar kabul etmiş olması ve alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının politik bir öncelik olarak görülmesi, şeklinde tezahür eden temel 

                                                 
28 Recommendation  No R (93) 1 on effective access to the law and justice for the very poor. 
29 Recommendation  No R (98) 1 on family mediation. 
30 Recommendation No R (99) 19 concerning mediation in penal matters. 
31 Recommendation Rec (2001) 9 on alternatives to litigation between administrative authorities and 
private parties. 
32 Recommendation Rec (2002)10 on mediation in civil matters. 
33 CEPEJ 8th Plenary Meeting (6.12.2006). 
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/meetings/default_en.asp.  
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nedenlere dayandırılarak, yukarıda da belirtildiği üzere, Konsey’in talebi 

doğrultusunda Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, medeni 

hukuk ve ticaret hukuku alanında kullanılmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarını düzenleyen “Green Paper” hazırlanmıştır.34 

 

 “Green Paper” kapsamında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tarafsız 3. 

kişilerce idare edilen, mahkeme dışında cereyan eden yarı yargısal bir prosedür olan 

ve -hakem kararının yargı kararı yerine geçmesi sebebiyle- tahkim müessesesini 

dışarıda bırakan uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, 

uzman görüşleri (expert opinions), tüketicilerin yararlandığı şikayet mekanizması 

(üçüncü kişiler yerine taraflardan birince yürütülmesi sebebiyle) ve bilişim 

teknolojisi (IT) hizmetlerinin sağladığı ‘otomatik müzakere sistemleri’ (automated 

negotiation systems), alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak 

öngörülmemiştir. Bu düzenleme sadece, medeni, ticari alanlar ve iş uyuşmazlıkları 

ile tüketici hukukuna ilişkin olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ele almıştır. 

Alternatif yöntemler, üye devletlerdeki mahkeme yükünün ağırlaşması, yargılama 

sürecinin uzun ve maliyetli olması ve mevzuatların karmaşık ve teknik oluşuyla, 

vatandaşların karşılaştığı sorunlara çözüm amaçlı olarak görülmektedir.35   

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6ncı maddesinde temel haklardan biri 

olarak belirtilen adalete ulaşmanın sağlanması, Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 47nci 

maddesinde belirtilen ve Avrupa Adalet Divanı’nın Birlik Hukukunun ortak prensibi 

olarak belirlediği “the right to valid remedies”(geçerli/meşru çarelere başvuru hakkı) 

temelleriyle süratli ve maliyetsiz hukuksal süreçlerin üye devletlere bir yükümlülük 

arzettiği belirtilirken; alternatif yöntemlerin, adalete ulaşmayı geliştirmeye yönelen 

politikaların ayrılmaz bir parçası olduğu da vurgulanmıştır.36  

 

 Komisyon tarafından hazırlanan “Green Paper”, Avrupa Parlamentosu’nda 

karara bağlanırken, Topluluk Hukukunu oluşturan bir takım kuralların yanı sıra 

                                                 
34 Bkz. dipnot 24. 
35 Bkz. dipnot 24. 
36 Bkz. dipnot 24. 
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Komisyon’un tüketici uyuşmazlıklarının mahkeme yargılaması dışında çözümünden 

sorumlu organlara uygulanacak ilkeler hakkındaki tavsiye kararı37 ile tüketici 

uyuşmazlıklarının uzlaşma ile mahkeme dışında çözümüyle ilgili organlara ilişkin 

prensipler içeren tavsiye kararını38 da dikkate alarak, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının, geleneksel yargı sisteminden veya özellikle AİHS’nin 6ncı maddesinde 

belirtilen adalete erişme prensibinden sapmak olarak görülmemesi gerektiğinin, 

Avrupa içinde yayılan, denenen ve keşfedilen alternatif yöntemlerin yoğun bir 

mevzuat ile güçleştirilmemesinin, hukuk güvenliği/hukuki kesinlik açısından 

alternatif yöntemlerle ulaşılan çözümün uygulanabilmesinin mahkeme onayı veya 

noter sözleşmeleri ile sağlanmasının, üye ülkeler arasında farklı sistemlerin 

oluşmasını önlemek ve ortak usul güvenceleri ve kalite standartları getirilmesi 

gerektiğinin; ancak bunun alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin esnek tabiatını 

zedelemeden rehber ilkeler ve davranış (etik) kurallarının belirlenmesi ile kısacası 

“soft law” olarak düzenlenmesi gereğinin ve alternatif yöntemlerin, medeniyete ve 

hukukun üstünlüğüne dayalı toplumların yaptığı en büyük katkı olan ve 

parlamentolar tarafından kabul edilen kanunlar temel alınarak oluşturulan kamusal 

yargı makamlarına tamamlayıcı olabileceklerinin altı çizilmiştir.39  

 

Parlamento, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının üye devletler tarafından   

mahkeme yargılamasından önce başvurulabilecek bir seçenek olarak 

düzenlenebileceğini de belirterek bu yöntemlerin bağlayıcı olmayan bir seçenek 

olarak teşvik edilmesi gereğini belirtmiş, Komisyon’a herhangi bir mevzuat 

çalışması veya önerisinde bulunmadan evvel gerekli çalışmaları yapıp, geniş ölçekli 

danışmalarda bulunması gerektiği, Komisyonun tarafların süreçteki hakimiyetlerini 

etkileyecek ve ticaret alanında 3. ülkelerle engeller oluşturacak yaklaşımlardan 

kaçınması ve sistemin, kendi kendini düzenlemesinin teşvik etmesi görevleri 

verilmiştir. Buna ilişkin olarak da Komisyon’dan tüketici uyuşmazlıkları ile ilgili 

olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının standartlarının ve kalitesinin 

                                                 
37 Commission's recommendations of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies 
responsible for out-of-court settlement of consumer disputes. (OJ L 115, 17.4.1998). 
38 Commission’s recommendations of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved 
in the consensual resolution of consumer disputes. (OJ L 109, 19.4.2001) 
39 Bkz. dipnot 24. 
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geliştirilmesine odaklanmış yeni bir “Green Paper” hazırlaması istenmiştir. 

Hazırlanacak bu yeni “Green Paper”ın Avrupa için geniş bir model kanunu 

değerlendirmesi ve bunu yaparken de minimum usulî güvenceler olarak, tarafsız 3. 

kişinin bağımsızlık ve tarafsızlığının (yansızlığı), gizliliğe ilişkin yükümlülüklerin, 

doğal adalet/hakkaniyet prensibinin dokunulmazlığının, tarafların alternatif 

yöntemlerden ve bunların uygulanabilirliğinden tam olarak bilgi sahibi olmaları ve 

bu yöntemlere başvurunun tarafların anlaşmalarına bağlı olduğunun, bazı 

uygulamalarda tarafların kararları kabullerinden evvel bekleme sürecine sahip 

olmalarının, alternatif yöntemlere başvuru sürelerinin geçmesinin mahkemelere 

başvuruyu engellememesi gerektiğinin, alınan kararların kayıtlarının tutulması ve 

tarafların özel bilgileri saklanarak ve icazetleri alınarak yayınlanabilmesinin ve 

alternatif yönteme başvurmayı makul bir şekilde reddeden tarafa herhangi bir 

yaptırım öngörülmemesinin dikkate alınması gerektiği de vurgulanmıştır.40 

 

4. Fransa’da Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 
XIV. Lois zamanında  kabul edilen “Medeni Usul Hakkında Büyük Kraliyet 

Şartı”nın (Great Royal Charter on Civil Procedure) bir benzeri olan 1806 Medeni 

Usul Yasası’na göre uyuşmazlıkların taraflarına uyuşmazlıklarının çözümü 

bakımından kendi usullerini belirlemelerine ilişkin yetkiler verilmiştir.41 1958 yılına 

kadar tarafları uzlaştırmak ile yükümlü olup, uzlaşma sağlanamadığında yargılama 

sürecini başlatan “sulh hakimleri”nin (juges de paix) yerini 1958 yılında “Tribunaux 

d’instance” ve “Tribunaux de grande instance” almış, ama tarafların yargılama 

öncesi anlaşmalarının sağlanmasına devam edilmiştir.42 1975 yılında, yargılama 

sürecinin basitleştirilmesi ve esnekleştirilmesi reformlarıyla kabul edilen yeni 

Medeni Usul Yasası, 1806 tarihli Yasa’nın, tarafların süreci belirlemelerine imkan 

                                                 
40 Bkz. dipnot 24. 
41 Loïc Cadiet, “Civil Justice Reform: Access, Cost, and Delay The French Perspective”, Civil Justice 
in Crisis, Comparative Perspectives of Civil Procedure, ed. Adrian A. Zuckerman, Oxford 
University Press, 1999, s.291-346, (Civil Justice Reform), s. 314-315.  
42 Myriam Doriat-Duban, “Alternative Dispute Resolution In The French Legal System: An Empirical 
Study”, Law and Economics In Civil Law Countries, ed. Bruno Deffains, Thierry Kirat, An Imprint 
of Elsevier Science, 2001, s. 183-197, (An Empirical Study), s. 183.  
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tanıyan anlayışına benzer bir biçimde yargılama esnasında daha işbirlikçi bir 

yaklaşımı içerir şekilde düzenlenmiştir.43 

 

Mahkeme yargılamasına başvurunun dostane çözüm yollarına başvuruyu, 

dostane çözüm yollarına başvurunun da mahkeme yargılaması yoluna gitmeyi 

engellemediği/dışlamadığı Fransız Hukuku’nda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları; 

uyuşmazlıkların “dostane çözümünün hakim olmadan gerçekleştirildiği yöntem”ler, 

uyuşmazlıkların “tahkim yoluyla dostane çözüm”ü, uyuşmazlıkların “yargıç önünde 

dostane çözüm”ü şeklinde sınıflandırılabilir. Bu yöntemlerden tahkim, ilk 

kullanılmaya başlandığı zamanlarda sınırlı olarak öngörülmüş olsa da diğer alternatif 

yöntemlere nazaran daha önce kullanılmaya başlanmış ve 1925 yılında çıkarılan 

Yasa ile ticari uyuşmazlıklar bakımından geçerliliği ve bağlayıcılığı kabul 

edilmiştir.44 

 

Tahkim dışında kalan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından hakim 

olmadan gerçekleştirilenler, kurumsallaşmış olanlar ve kurumsallaşmış olmayanlar 

şeklinde bir ayırıma tabi tutulduğunda ilk gruba, bireysel uzlaşma, toplu uzlaşma, 

sektörel bazda oluşturulan uzlaşma ve arabuluculuk modelleri, ticari firmaların 

sorunlarına ilişkin dostane çözüm ve haciz altındaki ev eşyalarına ilişkin dostane 

çözüm prosedürleri girerken; ikinci grubu, “transactions” (sulh)45, uzlaşma (tarafsız 

3. kişi yardımı olmadan) ve arabuluculuk(tarafsız 3. kişi yardımı ile) 

oluşturmaktadır.46 1995 yılında çıkarılan Yasa gereği yukarıda belirtilen yöntemlere 

eklenecek şekilde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, hakem önünde cereyan 

edecek şekilde yargısal uzlaşma ve yargısal arabuluculuk olarak da düzenlenmiştir. 

Bunun yanında, Yeni Medeni Usul Yasası’nın 12nci maddesi de uyuşmazlığın 

taraflarını uzlaştırmayı, yargıcın görevinin bir parçası olarak düzenlemektedir.47  

 

 
                                                 
43 Cadiet, a.g.m. (Civil Justice Reform), s. 315-317. 
44 Jean-Louis Delvolvé, Jean Rouche, Gerald H. Pointon, French Arbitration Law and Practice, 
Kluwer Law International, 2003, (French Arbitration Law), s.3-8. 
45 Doriat-Duban, a.g.m. (An Empirical Study), s. 183.  
46 Cadiet, a.g.m. (Civil Justice Reform), s. 319-322. 
47 Doriat-Duban, a.g.m. (An Empirical Study), s. 183. 
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III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Ortaya Çıkış Sebepleri 
- Eleştirileri 

 

Hukuk öğreniminde uyuşmazlıkların tek çözüm tekniği olarak mahkeme 

yargılamasının öğretilmesi ile tıp eğitiminde hastalıklara çare olarak sadece ameliyat 

tekniğinin öğretilmesi benzetmesi de yapılarak48 uyuşmazlıkların çözümünde 

mahkemelerce yapılan yargılamanın tek çare olmadığından hareketle, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının temel çıkış noktasının, tarafların uyuşmazlıklarının 

birbirleriyle mücadeleye dayanan (adversarial) bir çekişmeyle giderilmek yerine, 

karşılıklı olarak birbirlerinin menfaatlerini anlayarak, her iki tarafın da kazançlı 

çıkabileceği (win-win) bir süreç içinde ve her uyuşmazlığın ve tarafların durumuna 

göre şekillenecek bir usûl ile alternatif yollardan çözüme kavuşturulması, olduğu 

görülür. 

 

 Bu akımın ortaya çıkış sebeplerinden en bilineni, uyuşmazlığın taraflarının 

kendi uyuşmazlıklarının çözümünde yetkilendirilmeleridir.49  Bunun anlamı, her ne 

kadar bu “yetkilendirme” taraflar arasında güç dengelerinin aşırı farklılık gösterdiği 

durumlarda mümkün olmasa da, taraflara kendi uyuşmazlıklarını çözmek 

bakımından en geniş sorumluluğun verilmesidir. Bu sayede uyuşmazlığın tarafları, 

çözüme ulaşmak için uyuşmazlık çözüm sürecini şekillendirmek konusunda en geniş 

yetkilere sahip olabilmekte ve bu da tarafların -alternatif yöntemleri doğuran bir 

diğer sebep olan- “işbirlikçi sorun çözümü” (cooperative problem solving)  yolu ile 

uyuşmazlıklarını giderebilmelerini sağlamaktadır.50 Nitekim, alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları, uyuşmazlığı vurgulamak yerine işbirliğini beraberinde getiren ve 

tarafların resmi makamlar yerine kendi uyuşmazlıklarını kendilerinin çözdüğü 

modeller bütünüdür.51  

 

                                                 
48 Jacqueline M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution in a Nut Shell, West Publishing 
Company Minnesota 1991, (Alternative Dispute Resolution), s. 3. 
49 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s.12-15. 
50 Brown,,Marriott, a.g.e. (ADR), s.12-15. 
51 Donna Stienstra, Thomas E. Willging, Alternatives to Litigation: Do They Have A Place In The 
Federal District Courts?, Federal Judicial Center, Washington D.C., 1995, (Alternatives to 
Litigation), s. 16. 
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Tarafların, uyuşmazlık çözüm sürecini şekillendirebilme imkanları, onlara, 

mahkemelerce yapılan yargılama sırasında -çoğu zaman “külfet” olarak 

düşünüldüğünden bir engel teşkil eden- formalitelerden uzak ve ihtiyaçları 

doğrultusunda bir yöntem belirleme fırsatı da vermektedir. Bu da, kimi durumlarda, 

önceden belirlenmiş bir takım usûlî kurallara riayet ederek uyuşmazlık çözüm 

sürecini uzatmak yerine, daha esnek uygulamalarla, yargılamada meydana gelen 

gecikmeleri bünyesinde barındırmadan uyuşmazlığın çözüm sürecini de kısaltmayı 

sağlayabilmektir.  

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının düşük maliyetli olmaları da bir 

avantaj olarak telaffuz edilmekle birlikte, bu konu, başvurulan alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemiyle tarafların bir sonuca ulaşamayıp, mahkeme yargılamasını 

işletmeye karar kıldıkları hallerde tartışmalı olmaktadır. Ancak, bu halde bile, 

uyuşmazlığın tarafları mahkeme yargılamasına geçtikleri vakit, gerek karşılıklı 

olarak davaya ilişkin vakıaları saptamış, bunlar hakkında bilgi toplamış ve gerekse 

de uyuşmazlık konusunu bir ölçüde daraltmış olduklarından, yine de seçilen bu 

yöntemin mahkeme yargılamasına bu anlamda bir katkısı olacağından bahisle, zaman 

ve maliyet kaybı yaşatmadığı ileri sürülebilir. Ancak, dava giderlerinin belli bir 

miktarda sabitlendiği veya dava konusunun miktarına oranla hesaplandığı Türkiye ve 

Portekiz52 gibi kimi ülkelerde53, yargılama giderlerinin taraflara büyük yükler 

yüklemediği düşünüldüğünde, özellikle tahkim gibi bir alternatif yöntemin tercih 

edilmemesi söz konusu olacağından kimi durumlarda “ucuz” bir yöntem olarak 

alternatif yöntemleri tercih etmek mümkün gözükmemektedir. Bu durum, İdare ile 

uyuşmazlığa düşen tarafın yabancı yatırımcı olduğu hallerde, günümüz koşullarında 

zaman da yatırımcılar için maliyetle eş değer olabileceğinden, alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarını avantajlı kıldığı farzedilen “maliyet” esasının somut olaya göre 

değişebilen bir değerlendirmeye tâbî tutulması gerekmektedir. 

                                                 
52 Joäo Caupers, “Arbitration in Disputes Between Administrative Authorities and Private Parties”, 
Alternatives To Litigation Between Administrative Authorities and Private Parties: 
Conciliation, Mediation and Arbitration, Multilateral Conference, Lisbon 31 May-2 June 1999, 
Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, s. 95-105, (Arbitration), s.101. 
53 Bunun aksine, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının sıklıkla kullanıldığı Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, yargılamaya ilişkin kurallar gereği tahkikat (discovery) safhası maliyetli olduğundan, 
alternatif yöntemlerin en avantajlı yönlerinden biri “ucuz” luğu olmaktadır.  
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Bunun yanında, farklı türden sorunların farklı çözümleri gerektirebileceği 

anlayışından yola çıkarak, alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun seçildiği 

uyuşmazlıklar bakımından geleneksel mahkeme yargılamasına oranla daha iyi 

sonuçlar üretmeye yatkın olması, bu ihtiyacı doğuran bir diğer sebeptir.54 Bu ihtiyacı 

destekleyen bir özellik olarak, uzmanlık sahibi tarafsız kişilerce uyuşmazlığın 

çözümlenmesi, alternatif yöntemlerin kullanımını tercih edilir hale getirmektedir. 

Teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin, davanın konusunu ilgilendirdiği ya da bizzat 

dava konusu olayın teknik ve karmaşık sorunları içerdiği uyuşmazlıklarda, 

uzmanlığından da yaralanılan kişilerce uyuşmazlığın çözümü, mahkemelerde 

yargılama aşamasında hakimleri/mahkemeyi teknik bilgilere ilişkin belge, uzman ve 

bilirkişi raporları ile ikna ederek sonuca ulaşmayı uzatmaktan ve uzmanlığın bir yan 

unsur olarak kimi zaman ihtiyari kullanılması, kimi zaman da bilirkişi raporlarının 

kararın yerini alması/karara esas oluşturması yerine daha adil sonuçlara ulaşmayı 

neticeleyecektir.  

 

Son olarak da, taraflar arasındaki ilişkinin mahkeme yargılamasındaki 

mücadeleci süreçten göreceği zararın, taraflararası iyiniyete dayanan bu sistemde en 

aza indirgenmek istenmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ortaya çıkaran bir 

sebep olarak düşünülmektedir.55 Taraflar arasındaki ilişkinin uyuşmazlığın 

çözümünden sonra da devam edeceği haller veya sürekli bir ilişki içinde olan taraflar 

açısından, dostane yöntemlerle uyuşmazlığın çözümü, tarafların birbirlerinin 

pozisyonlarını anlaması ve karşılıklı olarak uyuşmazlıklarının çözümlenmesini 

şekillendirmeleri sayesinde, mahkemelerdeki yargılama sürecindeki 

“düşman”lıkların da en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Zira, mahkemelerce 

yapılan yargılama faaliyeti, tarafları birbirleriyle hasım olmaya iterken, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları, taraflara kendi uyuşmazlıklarını çözmede söz hakkı ve 

işbirliği imkanı sağlayarak, özellikle taraflararası ilişkilerin uyuşmazlık çözümü 

sonrasında da devam ettiği durumlarda dava sonrasında da devam eden ilişkilerde 

                                                 
54 Goldberg,Sander,Rogers, a.g.e. (Dispute Resolution), s. 8. 
55 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s.12-15; John H. Wilkinson, “Advantages and Obstacles to ADR”, 
Donovan Leisure Newton & Irvine ADR Practice Book, Wiley Law Publications, 1990, Ed. John 
H. Wilkinson, (ADR), s. 19-20. 
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yargılama sırasında taraflar arasında oluşan derin husumet giderilememektedir. Bu 

açıdan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, bu durumu ortadan kaldırmak 

bakımından avantajlıdır. 

 

 Bu yöntemlerin, yukarıda açıklanan ortaya çıkış sebepleri aynı zamanda bu 

usullerin tercih edilmesinde etkili olan avantajlarını da oluşturmaktadır. Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının kullanılma sebepleri arasında, zamandan tasarruf 

sağlanması, maddi bakımdan avantajlı olması, tarafların neticelerden memnuniyeti, 

uzmanlık neticesinde verilen kararlara esnek yöntemlerle ulaşılabilmesi, taraflararası 

ilişkilerin iyileştirilmesi, tarafların mahkeme yargılamasındaki klasik hükümlerden 

daha farklı sonuçlar elde etmeleri ve kendi ihtiyaçlarını daha iyi bildiklerinden bunu 

tatmin edecek sonuçları şekillendirebilmelerini ifade etmek bakımından, tarafların 

iradeleriyle kendi uyuşmazlıklarının çözümünü belirleyebilmeleri, öngörülebilirlik ve 

yaratıcılık, gösterilebilir.56 Avantajları bu şekilde sıralanan ve iyi yönetilen bir 

alternatif uyuşmazlık çözüm süreci, yargılama öncesinde daha odaklı, daha üretken 

ve etkin bir dava gelişimi sağlaması sebebiyle adaletin niteliğini geliştirmeye katkıda 

bulunmaktadır.57 

 

 Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ortaya çıkmasında rol oynayan 

ve mahkemelerce yürütülen yargılama faaliyetine nazaran bu yöntemleri avantajlı 

kılan bir takım sebepler bulunmasının yanında bu usullerin açıklanan avantajlardan 

kaynaklanabilen bir takım kusurları da mevcuttur. Bu nedenle de doktrinde son 

birkaç on yılda ülke mevzuatlarına hızla girerek uygulamada sıklıkla tercih gören bu 

metodların savunucuları olduğu kadar, sorunlu yönlerine işaret ederek kullanımına 

ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ileri sürenler de mevcuttur.  

 

 Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin modern hukuk sistemlerinde 

kabul görmeye ve kullanılmaya başlanması ile yükselen eleştiriler genel olarak, 

uyuşmazlıkların tanımlanması, çözümünün özelleşmesi ve şeklî olmaktan 
                                                 
56 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 3-20; Goldberg/Sander/Rogers, a.g.e., (Dispute 
Resolution), s. 8; Wilkinson, a.g.e. (ADR), s. 11-29. 
57 Wayne D. Brazil, “Why Should Courts Offer Nonbinding ADR Services?”, Alternatives to the 
High Cost of Litigation, Vol.16, 1998, s. 65-67, (Nonbinding ADR). 
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uzaklaşması, taraflararası güç dengelerinin büyük farklılıklar gösterdiği durumlarda58 

-genellikle etnik azınlık, kadınlar ve fakirler bakımından-  adil olmayan sonuçlara 

varabileceği, uyuşmazlık konusunun “kamusal hakları” ilgilendirebileceği, kararların 

kamu gözetiminden veya resmi olarak kayda geçirilmesinden uzak olduğu üzerinde 

yoğunlaşırken; alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının politik boyutunun 

sorgulanması gerektiği de vurgulanmıştır59. 

 

Doktrindeki eleştirel görüşlerden birine göre, bu alternatif yöntemlerin 

mahkemedeki dava yoğunluğunu hafifletecek olması bakımından sorunlu teknikler 

olduklarını gözden kaçırmayarak toplu olarak kurumsallaşmamaları gerektiğinin altı 

çizilmiş ve yapılan eleştiri dört başlık altında toplanmıştır: taraflararası güç 

dengelerindeki farklılığın çözümü olumsuz yönde etkileyeceği, tarafların temsili 

bakımından yetki sorunu, devam eden yargısal ilişkinin eksikliği ve adalet yerine 

barışın sağlanıyor olması.60 Bu görüş aynı zamanda, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının hararetli bir biçimde kullanımının, kamu menfaatine ilişkin davaların 

önemini azaltacağına da işaret etmektedir.61 

 

Bu eleştirilerden ilkinde, zayıf olan tarafın hem yargılama giderleri hem de 

davanın sunumu bakımından yetersiz kaynakları nedeniyle zorluk yaşaması 

neticesinde, süreç sonunda verilen karardan olumsuz yönde etkileneceği 

belirtilmiştir.62 İkincisinde ise, alternatif uyuşmazlık çözüm yolunu seçen tarafların 

çözüme ulaşmak bakımından yeterli bir şekilde yetkilendirilip 

yetkilendirilmediklerinin, çözümün sonucunda sorunlara yol açabileceği ifade 

                                                 
58 Bunu tamamlayıcı nitelikteki bir diğer eleştiri, mahkeme yargılamasının biçimsel oluşunun  olası 
tarafsızlıkları bastırdığını belirterek, biçimsellikten uzak oluşları ve özellikle ırksal azınlıklara, 
kadınlara ve fakirlere taraflı yaklaşım riski taşımaları bakımından, alternatif yöntemlerin kusurlarına 
işaret etmiştir. Richard Delgado, Chris Dunn, Pamela Brown, Helena Lee, David Hubbert, “Fairness 
and Formality: Minimizing the Risk of Prejudice in Alternative Dispute Resolution, Wisconsin Law 
Review, 1985, 1359-1404, (Prejudice), s. 1388-1399. 
59 Eric K. Yamamoto, “ADR: Where Have The Critics Gone?”, Santa Clara Law Review, Vol.36, 
1996, s. 1055-1067, (The Critics) s. 1058-1059. 
60 Owen M. Fiss, “Against Settlement”, Yale Law Journal, Vol.93, 1984, s. 1073-1090, (Settlement), 
s.1075-1087. 
61 Nolan-Haley, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 7. 
62 Fiss, a.g.m. (Settlement), s. 1076-1077. 
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edilmiştir.63 Üçüncü eleştiri bakımından, mahkeme yargılamasının uyuşmazlık 

sürecinin sonu olarak görülmesinin yanlış olduğunu ileri sürülmüş, birçok durumda 

bunun sadece uyuşmazlık sürecinde bir safha olduğu ve tarafların ilişkilerinin 

koşullarını değiştirdiği ve tarafların şartlar değiştiği için değil ama davadan önceki 

koşullar değişmediği için mahkeme yargılamasına tekrar başvurmalarının mümkün 

olduğu belirtilmiştir.64 Son eleştiri noktası açısından ise, mahkeme yargılamasının 

aktörleri olan yargıçların yargılama işlevini yerine getirirken kamu kaynaklarını 

kullandıkları ve kamunun tarafı olduğu bir sistem içinde yetkilendirildikleri, bu 

yetkilerini taraflar arasındaki özel hükümlerden değil kamu hukukundan aldıkları ve 

görevlerinin de taraflararası barışı sağlamaktan ziyade yetkili hukuk kaynakları olan 

Anayasa ve yasalarda ifade edilen değerlerin açıklanması, yorumlanması ve 

uygulamaya konmasını sağlamak olduğu ve tüm sayılanların da taraflar alternatif 

yöntemlerle çözüme ulaştıklarında mümkün olamayacağı, şeklinde açıklanmıştır. 

Bunun sonucu olarak da tıpkı, ayırımcılık yapılan bir okulla ilgili olarak çözüme 

alternatif yoldan ulaşıldığında taraflar arasında barışın sağlandığı halde ırksal 

ayırımcılığın giderilmesi bakımından toplumun bir kazanımı olamayacağı gibi 

tarafların adaleti ulaşılmadan bir tarafa bırakarak toplumun, adaletten kazanması 

gereken değerlerden alması gerekeni alamadığı ama bunun bedelini ödediği bir ortam 

oluşacağı65 öne sürülmüştür.  

 

 Alternatif yöntemlerin medeni haklar bakımından sosyal etkisine vurgu yapan 

bir eleştiriye göre ise, bu yöntemlerin medeni haklarla ilgili uyuşmazlıklar 

bakımından çözüm üretmek ve hukuka uygunluğu sağlamak yerine, maliyet ve 

zaman tasarrufuna yönelerek adaletin sağlanması bakımından kaliteli bir teknik 

olmaktan uzak olduğu dile getirilmiştir.66 Bunun yanısıra, değiştirmeyi amaçladığı 

sistem olan mahkeme yargılamasının kurumsal bir parçası olmaya başlayan alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları hakkında doğru bir değerlendirme yapabilmenin, 

mahkeme yargılamasının (hüküm vermeye dayalı yargılama/adjudication) ve 
                                                 
63 Fiss, a.g.m. (Settlement), s. 1080. 
64 Fiss, a.g.m. (Settlement), s. 1082-1083. 
65 Fiss, a.g.m. (Settlement), s. 1085-1086. 
66 Bkz. Silver A. Marjorie, “The Uses and Abuses of Informal Procedures in Federal Civil Rights 
Enforcement”, George Washington Law Review, Vol.55, 1987, (Civil Rights Enforcement), s. 482-
595. 
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çözümün değerlerinin ne olduğu, mahkeme içinde kurumsallaşmış olan alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının hangi değerlere hizmet edeceği, alternatif bu 

yöntemlerin hangi politikalara sahip olduğu, mücadeleye dayalı sistemin ne zaman 

uygun olduğu ile adaletin kalitesini nasıl ölçülmesi gerektiği, gibi bir takım soruların 

cevabını bulmaktan geçtiği ileri sürülmüştür.67 

  

 Bunun yanı sıra, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları,  

• çözüme ilişkin anlaşmazlık dışında mantıklı bir haklılaştırmaya sahip 

olmadığı,  

• taraflararası güç farklılıklarını dikkate almayarak uyuşmazlık çözümüne 

odaklandığı,  

• bireysel sorumlulukları uyuşmazlığın sebebi görerek şekli hukuktaki gibi 

bireyciliğin içine saplandığı,  

• belli makamlarla karşı karşıya gelmeyi gerektirmeyen ve şiddete ilişkin 

olanları içermeyen belli başlı uyuşmazlıkların çözümü üzerine yoğunlaştığı,  

• tarafsız 3. kişinin taraflararası eşitsizliklerden kaynaklanabilecek avantajları 

değerlendirmesinin gerektiğini ancak pek azının tarafsızlık konusunu 

tartışabildiği,  

• adalete ulaşma zorluğu çekenlere ilişkin ilgisini kaybederek gerçek 

amacından uzaklaştığı ve  

• alternatif olarak ortaya çıktığı politik ve kamusal teşkilatlarla herhangi bir 

bağlantı kurmadığı, 

noktalarından da eleştiriler almıştır.68 

 

 Adalete, mahkemelerce yapılan yargılamadan daha çabuk, az masraflı, ve 

etkin bir yoldan ulaşmayı hedefleyen, tarafların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik esnek 

çözümler üretebilen, taraflararası düşmanlığı arttırmak yerine iyi ilişkiler 

                                                 
67 Carrie Menkel-Meadow, “Pursuing Settlement in an Adversary Culture: A Tale Of Innovation Co-
opted or ‘The Law of ADR’ ”, Florida State University Law Review, Vol.19, 1991, s. 1-46, 
(Pursuing Settlement) , s. 1-3. 
68 Joseph A. Scimecca, “Theory and Alternative Dispute Resolution: A Contradiction In Terms?”, 
Conflict Resolution Theory and Practice Integration and Application, ed. By Dennis J. D. 
Sandole, Hugo van der Merwe, Manchester University Press, 1993, s. 216-218, (A Contradiction). 
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çerçevesinde süreci “çözüm” ile sona erdiren yöntemler olarak kabul edilen alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının, yukarıda ele alındığı şekliyle eleştirilen yönleri kimi 

uyuşmazlıklar bakımından tercih edilmemesini sonuçlasa da, bu yöntemler, ilk ortaya 

atıldığı zamandan günümüze kadar farklı ülkelerde farklı uyuşmazlıklar için değişen 

biçimlerde kullanılmaya devam etmektedir ve söz konusu uyuşmazlığın niteliğine 

göre uygun olan alternatif yöntem tercih edildiğinde, eleştiri konusu yapılan noktalar 

bertaraf edilerek uyuşmazlığın çözümü bu yöntemlerle çözüme kavuşabilmektedir. 

  

IV. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  
 

 Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çeşitlerini ve bunlara hangi sebeplerle 

ihtiyaç duyularak çözüm yöntemi olarak benimsendiklerini daha iyi anlamak 

bakımından doktrinde mahkeme yargılaması ile alternatif yöntemler arasında yapılan 

karşılaştırmaya değinmek faydalı olacaktır. Bu karşılaştırma yapılırken mahkeme 

yargılaması ve benzeri yöntemler “geleneksel yaklaşımlar” (conventional 

approaches), buna alternatif olarak sunulan yöntemler de “rızaya dayalı yaklaşımlar” 

(consensual approaches) olarak adlandırılmışlardır. İlk grup bakımından 

uyuşmazlığın çözümüne katılım mecburi ve tarafların süreç içindeki katılımının 

temsilcileri yoluyla olduğu vurgulanırken, sonuçların bir tarafın kazanıp diğer tarafın 

kaybettiği, taraflar bakımından bağlayıcı olan kararlara dayandığı ve biçimsel usul 

kurallarıyla sürecin sürdürüldüğünün altı çizilmiştir. İkinci grup ile ilgili olarak ise, 

katılımın tarafların rızasına dayalı olarak gerçekleştiği, süreç içinde tarafların aktif 

katılımının olduğu, her uyuşmazlıkta usulün belirlenebildiği ve sonucun tarafların 

kabul edip etmemesi şeklinde bağlayıcılığa sahip olduğu ve neticede bir tarafın 

kazanıp diğer tarafın kaybettiği bir ortam yerine her iki tarafın da kazandığı bir 

karara varılabildiği ortaya konmuştur.69 

 

                                                 
69 Lawrence Susskind/Jeffrey Cruikshank, Breaking the Impasse, Consensual Approaches to 
Resolving Public Disputes, The MIT-Harvard Public Disputes Program, Basic Books Inc. New York, 
1987, (Breaking the Impasse), s. 78. 
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A. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Çeşitleri 
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin çeşitleri bakımından kullanılan 

belli bir takım usuller öne çıkarken, uygulamada, bu modellerin birbiriyle 

ilişkilendirilmiş ve içiçe kullanıldıkları ve bunlara “melez” (hybrid) yöntemler 

denildiği modeller de mevcuttur. Ancak, ihtiyatla yaklaşılması gereken husus, bu 

modellerden hangisinin varolan uyuşmazlık bakımından uygun yöntem olduğunun 

tespit edilmesidir. Zira, her uyuşmazlık alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile 

çözümlenemeyeceği gibi, her alternatif uyuşmazlık çözüm metodu da her 

uyuşmazlığa uygun olmayabilir.70 Bu nedenle, mevcut uyuşmazlık bakımından en 

uygun alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi belirlenirken dikkatle üzerinde 

durulması gereken noktalar; tarafların amaç ve çıkarlarının tespiti, bu amaç ve 

çıkarların çözüme ulaşmaya uygun olup olmadığı, çözüme ulaşmaktaki engellerin 

neler olduğu ve hangi alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin bu engelleri 

kaldırmaya daha yatkın olduğudur.71 

 

 Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları birçok yazar tarafından farklı 

kategorilere ayrılmış, bir çeşit gruplandırma bunları, hüküm veren metodlar (tahkim, 

uzman kararı, özel yargıç), uzlaştırma veya arabuluculuk ve melez usuller (mini 

yargılama, arabuluculuk-tahkim, erken tarafsız değerlendirme, mahkemeya bağlı 

tahkim) şeklinde üçlü bir ayırıma tabi tutarken72, diğer bir gruplandırma ise hüküm 

vermeye dayalı olanlar (adjudicatory) ile hüküm vermeye dayalı olmayanlar (non-

adjudicatory) şeklinde tezahür etmiştir73. Hüküm vermeye dayalı olan tekniklerde 

savunmalar, bağlayıcı kararı verecek olan tarafsız kişi ya da kişiler önünde cereyan 

eder ve bunlar daha çok mahkeme yargılamasına benzeşirken; hüküm vermeye 

dayalı olmayanlar, karar aşamasında üçüncü kişilere söz hakkı vermek yerine ihtilafı 

tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla çözmesini gerektirir. Bu şekilde ihtilafın tarafları, 

uyuşmazlık çözüm sürecine, daha çok katkıda bulunmuş olurlar. Bu ayırımda; 

tahkim ve özel-yargıç ilk gruba girerken, arabuluculuk, uzlaştırma, kısa yargılama, 

erken tarafsız değerlendirme gibi diğerleri de ikinci gruba girmektedir.  

                                                 
70 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 4-5. 
71 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 24. 
72 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 16. 
73 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s 1-2. 
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1. Müzakere/Sulh (Negotiation) 
 Yukarıda belirtilen ayırımlarda bahsedilmemiş olmakla beraber alternatif 

uyuşmazlık çözümlerinden en etkilisi, en işlevseli ve en çok kullanılanı tarih 

boyunca ve günümüzde de müzakere olmuştur. Herhangi bir uyuşmazlığın 

çözümündeki ilk adım olarak değerlendirilen ve tarafların ortak sorumluluk ve kesin 

kararlar almak yetkisine işaret eden bu usül, tarafsız 3. kişinin araya girmesine gerek 

kalmadan “gönüllülük” esası ile uyuşmazlığın çözümüne dayanır ve taraflar, 

uyuşmazlığın çözümü için düşünce ve yorumlarını ortaya koydukları sürece işlemeye 

devam eder.74  

 

Taraflara tam bir esneklik sağlayan bu usülde taraflar çözümü belirlemek 

konusunda hukuk kurallarıyla sınırlandırılmamış bir yaratıcılığa da sahiptirler.75 

Müzakere, uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmanın yanında tarafların hak ve 

yükümlülüklerini saptamak için de etkili bir yol olarak görülmektedir.76 Diğer 

alternatif yöntemlerden daha az biçimsel olan bu usûl, genel olarak karşımıza 

“işbirlikçi”(cooperative/problem-solving/integrative bargaining) ya da “yarışmacı” 

(competitive/positional/distributive bargaining) şekilde çıkar, bazen de her ikisi 

birarada görülür.77 Bunlardan ilki, tarafların, aralarındaki uyuşmazlığı 

belirlemek/saptamak ve bunu konuşmak, verileri ve bunları destekleyen argümanları 

ortaya koymak, müşterek çözümlere ulaşmak ve bu sonuçlara uymak için iyiniyetle 

bir araya geldiklerinde daha işbirlikçi bir yaklaşımla uyuşmazlığın çözümüne 

yöneldikleri bir müzakere yöntemi iken, ikincisi, daha mücadeleci(adversarial) bir 

yaklaşımla uyuşmazlıkların çözümünü sağlar.78 

 

                                                 
74 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 25. 
75 Martin A.  Frey, “Does ADR Offer Second Class Justice?”, Tulsa Law Journal, Vol.36, 2001, s. 
727-766, (Second Class Justice), s. 741. 
76 Alan Scott Rau,Edward F. Sherman,Scott R. Peppet, Processes of Dispute Resolution The Role of 
Lawyers, Third Edition, Foundation Press New York 2002, (Processes of Dispute Resolution), s. 
148vd. 
77 Edward Brunet/Charles B. Craver/Ellen E. Deason, Alternative Dispute Resolution: The 
Advocates Perspective Cases and Materials, Third Edition, Lexis Nexis, 2006, (Alternative 
Dispute Resolution), s. 35-41. 
78 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 103-111;Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 51. 
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 2. Uzlaş(tır)ma (Conciliation) 
 Tarafların, uyuşmazlığın çözümü için iletişime geçmelerini ve uyuşmazlığı 

aralarında tartışmalarını sağlamak için tarafsız 3. kişinin tarafları biraraya getirdiği 

bu alternatif yöntem, ihtilafların tarafların iletişim sorunu sebebiyle çözülemediği 

durumlarda ve tarafların ilişkilerinin sürekli olduğu ya da devam edeceği 

durumlarda, iyi bir tercih olarak görülmektedir. Arabuluculuktan daha az 

yapısal/biçimsel bir usul olan uzlaşmanın asıl amacı, taraflar arasındaki duygusal 

tansiyonu düşürerek iletişimin kurulmasını sağlamak ve tarafları uyuşmazlığın 

çözümü için daha resmi müzakerelere hazırlamaktır. Birtakım uzlaştırma 

çeşitlerinde, uzlaştırıcı tarafsız 3. kişinin taraflar için uyuşmazlık hakkında bağlayıcı 

olmayan verilere veya hukuksal konulara ilişkin önerilerde bulunması istenebildiği 

gibi, uyuşmazlığın çözümünün ne şekilde olması gerekiyorsa o yönde bağlayıcı 

olmayan karalar vermesi de kararlaştırılabilir. Bu alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolunu kullanmanın; maliyet, gizlilik esasına dayanmak, taraflararası iletişimdeki 

duvarları kaldırmak ve taraflara sürecin işlemesi ile sonucun ortaya çıkmasında 

olabildiğince hakimiyet vermek bakımından avantajları olduğu gibi; bu yolu 

işletmenin zorunlu olmaması, süreç sonunda ortaya çıkan sonucun bağlayıcı 

olmaması ve sonucun etkili olmasının tarafsız 3. kişinin beceri ve tecrübelerine bağlı 

olması bakımından da birtakım dezavantajları mevcuttur.79   

 

3. Arabuluculuk (Mediation)  
 Arabuluculuk, tarafsız 3. kişinin uyuşmazlığın çözümünü sağlamak ve 

tarafları üzerinde anlaşabildikleri bir sonuca vardırmak için taraflara yardımcı olduğu 

bir usul olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alternatif yöntemde, tarafsız 3. kişinin 

bağlayıcı karar verme yetkisi yoktur ancak, belirli teknikler kullanarak tarafları belli 

bir uzlaşma noktasına getirmek bakımından etkisi bulunmaktadır.80 

 

Arabuluculuk, tarafsız 3. kişinin yardımıyla, tarafların uyuşmazlığa ilişkin 

sorunları belirlemek, aralarındaki iletişim kanallarını açmak ve uyuşmazlıklarını 

                                                 
79 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 25-26.  
80 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 127. 
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çözmek için değişik metodları incelemek için biraraya geldikleri alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların, hem sürecin işleyişinde, hem de sonuç 

üzerinde büyük bir hakimiyete sahip oldukları bu usulde arabuluculuk yapan tarafsız 

3. kişi, süreç boyunca tarafların çıkar ve isteklerini gözeterek bunlara yönelik 

sebeplerini açığa çıkarmak ve taraflar arasındaki olası düşmanlığı gidermeye 

çalışmak durumundadır; ayrıca, uyuşmazlığa sebep olan konuları düzgün bir şekilde 

analiz etmeli ve uyuşmazlığın sonucuna ulaşmak bakımından önceliklerin tespitini 

yapmalıdır. Aynı zamanda arabulucu, tarafların kendi durumları ve bakış açıları 

bakımından gerçekçi değerlendirmeler yapmalarına gayret ederken; süreç boyunca 

tarafların güven ve saygısını korumak için tarafsız ve adil olmaya özen 

göstermelidir.81 

 

 “Gönüllülük” esasına dayalı olan bu yöntemde taraflar, süreç devam ederken 

bile bu yoldan vazgeçtiklerini bildirebilirler.82 Arabulucu, taraflara, herhangi bir 

çözüm önerisini zorla kabul ettirmek imkanından yoksun olduğu için süreç sonunda 

arabulucu tarafından alınan karar, bağlayıcılık niteliğine sahip değildir; zira böyle bir 

zorlama arabuluculuğun tabiatına aykırı olur.83 

 

 Genel olarak arabulculuk; hazırlık(arabulucunun tarafların önemli belgeleri 

ve kısa yazılı beyanlarını talep ettiği aşama), ortak başlangıç oturumu(ortak olarak 

yapılan birçok oturumdan ilki olan ortak başlangıç oturumunda arabulucu taraflara, 

arabuluculuk sürecini anlatır ve tarafarın kısa sunumlarını alarak açıklığa 

kavuşturulması gereken hususlar bakımından sorular sorar), özel toplantılar 

(“caucuses” olarak tabir edilen bu toplantılarda arabulucu, tarafların çıkarları, 

beklentileri ve ilgilerini anlamaya çalışır ve tarafların fikir üretmelerini, gerçekçi 

alternatifler değerlendirmelerini ve uzlaşma olmadığı durumlardaki sonuçları 

değerlendirmelerini sağlar) ve anlaşma (taraflar uzlaşırlarsa genellike arabulucunun 

                                                 
81 Bkz. Kimberlee K. Kovach, Mediation: Principles and Practice, Third Edition, West Group 
Minnesota, 2004, (Mediation). 
82 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 27, 81. 
83 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 127. 
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ya da bazı durumlarda taraf avukatlarından birinin uzlaşılan hükümlere uygun olarak 

bir nihai anlaşma metni yazılır) olmak üzere dört safhadan oluşmaktadır.84  

 

 Arabuluculuğun, uyuşmazlığın tarafları bakımından tercih edilmesinin 

sebeplerinin çoğunlukla, tarafların mahkeme yargılamasında geçirilen zaman 

bakımından tatmin olmamaları, arabulucuğun taraflara kendi uyuşmazlık çözüm 

metodlarında kontrol imkanı verebiliyor olması ve gizlilik açısından avantajlı 

olduğunun düşünülmesi, olarak görülmektedir.85  

 

 Arabuluculuk, yükümlülük ihlallerinin olduğu ticari ve medeni hukuka ilişkin 

uyuşmazlıklarda, boşanmaya ilişkin aile hukuku uyuşmazlıklaraında, iş hukuku 

uyuşmazlıklarında, komşuluk ve topluluk uyuşmazlıklarında, mağdur/suçlu 

arabuluculuğu ve tazminat, çevre ve kamu menfaati ve kamu nizamına ilişkin 

uyuşmazlıklarında ile uluslararası uyuşmazlıklarda kullanılagelmiştir.86  

  

4. Tahkim (Arbitration)  
Tahkim, tarafların, uyuşmazlık çıkmadan evvel -daha sonra aralarında 

çıkabilecek uyuşmazlıkların halli için- veya aralarında uyuşmazlık çıktıktan sonra bu 

uyuşmazlığın çözümü amacıyla, kendi aralarında anlaşarak belirledikleri usul ve 

maddi hukuka göre, yine ortak olarak seçtikleri hakemlere müraacaat yoluyla, seçilen 

bu hakem/hakem heyetinin alacağı kararlara uymayı riayet ettikleri kurum olarak 

tanımlanır.87  

 

Tahkimin, mahkeme yargılamasına oranla uyuşmazlığın ortaya çıktığı andan 

hemen sonra çözüme çalışmak bakımından hızlı, daha kısa ve maliyetsiz olması, 

tarafların özelliklerine göre hakemleri seçebilmeleri, özellikle ticari alanda ticari 

                                                 
84 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 60-61. 
85 Joseph H.  Paulk, “Why Mediation Works”, Tulsa Law Journal, Vol.36, s. 861-864, 2001, 
(Mediation), s. 862-863. 
86 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 131-134. 
87 Bkz. Gary Brown, International Commercial Arbitration Vol. I, Walters Kluwer, 2009; Nigel 
Blackaby and Constantine Partasides with Alan Redfern and Martin Hunter, Redfern and Hunter on 
International Arbitration, Fifth Edition Student Version, Oxford University Press, 2009; Thomas E. 
Carbonneau, The Law and Practice of Arbitration, Third Edition, Juris Publishing, USA 2009.  
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hayatın pratik bilgilerinde uzmanlık sahibi kişilerden hakem seçilebilmesi, sürece 

gizlilik esasının hakim olması ve tahkim yargılaması sonucunda verilen kararın 

taraflar bakımından bağlayıcı olması gibi avantajları mevcutken; temyizin sınırlı 

hallerde mümkün olması ve jüri yargılamasına sahip ülkeler bakımından jüri 

olmadan yargılama yapılması gibi sebeplerden ötürü mahkeme yargılamasının 

birtakım avantajlı durumlarından da yoksundur.88  

 

Tahkim, genel olarak diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından ayrı ele 

alınmakta ve bunun neticesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları genel olarak 

tahkim müessesesi dışarıda bırakılarak tartışılmaktadır.89 Tahkim, diğer alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarından birçok yönde farklılaşmaktadır. Arabuluculukta ve 

diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde, sonucun ortaya çıkması 

bakımından tarafların hakimiyeti sözkonusuyken, tahkim usulünde bu hakimiyet 

tarafsız 3. kişi ya da kişileri oluşturan hakem heyetinde toplanmaktadır.90 Diğer 

alternatif yöntemler gibi tahkim başvurusu da tarafların ortak iradeleri ile 

mümkünken, tahkim dışında kalan alternatif yöntemler neticesinde alınan kararlar 

yine tarafların ortak iradeleri ile belirlenebilmekte, taraflar kararı 

şekillendirebilmekte, ancak tahkim söz konusu olduğunda hakem/hakem heyeti 

bağlayıcı olan nihai kararı vermektedir. Bunun yanında, tahkimi diğer alternatif 

yöntemlerden ayıran esas özellik, mahkeme yargılamasına benzer bir süreç 

olmasından ötürü “yargısal” bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olması91 ve 

buna ek olarak, tahkim usulü çerçevesinde tarafların hak ve borçlarına ilişkin 

                                                 
88 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 109-110. 
89 Ian S. Blackshaw, Mediating sports Disputes: National and International Perspectives, The 
Hague : T.M.C. Asser Press; Norwell, MA, Sold and distributed in North, Central, and South America 
by Kluwer Law International, 2002, (Mediating sports Disputes), s. 7; Robert Pritchard, Economic 
Development, Foreign Investment, and the Law:Issues of Private Sector Involvement, Foreign 
Investment and the Rule of Law in A New Era, London, Boston : Kluwer Law International : 
International Bar Association, c1996, (Economic Development, Foreign Investment, and the Law), 
s. 209-210. 
90  Goldberg,Sander,Rogers, a.g.e. (Dispute Resolution),  s. 235. 
91 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 20. 
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konularda sonuca varılması ve bu sonucun taraflar bakımından kesin hüküm 

kuvvetinde olmasıdır92. 

   

5. Ombudsman/Kamu Denetçisi/Parlamento Komisyoneri 
(Ombudsman) 

 Ombudsman kurumu, idarenin işleyişine ve adaletsizliklere karşı, kamudan 

gelen şikayetlere ilişkin olarak soruşturma ve eleştiri yapmak ile görevlendirilmiş 

bağımsız görevlileri nitelemektedir. Uluslararası Barolar Birliği’nin yaptığı tanıma 

göre ombudsman “Anayasa ya da yasa tarafından kurulan, mağdur yurttaşların 

idareye ve kamu görevlilerine ilişkin şikayet/yakınmalar üzerine olabileceği gibi 

re’sen de harekete geçerek araştırmalar yapmak, tavsiyelerde bulunmak ve raporlar 

hazırlayarak yayınlamak yetkileri ile donatılmış, yasama organına sorumluluğu olan 

ve bağımsız bir kamu görevlisi tarafından yürütülen bir kurum” olarak 

belirlenmiştir.93 

 

Bu tanımdan hareketle ombudsman, idarenin işleyişine yönelik araştırmalar 

yapmak ve raporlar yayınlamak yetkisine sahip olsa da hukuken bağlayıcı kararlar 

almak yetkisini haiz değildir. Bunun yerine, ilgili kararı veren idareyi, kararını 

değiştirmek konusunda ikna etmeye çalışmak veya şikayet sahibine idare tarafından 

bir takım ödemeler yapılmasını sağlamak fonksiyonlarını görebilmektedir.94 Ancak, 

ombudsman, bunlara ek olarak, yayınladığı raporlar ile gerek parlamento denetimini, 

gerekse de kamuoyu denetimini harekete geçirebilmek gibi dolaylı bir takım yollarla, 

araştırmalarının sonucu olarak vardığı kararlarının etkin bir biçimde gözönünde 

bulundurulmasını sağlamak imkanına sahiptir.  

 

Kurumun anavatanı olan İskandinav ülkeleri, özellikle de kurumun anavatanı 

olan İsveç ile giderek yayıldığı Kıta Avrupası ülkelerinde idarenin işleyişi ile ilgili 
                                                 
92 Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, 
adopté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat le 4 février 1993, (Régler autrement les conflits), 
s. 85. 
93 Niels Eilschou Holm, “The Ombudsman-A Gift From Scandiavia to the World”, The Danish 
Ombudsman, Ed. Hans Gammeltoft-Hansen, Flemming Axmark, DJOF Publishing, Copenhagen, 
1995, s. 13-21, (The Ombudsman), s. 13. 
94 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 380. 
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şikayetleri dinleyen ve buna yönelik veri toplayan, soruşturma yapan ombudsmanın, 

anglo-sakson sistemine sahip A.B.D.’de farklı bir gelişim ve işleyiş göstererek, idare 

dışındaki özel kurumlar içindeki uyuşmazlıklar bakımından da ilişkiye geçilecek, 

çalışanlara ve tüketicilere uyuşmazlıkların çözümü bakımından uygun yolun 

bulunmasında yardımcı olacak, üst yönetime ulaşması kolay olan ve raporlarını 

direkt yönetimdeki en üst yetkiliye sunabilen, mekanizmanın hiyerarşik olarak 

dışında kalan tarafsız 3. kişi olarak da uygulama alanı bulan bir yapılandırmayla 

yararlanıldığı bir mekanizma olarak kullanıldığı da gözlemlenmiştir.95  

 

 Ombudsman, taraflararası uyuşmazlığı çözmek yerine, kamudan gelen 

şikayeti araştırma konusu yaptığından dar anlamda alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları içinde yer almamakla birlikte, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geniş 

algılandığı kimi görüşler bakımından arabuluculuk özelliği nedeniyle bu kategoride 

düşünülebilmektedir.96  

 

6. Kısa Yargılama (Minitrials)  
Bu usul, müzakere, arabuluculuk ve yargılamanın birleşmesinden oluşan 

melez bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Diğer alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerine nazaran daha yapısal olan bu usulde, tarafların kıdemli yöneticileri97 ile 

tarafsız 3. kişinin98, taraflarca yapılan sunumlar sonrasında karar vermeleri söz 

konusudur. Tarafların kıdemli yöneticileri, olabildiğince üst kademelerden seçilmeli 

ve uyuşmazlıkla direkt olarak ilişkileri olmamalıdır; yöneticiler ne kadar üst 

kademeden olursa, yapıcı bir sonuca ulaşmak imkanı o kadar mümkün olacaktır. Bu 

                                                 
95 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 318-319; Goldberg,Sander,Rogers, a.g.e. 
(Dispute Resolution),  s. 287-288. 
96 Patrick Birkinshaw “Complaints mechanisms in administrative law: recent developments”, A 
Handbook of Dispute Resolution ADR in Action, ed. By K. Mackie, Rotledge and Sweet & 
Maxwell, London and New York, 1991, s. 43-55, (Complaints mechanisms). Nitekim, Fransa ve 
Yunanistan gibi ülkelerde “mediatéur” olarak adlandırılan kurum, ombudsman işlevi görmektedir.  
97 Bunların bu alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminde sürece dahil edilmelerinin bir takım sebepleri 
vardır: Uyuşmazlığın konusu bakımından tecrübe sahibi olmaları, çıkarları/ilgileri daha iyi 
bilebilmeleri ve en az uyuşmazlığın çözümü kadar karşılıklı ilişkilerin de korunmasını istemeleri. 
Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 310. 
98 Tarafsız 3. kişinin seçimi bakımından dikkat edilmesi gereken husular: uyuşmazlık konusunun 
teknik özelliği, tecrübe, eğitim ve bu usul bakımından özel yetenek. Grenig, a.g.e. (Alternative 
Dispute Resolution), s. 311. 
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sayede, bu kıdemli idarecilerin/yöneticilerin, uyuşmazlığın çözümünde, geçmişte 

olmuş meseleleri savunmaları engellenmek istenmektedir. Bu usul, mahkeme 

yargılaması tercih edildiği halde uzun bir yargılama safhası geçirmek ihtimali yüksek 

olan uyuşmazlıklar bakımından tercih edilmektedir.99 

 

Kısa yargılama yöntemine ilişkin olarak bu yöntemde tarafsız 3. kişinin 

varlığına gerek olmadığı iddiaları da mevcuttur, nitekim A.B.D.’de böyle 

uygulamalar da görülmektedir. Tarafsız 3. kişi olarak bir avukat, emekli bir hakim 

veya herhangi başka biri seçilebilir. Seçilen bu kişinin alternatif yöntemin 

yürütülmesinde usule başkanlık etmesi ve usulu yönetmesi, taraflara sorular 

yöneltmesi, verilerin taraflarca en iyi şekilde anlaşılmasının sağlanması ve 

uyuşmazlığın içeriğine ilişkin görüşlerini bildirebilmesi gibi önemli görevleri 

mevcuttur.100 

 

Bu metod, tarafların yargılamadaki durumlarını gerçekçi bir şekilde anlamak 

açısından, kıdemli yöneticilerin uyuşmazlık konusundaki uzmanlıkları ve tarafların 

ilişkilerine zarar vermemesi bakımından, avantajlı bulunurken; uzun sürmesi ve 

maliyetli olması, taraflar kararlaştırmadıkça da bağlayıcı olmaması bakımından 

dezavantajlı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, kısa yargılama, tarafların oldukça 

büyük bir zamanını ve kaynaklarını bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine 

vakfetmelerini gerektirmesi sebebiyle yüksek miktarları ilgilendiren ve hukuksal ve 

verileri bakımından da teknik konuları ilgilendiren uyuşmazlıklar bakımından daha 

elverişli bulunmaktadır. Buna karşılık, tarafların yargısal içtihat yaratmak istedikleri 

durumlar ile uyuşmazlık konusunun sadece hukuksal meseleleri(legal issues) 

ilgilendirdiği durumlar için uygun bir uyuşmazlık çözüm yöntemi değildir.101 

 

 Kısa yargılama, taraflarca kararlaştırılabileceği gibi mahkeme yargılamasında 

mahkeme tarafından da emredilebilir. Süreçte, öncelikle bilgi alışverişinde bulunulur 

ki bunun amacı, tarafların karşılıklı konumlarını ve bakış açılarını anlamaktır. 

                                                 
99 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR),  s. 362; Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 37. 
100 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 363. 
101 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 302-304. 
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Böylelikle taraflar da sunumlarını yaparken uyuşmazlık bakımından önemli 

gördükleri verilere yoğunlaşmış olurlar. Bu safhada önce “discovery” (Amerikan 

Yargılama Hukukunda “tahkikat”) de yapılabilir. Burada sınırlı olarak ve mahkeme 

yargılamasındaki şeklinden daha gayrı resmi olarak yapılan tahkikatın amacı, 

verilerin belirlenmesi ve tarafların uyuşmazlıklarındaki güçlü ve zayıf yanlarını 

anlamalarını sağlamaktır. Bilgi alışverişi sonrasında taraflar kendi davalarını sunar, 

sonrasında da, kıdemli yöneticiler biraraya gelir ve gönüllü bir çözüm ararlar. Eğer 

bir çözüme ulaşılamazsa, tarafsız 3. kişi, uyuşmazlık, mahkeme yargılamasında 

çözümlenmiş olduğu takdirde verilecek karara yakın bir tavsiye kararı verir. Bundan 

sonra kıdemli idareciler biraraya gelerek yeniden uyuşmazlığın çözümü için 

çalışırlar. Yine çözüm mümkün olmazsa taraflar, ya süreci sona erdirir ya da tarafsız 

3. kişiye uyuşmazlığa ilişkin çözüm önerilerini yazılı olarak sunarlar. Eğer taraflar 

kararlaştırırsa tarafsız 3. kişi, kendisine sunulan çözüm önerilerini temel alarak 

tavsiye niteliğinde bir karar verir. Eğer taraflar bu tavsiye kararı kabul etmezlerse, 

taraflardan herhangi biri kısa yargılamayı sonlandırarak, uyuşmazlığı başka 

şekillerde çözmek arayışlarına yönelebilirler102.  

 

7. Özet/Kısa Jüri Mahkemesi/Yargılaması (Summary Jury 
Trials) 
Bu usül, A.B.D.’de 1980 yılında ortaya çıkmış olup, mahkemeye bağlı olarak 

yürütülen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Uyuşmazlığın jüri 

önünde dile getirilmesi şeklinde cereyan eden bu usülde süreç, mahkeme yargıcı 

veya özel uzman (special master) önünde gerçekleştirilir. Bu alternatif yöntemde 

tarafların argümanlarını kanıtlarıyla beraber sunmalarının ardından hakim jüriye 

mevcut yasal düzenlemeler hakkında açıklama yapar ve sonrasında da jüri kararını 

açıklar. Jüri tarafından verilen karar, taraflar bakımından bağlayıcılık taşımayan ve 

taraflar bakımından uyuşmazlığın çözümü (settle) için temel oluşturan bir niteliğe 

sahiptir. Bunu yaparken, tarafların gerçekçi olmayan beklenti ve yaklaşımlarından 

kurtulmaları sağlanarak tarafları çözüme yaklaştırmak amaçlanır. Bu amaçla, konular 

belirlenir, açıklanır ve taraflara mahkeme yargılamasında jürinin veriler ve davanın 
                                                 
102 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 363-169; Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 
306, 312-316. 
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hukuku bakımından nasıl bir bakış açısına varacağı hakkında bilgi verilerek, 

uyuşmazlığın çözümüne çalışılır.103   

8. Arabuluculuk-Tahkim (Mediation-Arbitration) 
Arabuluculuk ve tahkimin birarada olduğu bu yöntemde, uyuşmazlığın 

çözümüne arabuluculuk ile başlanır, bu girişimin sonuç vermediği anda tahkim 

safhasına geçilir.104 Bu melez usulün arkasında yatan sebep, tarafların uyuşmazlığı, 

tahkime gitmek endişesi ile arabuluculuk ile çözmek için gayret göstermelerini 

sağlamaktır.105 Tarafların eşit pazarlık tecrübesine sahip olduğu uyuşmazlıklar 

bakımından tercih edilen bu alternatif yötemde taraflar, arabulucu ile hakemin aynı 

kişi olmasını tercih edebilecekleri gibi, farklı kişileri de bu görevlere yetkili 

kılabilirler.106  Arabulucu ve hakemin farklı kişilerden oluştuğu hallerde, bu melez 

alternatif yöntemin etkinliği artmaktadır.107  

 

9. Erken/Ön Tarafsız Değerlendirme (Early Neutral 
Evaluation)  
Mahkeme yargılamasına bağlı olarak geliştirilmiş olan bu yöntem, tarafların, 

uyuşmazlığın esaslı konularında ve gerektiği oranda yapılan bir tahkikat üzerinde 

yoğunlaşan bir yargılamaya yaklaşmalarını sağlar. Uyuşmazlık konusu bakımından 

tecrübesi olan (bir avukat gibi) tarafsız 3. kişiyi uyuşmazlık konusunu gözden 

geçirmesi amacıyla tarafların ya  da mahkemenin atadığı bir yöntemdir. 

Değerlendirme yapacak olan tarafsız 3. kişi, taraflara anlaşma konuları ve 

iddialarıyla ilgili güçlü ve zayıf yanlarını belirlemede yardımcı olurken, taraflara 

önemli bilgilerin paylaşımı ve temel tahkikatın gerçekleştirilmesi hususunda bir plan 

da tasarlayabilir. Eğer uyuşmazlık bu şekilde çözümlenemezse, tarafsız 3. kişinin 

raporu “gizlilik” esasına tabi olmaktadır.108 

 

                                                 
103 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 39-40, 282; bu yöntemin örnek düzenlemesi 
için bkz. Texas Civil Practice and Remedies Code § 154.026.  
104 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 34-35. 
105 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 34-35. 
106 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 35. 
107 Goldberg,Sander,Rogers, a.g.e. (Dispute Resolution), s. 275. 
108 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 38. 
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 10. Olgu-Bulgulama (Fact Finding /Advisory Arbitration) 
 Uyuşmazlığın teknik, bilimsel ve diğer başka uzmanlık gerektiren alanlara 

ilişkin olması durumunda başvurulan bir yol olan olgu-bulgulama yöntemi109; 

uyuşmazlığın, tarafsız 3. kişice araştırılıp, taraflara tavsiye niteliğinde verilere ilişkin 

rapor verdiği şekilde çözülmesidir. Bu usuldeki amaç, tarafların özelliklerine göre 

belirledikleri tarafsız 3. kişice uyuşmazlığın verilerine ilişkin nesnel ve tarafsız bir 

yaklaşımın taraflara sağlanmasıdır. Bu rapor, taraflara, ileriki uyuşmazlık çözüm 

evrelerinde de yardımcı olur. Tavsiye edilen bu karar, taraflar üzerinde bağlayıcılığa 

sahip değildir. Bu usulün bir çeşidi olan “uzmanca olgu bulgulama”da (expert fact-

finding) taraflar, uzmanlığından yararlandıkları tarafsız 3. kişinin, nihai karar 

vermesini ya da yine tavsiye niteliğinde karar vermesini kararlaştırabilirler.110  

 

11. Özel Uzmanlar ve Hakemler (Special Masters and Referees)  
Bu usulde, mahkemede yargılaması devam eden bir konuda mahkemenin, 

tarafların ifadelerini almak, iddialarını dinlemek ve bunlar hakkında mahkemeye 

rapor vermek maksadıyla tayin ettiği; yargısal yetkiler kullanan fakat, adına hareket 

ettiği mahkemenin yerini almayan, o özel durum için mahkemenin bir uzantısı olarak 

kabul edilen tarafsız 3. kişi, uyuşmazlığın çözümüne mahkemenin kendisini 

atamasıyla dahil olmaktadır.111  

  

12. Özel Yargıç/Yargılama (Private Judging)  
Uyuşmazlıkların, mahkeme yargılaması dışında, tarafsız 3. kişilerin taraflarca 

seçilip mahkemece atandığı ve geçici hakim olarak görev yaptıkları yargılama 

sistemidir. Tarafsız 3. kişiler genellikle emekli olmuş hakimler veya uyuşmazlık 

konusunda tecrübeli avukatlardan seçilmektedir ve ücretleri taraflarca 

karşılanmaktadır. Sonuç, taraflar için mahkeme kararı kadar uygulanabilir ve geçerli 

bir karar olarak ortaya çıkar.112  

                                                 
109 Brown,Marriott, a.g.e. (ADR), s. 374. 
110 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 36. 
111 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 38-39; A.B.D.’de bu yöntem federal düzeyde 
Federal Rules of Civil Procedure article 53 ile düzenlenmiştir. 
112 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 43. 
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B. Mahkemeye Bağlı Olarak Yürütülen (Mahkeme Bağlamlı) 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  

Mecburi alternatif uyuşmazlık çözüm yolu ya da adli/yargısal(judicial) 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak da adlandırılan bu yöntem (Court Annexed 

ADR), alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile mahkemeler arasındaki çeşitli farklı 

ilişkileri tanımlar.113 Mahkemeye bağlı olarak yürütülen alternatif yöntemlerde, 

mahkemeye sunulan uyuşmazlıkların, kimi zaman mevzuat kimi zaman da mahkeme 

hükmü gereği alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile çözümlenmeleri söz konusu 

olur.114  Mahkemeye bağlı yürütülen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında, düşük 

maliyetli tahkikat yapılabilmesi, daha etkin dava yönetiminin sağlanabilmesi, taraflar 

arasında karşılıklı olarak uyuşmazlığın verilerine ilişkin anlayış ve iletişimin 

sağlanması, tarafların ilişkilerinin korunması ile mahkeme masraflarında maliyetin 

düşürülmesi gibi birçok avantajlar söz konusu olmaktadır.115  

 

Mahkeme bağlamlı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya çıkmasıyla 

beraber, alternatif yöntemlerin daha kurumsal bir şekilde kapsamlı kullanımının, bu 

yöntemlerden kamunun gün geçtikçe daha fazla haberdar olmasının, bu yöntemleri 

kullanan ve bunlardan yararlanan avukatlar ve yargıçların bu usuller hakkında daha 

kaliteli bilgi sahibi olmalarının, bu konuda çalışan uzmanların çeşitlenmesi ve 

uzmanlıklarının artmasının ve mahkemelerin rolünün daha yapıcı bir biçime 

bürünmesiyle yargı kültüründe bir değişimin başladığı görülmektedir.116 

  

 A.B.D.’de mahkeme bağlamlı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının fikir 

olarak ilk oluşmaya başlaması, yukarıda belirtilen “Pound Conference” ile önerilen 

“Çok Seçenekli Mahkeme Teşkilatı” ile olmuş, mahkeme bağlamlı olarak kullanılan 

ilk yöntemler olan arabuluculuk ve tahkim 1970’lerde kullanılmaya başlanmış, 

                                                 
113 Rau,Sherman,Peppet, a.g.e. (Processes of Dispute Resolution), s. 545. 
114 C.J. Snow, E.M. Abramson “Alternative to Litigation: Court-Annexed Arbitration” California 
Western Law Review, Vol. 20, 1983, (Court-annexed Arbitration), s. 43-59. 
115 Grenig, a.g.e. (Alternative Dispute Resolution), s. 552-553. 
116 Louisse Phipps Senft, Cynthia A. Savage, “ADR In The Courts: Process, Problems, and 
Possibilities”, Penn State Law Review, Vol. 108, 2003, s. 327-348, (ADR), s. 329-333. 
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ardından 1988’de bir kısım bölge mahkemelerinin tahkim programları 

uygulamalarını düzenleyen yasa çıkarılmış117, sonrasında da bu sistem 1990 Medeni 

Yargı Reformu Yasası ve özellikle de 1998 Federal Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 

Yasası ile yasal temeline kavuşmuştur. 1990 Medeni Yargı Reformu Yasası, her 

federal bölge mahkemesine, medeni yargı alanındaki maliyet ve gecikmelerin 

azaltılması amaçlarıyla plan geliştirmek yükümünü getirirken, bu planın 

geliştirilmesinde önerilen yöntemlerden birini uygun olan davaların arabuluculuk, 

kısa yargılama ve özet jüri yargılamasını içeren alternatif uyuşmazlık programlarına 

yönlendirilmesi olarak belirlemiştir.118 1998 Federal Alternatif Uyuşmazlık Yasası 

da, tüm federal bölge mahkemelerine, tüm hukuk davalarında alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yöntem geliştirmeleri ile 

yükümlü kılmış ve bu yöntemler sınırlı sayıda olmayan bir şekilde arabuluculuk, 

erken tarafsız değerlendirme, kısa yargılama ve tahkim olarak belirtilmiştir.119 Bu 

düzenleme ile her mahkeme için, taraflara alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

ilişkin seçenekler sunmak ve tarafların uyuşmazlıklarında/(hukuk) davalarında bu 

yöntemleri kullanmalarını, dikkate almalarını istemek ve genel olarak da alternatif 

uyuşmazlık çözüm programının uygulanmasını gerçekleştirmek amacıyla konu 

hakkında bilgili bir çalışanı görevlendirme yükümlülüğü getirilmiş ve alternatif 

yöntemlerin yürütülmesinde “gizlilik” ilkesine ilişkin kurallar kabul edilene kadar da 

her mahkemenin bu prensibe ilişkin yerel kurallar belirleyebilmesine izin 

verilmiştir.120 

 

 Mahkeme bağlamlı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının amacının 

mahkemelerin yükünü arttırmak olmadığını ifade eden bir görüş, amacın, 

uyuşmazlıkları mahkeme yargılaması dışına çıkararak mahkeme teşkilatının işini 

kolaylaştırmak değil, uyuşmazlığın taraflarına kendi uyuşmazlıklarını mahkeme 

tarafından atanan tarafsız 3. kişi yardımı ile kendilerinin çözmeleri için fırsat veren 

                                                 
117 28 U.S.C § 651-658. 
118 28 U.S.C.A. § 471-482. 
119 28 U.S.C §§ 651-658 (Supp. IV 1998) (V 1999) 
120 28 U.S.C.A. §§ 651-658. 
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uyuşmazlık çözüm vasıtaları yaratmalarından ötürü saygı sağlamak olduğunu ifade 

etmiştir.121  

 

Bunların yanında, A.B.D. Federal Medeni Yargılama Yasası’nın 16 ve 68inci 

maddeleri de mahkeme bağlamlı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımına 

federal düzeyde yasal temel sağlamaktadır. Adı geçen Yasa’nın 16ncı maddesi 

mahkeme başkanını, yargılama öncesi görüşme yoluyla (pretrial conference) 

tarafların çözüme ulaşmasını sağlamakla görevlendirirken; 68inci maddesi ise bu 

çözüme ulaşma girişimini reddeden tarafın, reddettiği tekliften daha tercih edilebilir 

olmayan bir yargılama neticesi elde ettiğinde müeyyidelendirilmesini 

düzenlemektedir. 

 

 Mahkeme Bağlamlı Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarından faydalanmada 

tarafların kötüye kullanımının önüne geçmek amacıyla gerek yasakoyucular, gerekse 

mahkemeler, tarafların sürece katılımında “iyi niyet” ve “anlamlı bir tavır” içinde 

olmalarını yüküm olarak getirirken122, bir kısım yasakoyucu ve mahkemeler de 

tarafsız 3. kişilere, tarafların durumunu değerlendiren veya tarafların katılımına 

ilişkin raporların adlî yetkililere sunulmasını içeren kurallar getirmişlerdir.123 

Mahkeme Bağlamlı Alternatif Uyuşmazlık çözüm sürecini kötüye kullanma hallerine 

örnek olarak, tarafların çözüm sürecine hazırlıksız gelmeleri, süreci kötü niyetle ve 

gerçek olmayan iddialarla uzatmaları, tarafların uzlaşmaya tam yetkili olan kişilerden 

                                                 
121Dorothy W. Nelson, “ADR In The Federal Courts--One Judge’s Perspective: Issues And Challenges 
Facing Judges, Lawyers, Court Administrators, And The Public”, Ohio State Journal on Dispute 
Resolution, Vol. 17, s. 1-17, 2001, (ADR In The Federal Courts), s. 10. 
122 Doktrinde, taraflara uyuşmazlık çözüm sürecine katılım amacıyla getirilen yükümlere karşı çıkan 
görüş, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının, taraflara, uyuşmazlıklarını çözmeleri amacıyla 
yardımcı olan ancak, tarafların çözüme zorlanmadığı bir süreç olduğunu belirtmiş; getirilen kriterler 
ile tarafların uyuşmazlık sürecinde belli davranışlara zorlanmalarının tarafların süreci şekillendirmek 
konusunda sahip oldukları hakimiyete de aykırı olacağına dikkat çekmiştir. Bkz. Edward F. Sherman, 
“Court-Mandated Alternative Dispute Resolution: What Form of Participation Should be Required?”, 
Southern Methodist University Law Review, Vol. 46, 1993, s. 2079-2112, (Participation), s. 2093. 
123 Maureen A. Weston, “Checks On Participant Conduct In Compulsory ADR: Reconciling The 
Tension In The Need For Good-Faith Participation, Autonomy, and Confidentiality”, Indiana Law 
Journal, Vol. 76, 2001, s. 591-645, (Compulsory ADR), s. 608-609. Federe devletlerin ve 
mahkemelerin bu kriterlere ilişkin kurallarına örnek olarak; Kansas State Ann. § 75-5430(c)(4) 
(1992), Minnessotta State Ann. § 583.27 subds, 1, 3 (West 2000), Foxgate Homeowners’ Ass’n v. 
Bramalea Cal., Inc., 92 Cal. Rptr. 2d 916 (Cal. Ct. App. 2 Dist. 2000), Employer’s Consortium, Inc. v. 
Aaron, 698 N.E.2d 189 (Ill. App. Ct. 2 Dist 1998). 
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teşekkül etmemesi gibi haller, mahkemeler tarafından belirlenmiştir. Yasalar ve 

mahkeme içtihatları ile belirlenen iyi niyet prensibine uyulmaması halinde ise, 

mahkemeler, yargılama masraflarının iyi niyetli olmadığı tespit edilen tarafa 

yükletilmesi, denial of trial de novo (yargılamanın en başından vakıa ve hukuka 

dayalı denetim ile yapılmasının reddedilmesi) ve bazı durumlarda da davanın 

reddedilmesine kadar uzanan yaptırımlar öngörmüşlerdir.124 Ancak, yukarıda 

belirtilen şekilde ortaya konulan zorlayıcı kuralların, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının, bu usullerin tercih edilmesine sebep olan ve varlığını oluşturan “gizlilik”, 

3. kişinin tarafsızlığı, hukuki usullere bağlılık (due process) ve tarafların yöntemin 

şekillenmesindeki yetkilerine aykırı olduğu da tartışılmıştır.125  

 

 

V. Genel Değerlendirme 
 

Devletin yargı erki olan mahkemelerce görülen yargılama sürecinin, gün 

geçtikçe davaların sayısının artması ile uzaması ve bunun yanı sıra yargılama 

maliyetlerinin ağır bir yük olarak görülmesi, yargılamanın şekli kurallarını içinde 

barındırmayan ve uyuşmazlık taraflarına çözüm sürecinde geniş bir yetki alanı 

bırakan alternatif yöntemlerin hukuk sistemlerinde bir kaçış noktası olarak 

görülmesini sonuçlamıştır. Bu bağlamda, yargı sistemindeki tıkanıklıkların 

çözülmesine ilişkin reformlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları tartışılmaya 

başlanmış ve milattan öncesinden günümüze, gerek dinsel, gerek etnik, gerek 

uluslararası gerek bireysel, uyuşmazlıkların çözümünde kullanılagelmiş olan 

alternatif bu yollar 20nci yüzyılda hemen hemen birçok hukuk sisteminde hukuksal 

temeline kavuşmuştur.  

 

 Uyuşmazlık çözümünde kullanılmaya başlanılan ve yargılama dışında kalan 

bu alternatif yöntemlerin yukarıda vurgulanan zaman ve maliyet tasarrufundan öte, 

tarafların kendi uyuşmazlıklarına ilişkin çözüm sürecini kendilerinin belirliyor 
                                                 
124 Weston, s. 609-614, Nick v. Morgan’s Foods, Inc., 99 F. Supp. 2d 1056 (Eastern Division Missouri 
2000), Employer’s Consortium, Inc. v. Aaron, 698 N. E. 2d 189, Ill. App. Ct. 2 Dist. 1998) 
125 Bkz. Weston, a.g.m. (Compulsory ADR), s. 614-619, 633-645. 
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olması ve bu bakımdan da yargılamadan daha esnek usullerle belirli hukuki sonuçlar 

elde etmeye yönelik olmak yerine kendilerine en uygun sonuca varabilmeleri, bunu 

yaparken de uyuşmazlığın çözüm sürecini kamusal değil özel olarak yürütebilmeleri, 

bu yöntemlerin tercih edilmesinde büyük etken olmuştur. Bu halde, taraflar, 

kendilerine dikte ettirilen bir sonucu gerçekleştirmek yerine, karşılıklı olarak 

birbirlerinin durumlarını ve iddialarını kavrayarak uyuşmazlıklarına işbirlikçi bir 

biçimde çözüm üreterek ortaya çıkan sonuca uymak bakımından da daha istekli 

olacaklardır. Aynı şekilde, uyuşmazlığın çözümüne katılan taraflar, mahkemelerce 

uyuşmazlık çözümündeki yargılama sürecinden farklı olarak birbirlerine “hasım” 

oldukları gerçeğini vurgulamadan uyuşmazlığın çözümü sonrasındaki ilişkilerini de 

çekişmeli olmak yerine uzlaşmacı bir pozisyona sokacaklardır. Böylelikle 

uyuşmazlık çözülemeyip yargılama yoluna gidilse bile, uyuşmazlığa ilişkin veriler 

daraltılmış olabileceği gibi tarafların uyuşmazlığı çözmek bakımından iyi niyetleri de 

ortaya konmuş olacaktır. Bunun sonucu olarak da, alternatif yöntemlerin yukarıda 

bahsedildiği üzere mahkemeler üzerindeki dava yükünü gidermek amaçlı bir çıkış 

noktası olmakla beraber, bunların, mahkemelere olan niceliksel katkıları yanında, 

uyuşmazlığa ve uyuşmazlık taraflarına niteliksel katkıları olduğu da 

söylenebilecektir. 

 

 20nci yüzyılda hukuk sistemlerinde yapılan reformlara konu olan bu alternatif 

yöntemler, elbette yargı sisteminin sorunlarına kesin ve tek bir çözüm olarak 

görülmemelidirler. Nitekim, uyuşmazlıkların çözümünde esas yöntem yargılama 

olmakla beraber, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları yargılamaya ek olarak onun 

yanında destekleyici ve daha da uygun bir biçimde uyuşmazlığı yargılama safhasına 

geçmeden giderici olan yöntemler olmakla yargılamanın alternatifi değil, 

tamamlayıcısı olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, bu yöntemlerin bir takım sorunlu 

yönleri de zaman zaman bunların uyuşmazlıkların çözülmesinde kullanılmaması 

gereğine işaret edebilmektedir.  

 

 Alternatif yöntemlerin, kimi zaman uyuşmazlığın taraflarınca belirlenen 

tarafsız 3. kişi yardımıyla çözülmesi, kimi zaman da tarafların kendi 

uyuşmazlıklarını bizzat kendilerinin çözüme kavuşturması, yargılama tekniğine ve 
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yargılamanın toplum üzerindeki etkisine yönelik olumsuzluklar içerebilmektedir. Bu 

bağlamda, yargılama neticesinde verilen kararın bir yaptırımı içermesi halinde bu 

yaptırımdan toplumun üzerine düşeni alması, uyuşmazlığın alternatif yöntemlerle 

çözülmesi halinde mümkün olmayacaktır. Bu durumda, uyuşmazlık taraflar için 

çözülmüş, ancak bu çözümden toplum, adalet adına elde edeceği kazanımı elde 

edememiş olacaktır. Bu bakımdan, süratli ve düşük maliyetli bir süreç sonucunda 

uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması uğruna hukuka uygunluğu sağlamadan sonuca 

ulaşmak da, alternatif yöntemlerin kullanılmasında uyuşmazlıkların niteliklerini 

önemli ölçüde dikkate almayı gerektirmektedir. Bu sebeple, her uyuşmazlığın 

alternatif yöntemle çözüme elverişli olmayabileceği akılda tutularak bu yöntemler 

tercih konusu yapılmalıdır ki, devletin yargı erkini sağlamanın bir parçası olan 

mahkemelerin de adaleti sağlayabilmeleri önünde ek engeller yaratılmasın. Bu 

açıdan, taraflar arası güç farklılıklarının yüksek düzeyde olduğu bir uyuşmazlık, 

doktrinde birçok yazar tarafından da ileri sürüldüğü üzere, alternatif yöntemlerde 

tarafların eşit pazarlık gücü ile karşı karşıya gelerek birbirlerinin iddialarını 

anlayabilmelerini imkansızlaştıracaktır. Buna ek olarak, tarafsız 3. kişinin de bu 

farklılıktan kaynaklanan avantajlar elde etmeden tarafsızlığını koruyabilmesi gereği, 

beraberinde uyuşmazlığın çözümünde yararlanılan kişilerin tarafsız ve 

bağımsızlıkları tartışmasını getirecektir. Bu bakımdan, bu tarz bir uyuşmazlıkta 

taraflar arasındaki güç farklılıklarını ortaya çıkaracağı adaletsizlikleri, hakim 

güvencesine sahip kişilerin giderebileceğini söylemek de yanlış olmayacaktır.   

 

Yargı sistemindeki niceliksel engelleri kaldırmaya yönelik bu alternatif 

yöntemlerin, gidermeyi amaçladığı engellerden birisi olması yönündeki 

“kurumsallaşma” boyutu da dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Bundan kasıt, 

alternatif yöntemlerden faydalanmada şekle tabiyetin olmaması ya da usuli 

güvencelerin bertaraf edilmesi değildir. Anlatılmak istenen, özellikle mahkeme 

bağlamlı alternatif yöntemlerin, halihazırda iş yükü sorunu olan mahkemelere ek bir 

yük olarak işlemesi ihtimalini en aza indirgemek gereğine işaret etmektir.  
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BÖLÜM II 

 

İDARE HUKUKU DÜZENLEMELERİNDE ve UYGULAMADA 
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 

 

 

I. Anglo-Sakson Hukuku Örneği Olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nde İdare Hukuku Alanında Alternatif Uyuşmazlık 
Çözüm Yolları  

 

A. Genel Olarak 
 

Amerika Birleşik Devletleri’nde İdare Hukuku alanına giren uyuşmazlıkların 

alternatif yöntemlerle çözümünü kapsayan günümüzdeki yasal düzenlemeler, 1996 

İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası, ülke başkanları tarafından her biri kendi döneminde 

verilmiş olan İdarî Talimatlar126 (“Executive Order”), Adalet Bakanlığı Savcısı 

Talimatı (Attorney General Orders) ve bunlara ek olarak doğrudan olmasa da dolaylı 

yoldan idarî uyuşmazlık çözümüne katkıda bulunan 1990 Medenî Reform Yasası, 

1996 Negotiated Rulemaking Act ile 1998 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yasası 

olarak sıralanmak gerekir. Bu yasalardan İdari Uyuşmazlık Çözüm Yasaları ile (1990 

ve 1996) Negotiated Rulemaking Yasalarının (1990 ve 1996) çıkarılmalarındaki 

amaç, federal hükümet düzeyinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımını 

yaygınlaştırmak, bu sayede yargılama giderlerini azaltmak ve idarî karar alma 

mekanizmasının geliştirilmesini sağlamaktır. Yasal düzenlemeler 1990lı yıllarda 

yapılmış olmakla beraber A.B.D. idarî sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları bu düzenlemelerden önce de yararlanılan yöntemler olmuştur.127 Yasal 

                                                 
126 İdari Talimat No. 12778, Federal Register, 23.10.1991, 56 Federal Regulation 55, 195 (1991) 
[Medeni Yargılama Reformu hakkında], İdari Talimat No. 12988, Federal Register, 05.02.1996. 
127 Charles Pou, Jr., “Federal Agency Use of “ADR”: The Experience to Date”, ACUS Sourcebook: 
Federal Agency Use of Alternative Means of Dispute Resolution, 1987, s. 101-113, (The 
Experience to Date), s.101-102, Philip J. Harter, “Points on a Continuum: Dispute Resolution 
Procedures and the Administrative Process”, ACUS Sourcebook: Federal Agency Use of 
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düzenlemeler çerçevesinde hemen hemen tüm idarî kurumlar, kendi iç işleyişlerine 

uygun olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin politikalar belirlemiş ve 

gerekli düzenlemeleri yapmışlar, gerek bu düzenlemeler ve gerekse bu 

düzenlemelere dayalı uygulamalar ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

günümüze kadar artarak kullanımının gelişimine katkıda bulunmuşlardır.  

 

A.B.D.’de idarî uyuşmazlıkların çözümünü amaçlayan ve günümüzde yürülükte 

olan 1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası’nı kavrayabilmek için öncesinde 1990 

İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası’nı genel hatlarıyla gözden geçirmekte fayda 

bulunmaktadır. Zira, 1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası, kendinden önce aynı 

alanı düzenleyen yasanın bir takım problemli hükümlerini ortadan kaldıracak bir 

biçimde ve beş senelik bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolları tecrübesi üzerine 

kaleme alınmıştır. 

 

B. 1990 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası (1990 Administrative 
Dispute Resolution Act) 

 
Federal idarî kurumların uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemleri 

kullanmalarının, dava açma kültürü çok yaygın olan A.B.D.’de, 1990 yılındaki 

istatisistikler gözönünde bulundurulduğunda büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır. Zira, 1990 yılında mahkemelere yansıyan uyuşmazlıkların dörtte 

birinin tarafı federal idarî kurumlar olmuştur.128 Bunun yanı sıra, federal düzeyde 

idarî usûlü öngören Federal İdarî Usûl Yasası (Federal Administrative Procedure 

Act) ile getirilen ve mahkemelerce yapılan yargılamadan daha az şekilci, daha az 

masraflı ve çabuk bir yöntem olarak düzenlenen “administrative adjudication”129 

usûlü aşamasında da yükün ağırlaşmış olması, alternatif yöntemlerin uygulamaya 

                                                                                                                                          
Alternative Means of Dispute Resolution,  1986, s. 437-445, (Administrative Process), s. 438-43; 
Phillip J. Harter, “Dispute Resolution and Administrative Law: The History, Needs, and Future of a 
Complex Relationship, Villanova Law Review, Vol. 29, 1983-1984, s. 1393-1419, (Administrative 
Law), s.1395-1403. 
128 Cynthia B. Dauber, “The Ties That Do Not Bind: Non-binding Arbitration in Federal 
Administrative Agencies”, Administrative Law Journal of American University, Vol. 9, 1995, s. 
165-190, (Non-binding Arbitration), s. 165. 
129 İdare’nin yargısal benzeri usullerle karar almasını ifade eder. 
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konmasına etki etmiştir.  Bu ihtiyaca yönelik olarak da Kongre, federal düzeydeki 

idarî kurumların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını kullanmasını teşvik etmek ve 

bu kullanımda bir çerçeve belirlemek amacıyla, 1990 İdarî Uyuşmazlık Çözüm 

Yasası’nı130 (1990 Yasası) yürürlüğe sokmuştur. Yasa’nın hemen ardından, dönemin 

Bush İktidarı, Yasa’nın geniş çapta uygulanması ve alternatif yöntemlerin 

uygulanmasının yaygınlaştırılması amacıyla İdarî Direktif çıkararak, alternatif 

yöntemlerin kullanımını özendirmeyi amaçlamıştır.131 Bunun yanında, Adalet 

Bakanlığı da kendi bünyesinde Uyuşmazlık Çözüm Ofisi kurmuş132 ve alternatif 

yöntemlerde görevlendirilen tarafsız 3. kişilerin ödemeleri için kalıcı kaynak 

yaratmıştır.133 

 

1990 Yasası, şimdilerde feshedilmiş olan Amerika Birleşik Devletleri İdare 

Konferansı (Administrative Conference of the United States- ACUS) tarafından 

ortaya konulan tavsiyelere134 uygun olarak düzenlenmiş ve federal alanda alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımını yaygınlaştırmak ve ilerletmek amacını 

taşıyan bir yasa olarak, idarî kurumların, uyuşmazlıkların çözümünde alternatif 

çözüm yollarına başvurmak konusunda yetkisine ilişkin bir temel de oluşturmuştur. 

Böylelikle, Yasa gereği idarelerin kendi bünyelerinde belirledikleri uyuşmazlık 

çözüm uzmanının ACUS’a ve Federal Arabuluculuk ve Uzlaşma Hizmeti’ne 

                                                 
130 Public Law 101-552, November 15, 1990, 104 Stat 2736. 
131 Executive Order 12778, 56 Federal Register 55195 (1991). Ancak, söz konusu İdarî Direktif’in bir 
takım hükümleri, geleneksel “settlement negotiations” ve yargılamayı öne çıkarmak bakımından 
çelişki içermektedir. Marshall J. Breger, “The Administrative Dispute Resolution Act of 1996 and the 
Private Practitioner”, Federal Administrative Dispute Resolution Deskbook, Ed. Marshall J. 
Breger, Gerald S. Schatz, Deborah Schick Laufer, American Bar Association, Chicago, 2001, s. 1-35, 
(The Administrative Dispute Resolution Act of 1996), s.12-13; Daniel Marcus,Jeffrey M. Senger, 
“ADR and the Federal Government: Not Such Bedfellows After All”, Missouri Law Review, Vol. 
66, 2001, s. 709-723, (ADR), s. 715. 
132 Department of Justice, Memorandum from the Office of the Attorney General “Promoting The 
Broader Appropriate Use of Alternative Dispute Resolution Techniques”, 
http://www.usdoj.gov/crt/adr/agorder.html. 
133 Marcus,Senger, a.g.m. (ADR), s. 715-716. 
134 Administrative Conference of the US, Reccomendation 84-7, Administrative Settlement of Tort 
and Other Monetary Claims Against Government,  1 Code of Federal Regulation 305.84-7 (1992); 
Administrative Conference Recommendation 86-3, Agencies’ Use of Alternative Means of Dispute 
Resolution, 1 Code of Federal Regulation 305.86-3, 20.06.1983; Administrative Conference of the 
US, Reccomendation  82-2, Resolving Disputes Under Federal Grant Programs, 1 Code of Federal 
Regulation 305.82-2 (1992). Diğerleri için bkz. Mark H. Grunewald, “Freedom of Information and 
Confidentiality Under The Administrative Dispute Resolution Act”, The American University 
Administrative Law Journal, Vol. 9, 1996, s.985-1005, (Freedom of Information). 
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(Federal Mediation and Conciliation Service-FMCS) danışarak belirlediği alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolunu düzenleyen programların Federal Sicil’de (Federal 

Register) yayımlanması neticesinde, hem alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

kurumsallaşması yolunda adım atılmış, hem de birçok idarî kurumda alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının pilot uygulamaları şekillendirilmiştir.135 Yasa ile 

amaçlanan, özel sektör tarafından kullanılan alternatif yöntemlerden yararlanırken 

bunların gelişmesini de sağlamak ve bu sayede alternatif yöntemlerin etkin kullanımı 

ile İdare’nin işleyişini geliştirerek kamuya daha iyi bir hizmet sunmaktır. 

 

 Yasa, genel olarak, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının -sınırlı sayıda 

olmayacak bir biçimde- çeşitlerini, bunların yaygınlaştırılması için gerekli 

yükümlülükleri, bu yöntemlerde uyuşmazlığın çözümüne katkıda bulunan tarafsız 3. 

kişilere ve “gizlilik” ilkesine ilişkin düzenlemeleri, alternatif yöntemlerin hangi 

uyuşmazlıklar için uygun olmayacağına ilişkin düzenlemeleri ve tüm bunların 

gerçekleştirilebilmesi için hangi yasaların hangi hükümlerinde değişiklik yapıldığına 

ilişkin hükümleri136 içermektedir. 1990 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası’nda dikkati 

çeken, kendisinden sonra gelen 1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası’nda da olduğu 

gibi tahkim kurumunun düzenlenmesine geniş yer vermiş olmasıdır. Yukarıda 

belirtildiği gibi 1990 Yasası, federal idarî kurumlara alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının kullanımı amaçlı bir politika belirlemelerini hüküm altına alırken, bunu 

gerçekleştirmek için tecrübeli bir çalışanını uyuşmazlık çözüm uzmanı olarak 

atamasını, uyuşmazlık çözümü konusunda düzenli eğitimler verilmesi gereğini, 

sözleşme, ödenek verme ya da bunun gibi yöntemlere ilişkin anlaşmalarını, 

uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımını sağlayacak biçimde gözden geçirmelerini 

idarelere yüküm olarak getirmiştir.137 

 

                                                 
135 Breger, a.g.m. (The Administrative Dispute Resolution Act of 1996), s.1-2. 
136 5 U.S.C. (5)(4)(Chapter 5 of title 5, US Code), Federal Administrative Procedure Act [5 U.S.C.A. 
§ 556(c)(6),(7),(8)], Federal Acquisition Regulation (section 6(a) of the Office of Federal Procurement 
Policy Act[41 U.S.C.405(a)], Federal Arbitration Act [9 U.S.C.A. § 10], Contract Disputes Act [41 
U.S.C. 606, 607(g)], Labor Management Relations Act [29 U.S.C. 173], Federal Tort Claims Act [28 
U.S.C.A. § 2672], Claims of Government Act 31 U.S.C.A. § 3711(a)(2).  
137 Administrative Dispute Resolution Act of 1990, 5 U.S.C.A. §571. 
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 Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygınlaştırılması, bu yolların 

kullanımında en önemli unsurlardan biri olan tarafsız 3. kişilere olan ihtiyacı da 

artırmış ve bu ihtiyacın karşılanmasında ACUS, belirleyici rol oynamıştır. Zira, 1990 

Yasası 5 U.S.C.A. §573(c)(4) hükmü, ACUS’u işin ehli/konusunda uzman olan 

tarafsız 3. kişilerin listesini sağlamakla görevli kılmıştır. Böylelikle ACUS, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin bilgileri federal düzeydeki idarelere yaymış, 

konunun anlaşılması ve uygulanması için eğitimler düzenlemiş ve tarafsız 3. kişiler 

için uzmanlık ve eğitimlerine dayanan yetki koşulları belirlemiştir.138 Federal 

düzeydeki idareler, özellikle bütçeleri bakımından alternatif yöntemlerin 

kullanımında bir takım sorunlar yaşamışlarsa da, ACUS tarafından alternatif 

yöntemlerin yeknesak bir biçimde idarelere tanıtılması ve eğitimlerin verilmesi, 

federal idareler düzeyinde alternatif yöntemlerin yayılması çabalarında olumlu 

sonuçlar vermiştir.139  

 

 Yasa, resmî olarak yürürlüğe girmeden evvel, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının bir çeşidi olan tahkim kurumu ile ilgili bir takım tartışmalar yaşanmış ve 

bu tartışmalar 1990 Yasası’nın tahkime ilişkin hükümlerini büyük ölçüde 

etkilemiştir. Adalet Bakanlığı ve Genel Muhasebe Ofisi, federal idarî bir kurumun 

bağlayıcı tahkime başvurmasının anayasal bakımdan mümkün olmayacağı fikrini 

ileri sürmüş, bu fikirler de tahkime ilişkin düzenlemenin “bağlayıcı olmayan” bir 

şekilde yapılmasını sonuçlamıştır.140 Buna göre, idare, tahkim kararının verilmesinin 

ardından kesinleşmesi için gerekli 30 günlük süre içinde kararı kabul etmeme ve 

hükümsüz kılma yetkisi ile donatılmıştır.141 Bunun yanında alternatif yöntemlerin 

kullanımında “gizlilik” ilkesine ilişkin düzenlemelerin kapsamı, Bilgi Edinme 

Yasası’ndan (Freedom of Information Act-FOIA) muaf olacak şekilde 

düzenlenmeyerek, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının en önemli özelliklerinden 

                                                 
138 David Seibel, “To Enhance the Operation of Government: Reauthorizing the Administrative 
Dispute Resolution Act”, Harvard Negotiation Law Review, Vol. 1, 1996, s. 239-248, (Operation of 
Government), s. 241. 
139 Seibel, a.g.m. (Operation of Government), s. 243. 
140 Bernard V. Parette, “The Contract Disputes Act and the Administrative Dispute Resolution Act: A 
Richness of Remedies, Finally Ready for Trial?”, Public Contract Law Journal, Vol. 20, 1991, s. 
293-301, (Finally Ready for Trial?), s. 294-295. Bkz. ACUS Sourcebook: Federal Agency Use of 
Alternative Means of Dispute Resolution. 
141 1990 Administrative Dispute Resolution Act 5 U.S.C.A § 590(c). 
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ve tercih edilme sebeplerinden biri olan “gizlilik” ilkesi, etkisizleştirilmek tehdidi 

altında kalmıştır. Bağlayıcı olmayan tahkim ve gizlilik ilkesine ilişkin hükümler 

dışında 1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası’ndan farklı olmayan 1990 Yasası, beş 

yıllık bir dönem için öngörülmüş süreli bir yasa olarak düzenlenmiş ve 1 Ekim 1995 

tarihinde yürürlükten kalkmıştır. 

 

C. 1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası (1996 Administrative 
Dispute Resolution Act) 

 
1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası, yürürlükten kalkan 1990 Yasası’nın  

geçici olarak kurmuş olduğu düzeni kalıcı hale getirmiş ve bu düzende sorunlu olan -

bağlayıcı olmayan tahkim ve gizlilik prensibi gibi- bir takım konuları farklı bir 

biçimde ele almıştır. 1990 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası döneminde idarî alanda 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanılması ve yaygınlaştırılması için 

rehberlik eden ACUS’un yerine, 1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası döneminde 

başkanlığını Başsavcı’nın(Attorney General) yaptığı, “Federal ADR Konseyi” olarak 

da bilinen “İdarî Kurumlar Arası Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Çalışma 

Grubu” (Interagency Alternative Dispute Resolution Working Group- IADRWG), 

idarî kurumlara, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin politikalar 

belirlemeleri ve uygulamaları konusunda rehberlik hizmeti vermektedir.142 Yasa’nın 

uygulanmasını yaygınlaştırmak amacıyla dönemin Clinton İktidarı’nın yayınladığı 

Medeni Adalet Reformu İdarî Direktifi143, kendisinden önceki dönem direktifinden 

farklı olarak açık bir biçimde alternatif yöntemlerin en erken aşamada kullanılmaya 

başlanmasını teşvik etmiştir. 

 

                                                 
142 Michael Asimow, A Guide to Federal Agency Adjudication, American Bar Association Section 
of Administrative Law and Regulatory Practice, Chicago, 2002, (Federal Agency Adjudication), s. 
143.  
143 Executive Order 12988 on Civil Justice Reform 61 Federal Register 4729 (1996). Bunun yanında 
Clinton İdaresi, 1 Mayıs 1998 tarihli memorandumunda da alternatif yöntemlerin kullanılmasının 
yaygınlaştırılmasına işaret etmiştir, Memorandum from the President of the United States, to the 
Heads of the Executive Departments and Agencies (May 1, 
1998).(http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/memos/disputre.html.) 
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1. 1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası’nın Uygulama Alanı 
ve Kullanılan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

 
1996 İdarî Uyuşmazlık Çözüm Yasası (1996 Yasası), uyuşmazlık çözüm  

yöntemini, bir idare tarafından idarî bir programa144 ilişkin olarak alınan karardan, 

esaslı şekilde etkilenen bireyler ile idare arasındaki veya karardan esaslı şekilde 

etkilenen bireyler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için tarafsız 3. kişi tayin 

edilerek alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanıldığı yöntemler olarak tarif 

etmiştir.145 Bu yöntemler, sınırlı sayıda olmayacak bir şekilde, uzlaşma, 

kolaylaştırma(facilitation), arabuluculuk, olgu bulgulama, kısa-yargılama, tahkim, 

ombudsman veya bunların birleşimlerinden biri olarak düzenlenmiştir.146 Kendinden 

önce gelen ve süreli olan 1990 Yasası’ndan farklı olarak bu Yasada, ombdusman da 

alternatif bir yöntem olarak düzenlenirken, settlement negotiations, alternatif bir 

yöntem olmaktan çıkartılmıştır. Bununla amaçlanan, idarî kurumların, settlement 

negotiations yöntemini kullanarak Yasa hükümlerini yerine getirmiş kabul 

edilmeyeceğine işaret etmek ve yukarıda sayılan alternatif yöntemleri kullanmaktan 

kaçınmamalarını sağlamaktır.147 Bunun yanında, bir farklılık da eski düzenlemede 

çok tartışılmış bağlayıcı olmayan tahkime ilişkindir. 1996 Yasası, tahkim kurumunu 

düzenlerken, idarî kurumun, tahkim kararının kesinleşmesinden itibaren 30 günlük 

süre içinde kararı hükümsüz kılmasına ilişkin yetkisini kaldırarak, bağlayıcı tahkim 

düzenlemesine gitmiştir.  

 

Yasa’nın 5 USCA § 581 hükmü gereği, her idarî kurum, resmi-gayrıresmi  

adjudication, kuralkoyma, icra/uygulama işlemleri (enforcement actions), ruhsat ve 

izin verme ve geri alma, sözleşme yapma, kendisine yöneltilen veya kendisinin açtığı 

davalar ve diğer faaliyetlerine ilişkin olan uyuşmazlıklar için alternatif yöntemlerin 

incelenmesi yükümü altındadır. 

                                                 
144 İdarî program, 5 U.S.C. § 571(2)’de, kuralkoyma, adjudication, ruhsat verme veya soruşturma gibi 
idarî usule ilişkin faaliyetler yoluyla, kamu yararının korunmasını ve özel hukuk kişilerinin hakları, 
ayrıcalıkları ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsayan federal işlevleri içerir bir şekilde 
tanımlanmıştır. 
145 5 U.S.C. § 571(6). 
146 5 U.S.C. § 571(3). 
147 Breger, a.g.m. (The Administrative Dispute Resolution Act of 1996), s. 7. 
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1996 Yasası, Federal İdarî Usul Yasası’nda, idarî usulün bir parçası olan ve 

kuralkoyma ile adjudication usullerinde söz konusu olan duruşmaya (hearing) ilişkin 

hükümlerde yaptığı değişiklik ile, duruşmaya başkanlık eden yetkili kişinin, ilgili 

idarî kurumun düzenlemelerinde yer alması ve yetkisi dahilinde olması durumunda; 

tarafların onayı ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanılması yoluyla 

usulün sadeleştirilmesi için toplantılar düzenlemesini, tarafların bu yöntemlerden 

haberdar edilmesi ve bunların kullanımının teşvik edilmesini, bunu gerçekleştirmek 

için de tarafların uyuşmazlığı çözmeye yetkili temsilcilerinin duruşmaya katılmasını 

talep edebileceğini hüküm altına almıştır.148 Bunun sonucu olarak, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları, idarî usûlün en önemli kısımlarından biri olan duruşma 

aşamasında kullanıma açık hale getirilerek, idarî usûlün genel olarak merkezinde 

konumlandığı söylenebilir. 

 

Ancak, İdare’nin alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını çok geniş çapta  

kullanmasının önünde bir takım engeller de bulunmaktadır.149 Bunlardan ilki, 

birtakım idarî faaliyetler bakımından uzlaşmanın mümkün olmamasıdır, zira, İdare, 

kanunları uygularken belli birtakım ilkelere uygun hareket etmek zorundadır. 

İdarenin, faaliyetlerinde yeknesaklığın sağlanması gerekliliğinden ötürü birçok 

uyuşmazlıkta özel hukuk kişileri gibi farklı yöntemleri denemek konusunda esnek 

davranamaması, bir diğer engel olarak görülmektedir. Nitekim, İdare, maddi 

vakıaları birbirine benzer ancak şahısları farklı birçok uyuşmazlığın tarafı olmakta ve 

bu tür uyuşmazlıklarda bir ödeme politikası oluşturmak zorunda kalabilmektedir. 

Bunun yanında, İdare’nin yapısal büyüklüğü ve genellikle ülkedeki en büyük işveren 

olduğu gözönünde bulundurulduğunda, uyuşmazlıklarda İdare adına uyuşmazlığı 

çözümlemekle yetkilendirilmiş makamın sorumluluğu altında yüzlerce dosya 

olmakta ve bu makam, bu uyuşmazlıkların her birine katılamadığından İdare’nin 

alternatif yöntemleri tercih etmesi, sakınca oluşturmaktadır. Bir başka engel olarak 

da, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına hakim olan “gizlilik” ilkesi ile kamunun, 

                                                 
148 5 U.S.C. §556(c)(6)(7)(8).  
149 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 9-10. 
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uyuşmazlık çözüm yollarını kullanma şeklini de içerir biçimde, İdare’nin işleyişinde 

“şeffaflığın” sağlanması ile haberdar olmak hakkının çatışması, görülmektedir. 

 

Bu gibi bir takım sakıncalar, yasakoyucu tarafından düşünülerek, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımının uygun olmayacağı uyuşmazlık tipleri 

yasada öngörülmüştür. Yasa’nın 5 U.S.C.A § 572 (b) hükmü gereği,  

- uyuşmazlığın kesin ve güvenilir sonucu içtihat yaratmak için gerekliyse ve 

alternatif yollarla çözüm, bu sonucu sağlayamayacaksa, 

- uyuşmazlık konusu, nihai karar alınmadan önce birtakım usuller öngören Hükümet 

politikasını kapsıyor veya buna ilişkin sorunlara dayanıyorsa ve bu yöntemle 

uyuşmazlığın çözümü, idarenin politikalarını gereken şekilde belirlemesine hizmet 

etmeyecekse, 

- varolan politikaları korumak ya da sürdürmek, bireysel kararlar arasında 

farklılaşma olmaması açısından, önem arzediyorsa ve alternatif yöntemler bireysel 

kararlar bakımından böyle bir tutarlılığı sağlayamayacaksa, 

- uyuşmazlık konusu, usûlde taraf olmayan kişi ya da kuruluşları önemli ölçüde 

etkiliyorsa, 

- usûlün tüm kayıtlarının aleniyeti önemliyse ve uyuşmazlık çözüm yolları bunu 

sağlayamıyorsa, 

- idarenin, uyuşmazlık konusuna ilişkin olarak, değişen şartlara göre konunun 

niteliğini değiştirmeye ilişkin yetkisini elinde tutması gereği varsa ve uyuşmazlık 

çözüm yollarının kullanımı, idarenin bu yetkisini kullanmasına müdahale teşkil 

ediyorsa,  

idarenin, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını kullanmamayı değerlendirmesi, bir 

yüküm olarak yüklenmiştir. Yukarıda belirtilen bu haller dahilinde, idarenin 

alternatif yöntemleri kullanması bakımından “yumuşak” birer kural olarak getirilmiş 

olmakla beraber, tahkim dışındaki alternatif yöntemlerde bir sorun teşkil 

etmeyecekse de, tahkim kurumunun bu gibi hallerde kullanılması, bazı durumlarda 

kaçınılmaz olabilecektir. Nitekim, diğer alternatif yöntemlerden farklı olarak, tahkim 

kurumunun özellikle sözleşmesel ilişkilere ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için 

kullanılmasının kararlaştırılması, kimi zaman-belki de çoğunlukla-uyuşmazlık çıktığı 

sırada değil, sözleşme akdedildiği sırada kararlaştırılan bir yöntem olmaktadır. 
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Bunun sonucu olarak da daha hukuki ilişkinin başlangıç aşamasında, ileride yukarıda 

belirtilen sakıncaları doğuracak bir biçimde uyuşmazlıkların alternatif yöntemlere 

konu olması, engellenmiş olmayacaktır.150  

  

2. Tarafsız 3. Kişinin Nitelikleri ve Seçilme Usûlü 
 

Uyuşmazlıkta taraflara, birbirlerinin durumunu daha iyi anlayarak, taraflar 

arası iletişim kanallarını açıp onları birbirlerine yaklaştırarak uyuşmazlığın çözümü 

için yardımcı olan tarafsız 3. kişinin seçimi konusunda Yasa’nın 5 U.S.C.A. § 573(c) 

maddesi, Başkan’ın, alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik edecek ve 

kolaylaştıracak bir kurum tayin etmesi ya da idareler arası bir komite kurması 

gerekliliğini dile getirirken, kurulacak ya da bu görevle donatılacak olan kurumun, 

federal düzeydeki diğer idareler ve meslek kuruluşlarına danışarak, idarelerin tarafsız 

3. kişilerden yararlanmasını çabuklaştıracak yöntemler geliştirilmesinin de 

sağlanmasını emretmiştir. Bu amaçla, önceden de belirtildiği üzere, 1990 Yasası 

döneminde ACUS’un yerini Federal ADR Konseyi almıştır.  

 

 Yasa’nın 5 U.S.C.A. § 573(a) maddesi gereği seçilen tarafsız 3. kişinin, 

uyuşmazlığın konusuna ilişkin herhangi bir resmî, malî ya da kişisel menfaat 

çatışması içinde olmaması gerekmektedir. Bu gibi durumlar, ancak, durumun açıkça 

ve yazılı bir şekilde taraflara bildirilmesi ve tarafların tarafsız 3. kişinin bu şartlar 

altında seçilmesine rıza göstermeleri halinde, uyuşmazlık konusu ile çıkar çatışması 

olan kişiden tarafsız 3. kişi olarak yararlanılmasına engel olmayacaktır. Tarafsız 3. 

kişinin nitelikleri bakımından ayrıntılı düzenlemeye gidilmeyen Yasa’da, seçilme 

usûlleri de çok ayrıntılı ele alınmamış olmakla beraber, faydalı olacak bir takım yol 

gösterici hükümler bulunmaktadır. Buna göre, tarafsız 3. kişinin, Federal Hükümet’in 

sürekli ya da geçici çalışanı ya da işçisi olabileceği gibi, taraflarca kabul edilen 

dışarıdan bir kimse de olabileceği 5 U.S.C.A. § 573(a)’da belirlenmiştir. Bunun 

yanında Yasa’nın 5 U.S.C.A. § 573(d) hükmünde, idareler arasında, birinin diğerinin 

çalışanlarından, tarafsız 3. kişi olarak - hizmetin kısmi ya da tüm karşılığının 

                                                 
150 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution). 
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taraflarca ya da idareler arası imzalanan anlaşmalar yoluyla ödenmesi şeklinde- 

yararlanabileceği belirtilmiştir.  5 U.S.C.A. § 573(b) gereği tarafların uyuşmazlığın 

çözümünde yardımına başvurdukları tarafsız 3. kişi, tarafların arzuları doğrultusunda 

hareket eder . Bunun yanında, 5 U.S.C.A. § 573(e) hükmünce, idare, tarafsız 3. kişi 

hizmeti almak ya da alternatif uyuşmazlık çözümü amacıyla eğitim hizmeti almak 

için sözleşme kurabilir. Uyuşmazlığın tarafları, bu hizmetin bedeli olarak, idare için 

makul olan bir ödemenin, tarafsız 3. kişiye yapılması üzerinde anlaşırlar.   

 

3. Gizlilik İlkesi ve İstisnaları 
 
 1996 Yasası’nı 1990 Yasası’ndan büyük ölçüde ayıran konulardan birisi de 

“gizlilik” ilkesine ilişkin hükümlerdir. Alternatif yöntemleri kullanırken, tarafların, 

birbirlerine karşı durumlarını belirlerken ve uyuşmazlığın çözümüne çalışırken, iddia 

ve taleplerini daha açıkça ve “samimiyetle” dile getirebilmelerinin anahtarı olarak 

kabul edilen “gizlilik” ilkesi, 1990 Yasası düzenlemesinde Bilgi Edinme Yasası 

kapsamından muaf tutulmadığı gibi, adı geçen Yasa ile erişilmesi yasak olan belgeler 

kategorisine de bir istisna olarak düzenlenmediğinden, idarelerin kullanımında 

yaygınlaştırılmaya çalışılan alternatif yöntemlerin daha az tercih edilme sebebi 

olarak görülmüştür.151 1990 Yasası’nın gizlilik ilkesine ilişkin düzenlemelerine, 

ACUS’un yukarıda bahsedilen tavsiye kararlarından biri olan “Recommendation 88-

11 of the ACUS”152 temel oluşturmuştur. Ancak, Yasa’nın oluşumunun son 

aşamalarında, Temsilciler Meclisi’nde tasarının görüşülmesinin ardından Senato’da 

görüşülmesi aşamasında çok tartışılmak şansı olmadan, Yasa’nın, gizlilik ilkesine 

ilişkin hükmünün, Bilgi Edinme Yasası kapsamından muaf olarak anlaşılmaması 

gerektiğine ilişkin hüküm eklenmiştir.153 Bu şekildeki düzenlemeye rağmen, 1990 

                                                 
151 Bkz. Grunewald, a.g.m. (Freedom of Information). 
152 Philip J. Harter, “Neither Cop Nor Collection Agent: Encouraging Administrative Settlements by 
Ensuring Mediator Confidentiality, Report to the Administrative Conference of the U.S.”, 
Administrative Law Review, Vol. 41, 1989, s. 315-364, (Encouraging Administrative Settlements), 
s. 357. Bu kararda idarelerin anlaşmalarında meşruluğun sağlanması için gerekli olan açıklık ile 
hassas müzakerelerin anlaşmaları sağlaması için gerekli olan gizlilik arasındaki dengenin özenli bir 
şekilde oluşturulmasına işaret etmiştir. ACUS’un bu kararı Philip J. Harter tarafından ACUS’a sunulan 
bir rapora dayanarak oluşturulmuştur.  
153 Administrative Dispute Resolution Act of 1990, 5 U.S.C. § 574(j); Grunewald, a.g.m. (Freedom of 
Information), s. 990-992. 
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Yasası’nın gizlilik ile ilgili hükmünü, muafiyete ilişkin ifade ayrı tutulduğunda, Bilgi 

Edinme Yasası istisnaları kapsamında ele alınabileceğini iddia edenler olmuştur. 

Bilgi edinme hakkının istisnalarından birini oluşturan 5 U.S.C.A. §552(b)(3)’e göre, 

ilgili Yasa’da açıkça muafiyetin düzenlediği durumlardan, konu hakkında herhangi 

bir takdir hakkı bırakmayacak şekilde kamuya açıklanmaması emredildiği, 

açıklamama için belirli kriterler düzenlendiği ya da böyle kriterlerin referans 

gösterildiği hallerde, bilgi edinme hakkının istisnası söz konusu olmaktadır. 1990 

Yasası’nın gizlilik ile ilgili detaylı hükmü de, muafiyete ilişkin ifadesi hariç 

tutularak, bu kapsamda değerlendirilmiş ve bilginin açıklanmaması için belirlenmiş 

kriterler olarak yorumlanmıştır.154  

 

Tüm bunların bir neticesi olarak da 1996 Yasası çerçevesinde gizlilik ilkesine 

tâbi olan bilgi ve belgelerin bu ilke çerçevesinde açıklanmamasına ilişkin olarak, 5 

U.S.C.A.§574(j), Bilgi Edinme Yasası’ndan muafiyet düzenlemesine yer vermiştir. 

 

 Yasa’nın gizlilik ilkesine ilişkin hükümleri uyuşmazlık çözümünde kullanılan 

bildirimleri (dispute resolution communication) kapsamaktadır. 5 U.S.C.A § 

571(5)’deki tanıma göre bu bildirimler, tarafsız 3. kişinin, tarafların ya da taraf 

olmayan kişilerin uyuşmazlığın çözümü amacıyla sözlü ya da yazılı olarak 

hazırladıkları bilgi ya da belgelerden oluşmaktadır. Ancak, uyuşmazlık çözümü 

amacıyla taraflar arasındaki anlaşmalar ya da uyuşmazlığın çözümlenmesi sonucu 

ortaya çıkan anlaşma veya tahkim kararı, uyuşmazlık çözümünde kullanılan 

bildirimler kapsamında ele alınmamıştır. Bu nedenle de, bu belgeler “gizlilik” ilkesi 

kapsamında değerlendirilmemişlerdir. 

 

1996 Yasası gereği, gerek tarafsız 3. kişi gerekse taraflar, 5 U.S.C.A.§574 (a) 

ve (b) gereği kural olarak, “tahkikat” ya da zorunlu başka bir usûl sebebiyle155 veya 

                                                 
154 Grunewald, a.g.m. (Freedom of Information), s. 992. Ancak, yargı kararları da genellikle Bilgi 
Edinme Kanunu açısından mufiyet kapsamında değerlendirilmesi için ilgili Yasa’nın açık bir 
düzenleme içermesi gerektiğini ortaya koymuşlardır. Reporter Committee for Freedom of Press v. 
U.S. Department of Justice, 816 F.2d 730, Court of Appeals D.C. Circuit, 1987. 
155 Tahkikat ya da diğer bir yargılama usûlü sebebiyle tarafsız 3. kişinin uyuşmazlık çözüm bildirimini 
açıklaması istendiği hallerde, taraflar ve durumdan etkilenen taraf olmayan kişilere tarafsız 3. kişice 
açıklama isteğinin bildirilmesi ve bunların 15 gün içinde bir itiraz öne sürmemeleri halinde, bildirimin 
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gönüllü bir biçimde uyuşmazlığın çözümünde kullanılan bildirimleri açıklamamakla 

yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün ihlali neticesinde açıklanan bildirimlerin, 5 

U.S.C.A.§574(c)’ye göre, uyuşmazlığa ilişkin açıklanan herhangi bir bilgi ya da 

belgenin açıklanması hakkındaki uyuşmazlıklarla ilgili herhangi bir usûlde kullanımı 

mümkün olmayacaktır. Tarafsız 3. kişi156 ve taraflar bakımından kural, bildirimleri 

açıklamamak olmakla beraber; tüm tarafların157 ve -tarafsız 3. kişinin açıklamama 

yükümlülüğü bakımından- tarafsız 3. kişinin de yazılı bir şekilde rızasının alınması, 

bildirimin halihazırda aleni olması, kanun tarafından bildirimin aleniyet 

kazanmasının emredilmesi158 ve mahkeme kararı gereği bu bildirimin 

açıklanmasının, açık bir hukuka aykırılığı önleyecek olması, hukukun çiğnendiğinin 

ortaya çıkarılması ve kamu sağlığı ve güvenliğine gelecek bir zararın önlenmesi 

hallerinde, uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bildirimler açıklanabilirler. Bunlara ek 

olarak, bildirimi açıklayanın taraflardan biri olması halinde, bildirimin, bunun 

açıklanmasını isteyen tarafça yapılması ve süreç sonunda ortaya çıkan anlaşma ya da 

tahkim kararının varlığının veya anlamının belirlenmesi ile icrasının 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olması durumunda, 5.U.S.C.A.§574(1) ve (6) 

gereği, açıklanması mümkündür.  

 

 Yasa, tarafların, hüküm altına alınan düzenlemelerden farklı gizlilik ilkeleri 

de benimseyebilmelerini öngörmüştür. 5 U.S.C.A. §574(d) gereği, tarafların, Yasa 

düzenlemesinden farklı olarak belirledikleri usûlü, alternatif yöntemlerin 

başlangıcından evvel, tarafsız 3. kişiye bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimin 

yapılmaması durumunda tarafsız 3. kişi, 5 U.S.C.A. §574 (a) hükmü gereği, kendisi 

için getirilen “gizlilik” yükümlülüklerine uygun olarak hareket edecektir. Tarafların, 

Yasa düzenlemesinden farklı olarak aralarında belirleyebilecekleri gizlilik 

hükümlerinin, Bilgi Edinme Yasası’ndan muaf olarak kabul edilmesi için bu iradî 

                                                                                                                                          
açıklanması bakımından itiraz haklarından vazgeçtikleri anlamında sonuç doğuracaktır. 5 U.S.C.A. 
§574(e). 
156 Tarafsız 3. kişi bakımından bu kural, gerek uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bildirimler gerekse de 
kendisine “gizlilik” içinde yapılan bildirimleri kapsamaktadır. 
157 Uyuşmazlık çözümüne ilişkin yapılan bildirim, taraf olmayan birisi tarafından yapışdıüı 
durumlarda bu kişinin de rızası gerekmektedir.  
158 Bildirimi açıklayanın tarafsız 3. kişi olması durumunda, bu ancak, bildirime aleniyet kazandıracak 
başka birisinin olmadığı hallerde tarafsız 3. kişi tarafından yapılacaktır.  
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düzenlemelerin, Yasa düzenlemesinde daha dar kapsamlı olmaması da 5 U.S.C.A 

§574(d)(2)’de belirtilmiştir. Dolayısıyla, Yasa’da çerçevesi çizilen alandan daha dar 

bir gizlilik anlaşması kapsamındaki belgeler, Bilgi Edinme Yasası kapsamında 

erişilebilir olacaktır.  

 

 Tarafsız 3. kişinin ve tarafların, uyuşmazlık çözümü bildirimlerine ilişkin 5 

U.S.C.A. §574(a) ve (b)’de düzenlenen yükümlülükleri, uyuşmazlık sonucu varılan 

anlaşma ya da karar için gerekli olan bilgi ya da veriler bakımından159, tarafların ve 

uyuşmazlığın belirli kısımları açıklanmayacak şekilde araştırma ve eğitim amaçlı 

olarak bilgi toplandığı durumlarda160 ve taraflar ile tarafsız 3. kişi arasındaki bir 

uyuşmazlıkta -gerekli olduğu ölçüde açıklandığı müddetçe-161 söz konusu 

olmayacaktır. Buna göre, uyuşmazlık çözümündeki bildirimler, çözümü sonlandıran 

anlaşma ya da karar için gerekliyse, araştırma ya da eğitim amaçlı kullanılacaksa ve 

taraflardan biri ile tarafsız 3. kişi arasındaki bir uyuşmazlık için kullanılacaksa, 

açıklanabilirler. Bunların, bu amaçlar için tarafsız 3. kişi veya taraflardan biri 

tarafından açıklanması “gizlilik” ilkesine ilişkin yükümlülüklerine halel 

getirmeyecektir. 

 

Ayrıca, “gizlilik” ilkesini düzenleyen 5 U.S.C.A. §574’deki hiçbir hüküm, 

başka türlü elde edilebilecek olan bir kanıtın, uyuşmazlık çözüm sürecinde 

sunulduğu gerekçesiyle, açıklanması ya da kabul edilebilirliğini engellemeyecektir. 

Bunun sonucu olarak, başka türlü elde edilebilecek olan kanıtların, uyuşmazlık 

çözüm sürecinde sunulmuş olması, bunların açıklanmasına engel değildir ve 

tarafların ve tarafsız 3. kişinin yükümlülüklerinin ihlalini oluşturmaz. 

 

 

 

                                                 
159 5 U.S.C.A. §574(g). 
160 5 U.S.C.A. §574(h). 
161 5 U.S.C.A. §574(i). 
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D. Anglo-Sakson Hukuku Örneği Olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nde İdare Hukuku Alanında Alternatif Uyuşmazlık 
Çözüm Yollarının Uygulanması 
 

A.B.D.’de idari alanda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin, esaslı 

olarak kullanımının federal alandaki işyeri uyuşmazlıkları ile federal düzeyde 

idarenin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklarda yoğunlaştığı 

görülmektedir.  

 

A.B.D. sisteminde, federal işyeri uyuşmazlıklarına ilişkin taleplerin 

farklılıklarına göre, bunlara ilişkin idari başvuru yolları da farklılık arzetmektedir. 

Federal idarelerdeki işyeri uyuşmazlıklarından, ayrımcılığa ilişkin olanları “Eşit 

İstihdam İmkanı/Fırsatı Komisyonu” (Equal Employment Opportunity Commission- 

EEOC) düzeyinde, liyakata bağlı yükselmeye ilişkin olanları “Liyakat Sistemleri 

Koruma Kurulu” (Merit Systems Protection Board-MSPB) düzeyinde, hukuka aykırı 

idari tasarruflarından idare çalışanlarının korunması amaçlı olanları “Özel Danışman 

Ofisi” (Office of Special Counsel-OSC) düzeyinde, toplu sözleşmeye ilişkin olanları 

Federal Arabuluculuk ve Uzlaşma Hizmeti (Federal Mediation and Conciliation 

Service) düzeyinde ve bunun yanında da ombdusman yoluyla çözümlere 

kavuşturulmaktadır.162  

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini bu tür uyuşmazlıklarda tercih 

edilir kılan en önemli özellik, idare ile çalışanı arasındaki süregiden ilişkinin 

muhafazasının sağlanmasıdır.163 Bu sebeple, federal düzeydeki işyeri 

uyuşmazlıklarında alternatif yöntemlerle sorunların giderilmesi, aynı zamanda 

işyerindeki ilişkilerin rehabilite edilmesi ve daha iyi bir çalışma ortamı 

sağlanabilmesi bakımından da, çalışma ortamındaki kültürü değiştirerek164, olumlu 

katkıda bulunmaktadır.  

                                                 
162 Bkz. Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 146-153. 
163 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 128. 
164 Lisa B. Bingham/Lisa-Marie Napoli, “Employment Dispute Resolution and Workplace Culture: 
The REDRESS Program at the United States Postal Service”, Federal Administrative Dispute 
Resolution Deskbook, Ed. Marshall J. Breger, Gerald S. Schatz, Deborah Schick Laufer, American 
Bar Association Section of Administrative Law and Regulatory Practice, Chicago III, 2001, s. 507-
526, (The REDRESS Program), s. 524. 
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Federal düzeydeki idarelerde çalışanların165, “ırk, renk, din, cinsiyet, köken, 

yaş ve engellilik” durumlarına göre “ayrımcılık”la karşılaştıkları durumlarda -29 

Code of Federal Regulations 1614.101-110 hükümleri gereği- çalıştıkları idaredeki 

EEOC temsilcisine/danışmanına başvurmaları süreci düzenlenmiştir.166 Söz konusu 

düzenlemeler çerçevesinde, ilgilinin ayrımcılığa ilişkin olayın gerçekleşmesinden 

itibaren, 45 gün içinde başvurmaları ile uyuşmazlığın idare ile çalışanı arasında 

giderilme süreci, biçimsel olmayan/gayrı resmi bir biçimde (bu aşamaya ön şikayet 

ya da danışma safhası da denir) başlamış olur. Bu aşamada, EEOC 

temsilcisi/danışmanı, şikayet sahibine hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi 

vererek başladığı süreçte- ki bu sırada alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında 

da bilgi verilir-, sınırlı bir takım araştırma ve soruşturmalar yaparak, ilgili bilgi ve 

belgeleri inceleyerek ve tanıklarla görüşerek, her iki taraf için de uygun bir sonuç 

elde etmeye çalışır. Alternatif yöntemlere ilişkin bilgi sahibi olan şikayetçi, alternatif 

yöntemlerle geleneksel yöntem olan ön şikayet arasında bir tercih yapacaktır. Ön 

şikayet süreci, normal şartlarda 30 günde tamamlanmalıdır, meğer ki şikayet sahibi 

bu süre bitmeden yazılı olarak 60 günü geçmeyecek şekilde uzatma talebinde 

bulunsun. Alternatif yöntemlerin seçildiği hallerde ön şikayet süreci 90 güne uzatılır. 

Bu şekilde herhangi bir sonuca ulaşılamadığı taktirde EEOC temsilcisi/danışmanı, 

şikayet sahibi ile son görüşmelerini yapar ve bundan sonra işleyecek olan 

şekli/biçimsel sürece ilişkin usuller hakkında taraflara bilgi verir. Bu safhada, şikayet 

sahibi izin vermedikçe, kimliği hakkında herhangi bir bilgi açıklanamaz.  

 

Ön şikayet de denilen bu aşamanın bir sonuç getirmediği durumlarda 

biçimsel/resmi olarak adlandırılan süreç başlatılabilir. Burada, idare gerekli ön 

koşulların yokluğu sebebiyle başvuruyu reddetmemişse, gerekli soruşturmayı 180 

gün içinde yaparak olaya ilişkin bir karara varmak ve bunu da şikayet sahibine 

açıklamakla yükümlüdür. Bunun üzerine şikayet sahibi, 30 gün içinde bir takım 

seçimlik haklarından birini kullanmakla yükümlüdür. Bunlar, şikayetinden 
                                                 
165 Çalışan kişinin, kendisine ayrımcılığa ilişkin şikayet imkanı veren, toplu iş sözleşmesine tabi 
olduğu durumlarda sahip olduğu bu imkan ile EEOC usulü arasında bir tercih yapabilmesi söz 
konusudur.  
166 Bkz. 29§CFR 1614.101-110 ve Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 131-133. 
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vazgeçmek, idareden nihai bir karar talep etmek veya EEOC’de idari yargıçlar 

tarafından düzenlenecek bir duruşma talep etmektir. Bu usullerin her birinde, 29 

Code of Federal Regulations 1614.404-408 gereği, şikayet sahibinin, öncelikle 

EEOC Federal İşlemler Ofisi (EEOC’s Office of Federal Operations), sonra tam 

EEOC prosedürü ve sonunda da federal mahkemelerde itiraz hakkı mevcutken, aynı 

durumda idare ise, sadece EEOC’ye başvurabilmekte ancak federal yargı yoluna 

gidememektedir.167   

 

Yukarıda anahatlarıyla özet bir biçimde anlatıldığı şekliyle işleyen ayrımcılık 

şikayetlerine ilişkin idari sürecin, gerek ön şikayet, gerekse biçimsel safhasında, 

mümkün olan en erken aşamada, uyuşmazlığın gönüllü bir biçimde giderilmesi için 

alternatif yöntemlerin idarelerce kullanılması, EEOC’ye ilişkin düzenlemelerle168, 

teşvik edilmiştir169. Zira, bu tarz uyuşmazlıkların çözümleri için öngörülen 

geleneksel model olan EEOC usulü, karmaşık ve uzun süren, üstelik de yargısal 

uyuşmazlık çözümünde olduğu gibi tarafları hasım haline getiren ve masraflı bir yol 

olmaya başlamıştır.170 Bunun yanı sıra, bu alandaki şikayetlerin gün geçtikçe 

artması171 ve artan bu şikayetlerin bir kısmının usulün işletilme nedeni olan 

ayrımcılığa ilişkin olmaması da, alternatif yöntemlere olan ihtiyacı arttırmıştır.172 

EEOC173 ve OSC düzeyinde arabuluculuk, MSPB’da “çözüm toplantıları” (settlement 

                                                 
167 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 133. 
168 US Code Title 42 § 1981, 1988, 2000; Code of Federal Regulations Title 29 § 1614.102(b)(2), 
1614.108(b), 1614.603. 
169 Kongre, EEOC’nin bütçesini 1999 mali yılında arttırarak, uyuşmazlıkların çözümünde alternatif 
yöntemlerin kullanılması için 13 milyon $ harcamasını sağlamıştır. Betty Southard Murphy, 
“Mediation of Federal Employment Discrimination Charges” Federal Administrative Dispute 
Resolution Deskbook, Ed. Marshall J. Breger, Gerald S. Schatz, Deborah Schick Laufer, American 
Bar Association Section of Administrative Law and Regulatory Practice, Chicago III, 2001, s. 419-
429, (Mediation), s. 420. 
170 Anthony P. Lofaro, “ADR in the Federal Workplace: Why It Is Needed, How It Can Help, and 
Some Cautions to Observe”, Federal Administrative Dispute Resolution Deskbook, Ed. Marshall J. 
Breger, Gerald S. Schatz, Deborah Schick Laufer, American Bar Association Section of 
Administrative Law and Regulatory Practice, Chicago III, 2001, s. 406-418, (ADR), s. 407-408. 
171 1991-1999 mali yılları arasında istatistiksel verilere göre yapılan şikayetlerin %51 oranında arttığı 
tespit edilmiştir.  
172 Lofaro, a.g.m. (ADR), s. 408-409. 
173 EEOC, arabuluculuk programına ilişkin bir takım ilkeler belirlemiştir. Bunlar, alternatif yöntem 
izlenirken, gönüllülük, tarafsızlık, hakkaniyet, gizlilik ve esnekliğin sağlanmasının yanında varılan 
sonuca ilişkin kararların, uygulanabilirliği ve nihayetinde program için gerekli eğitim ve 
değerlendirmenin sağlanması şeklinde özetlenebilir. Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 
134-135, Murphy, a.g.m., (Mediation), s. 420-421.  
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conferences) en sık tercih edilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olmaktadır. 

Bu yöntemler sonucunda idareler, uyuşmazlık mahkemede çözümlenseydi ne tür bir 

tazminata/sonuca hükmedilecekdiyse, o tür bir karara varmak konusunda genişçe bir 

takdir yetkisine sahip addedilmişlerdir. Nitekim, mahkemeler de mağdur tarafın 

kaybına yönelik kararlarında geniş bir yelpazeden giderime hükmetme yetkisine, 

Supreme Court’un da muhtelif kararlarında bu yetkiyi geniş yoruma tabi tutmasıyla, 

sahip addedilmişlerdir.174 

 

Arabuluculuğun EEOC nezdindeki uygulamalarının en bilinen ve başarılı 

örneği “İstihdam Uyuşmazlıklarını Çözme, Süratle Adil Çözümlere Ulaşma” 

(Resolve Employment Disputes, Reach Equitable Solutions Swiftly-REDRESS) 

programı ile Amerikan Posta Hizmeti’dir(United States Postal Sevice-USPS175). Bu 

ihtiyacın doğması, 800.000’den fazla çalışanı olan USPS’in 1997 mali yılında 

yaklaşık 29.000 ön şikayet başvurusu alması ve bunların da yaklaşık yarısı kadarlık 

bir kısmının bu aşamada hallolmayarak biçimsel/resmi safhaya kadar gittiği bir 

ortamda, söz konusu olmuştur.176 Önceleri pilot uygulamalarla başlayan program, 

başarılı oldukça USPS’in ülke çapındaki ofislerine de yayılmıştır. Programın başarısı, 

özellikle, üç faktöre bağlanmıştır. Bunlardan ilki, tercih edilen alternatif yöntem olan 

arabuluculuğu gerçekleştiren tarafsız 3. kişinin USPS dışından temin edilmesidir.177 

Bu şekilde, alternatif yöntemin daha tarafsız ve adilane yürütülmesi sağlanmış 

olmaktadır. İkinci önemli faktör ise, arabuluculuk yönteminden “dönüştürücü” 

(transformative mediation) bir biçimde yararlanılması olmuştur.178 Bu yöntemle, 

tarafsız 3. kişi (arabulucu), uyuşmazlığın taraflarının yaratıcı çözümler üretebilmesi 

için onların çıkarları odaklı bir yöntemle, karşı tarafın bakış açısını anlamaya yönelik 

bir bakış kazanmalarına çalışır ve onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyerek onlar 

adına kara vermek yerine, onları kendi çıkarları ile karşı tarafın pozisyonunu da 

                                                 
174 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 145. 
175 USPS, iki yüzyıla yakın bir süre varolmuş Federal Posta Hizmetleri’nin 1970 senesinde idareden 
bağımsız ve yarı özelleştirilmiş bir kuruma dönüştürülmesiyle oluşmuş, mali olarak kendi gelirleriyle 
işleyen ve vergi gelirleri olmayan bir kurumdur. İdari Uyuşmazlık Çözüm Yasası kapsamında 
olmamasına rağmen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini aynı içerikle benimsemiş ve 
uygulamaya koymuştur.  
176 Bingham,Napoli,a.g.m. (The REDRESS Program), s. 507. 
177 Lofaro, a.g.m. (ADR), s. 411. 
178 Bkz dipnot 177. 
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dikkate alarak sonuca odaklı düşünmeye sevk eder. Nitekim, bir tarafa nasıl 

davranacağının, ihtilafını nasıl çözeceğinin söylenmesi, uyuşmazlığı çözme 

kültüründe bir değişime yol açmaz, bu değişim taraflar kendi iletişim kurallarını 

belirledikleri ve yarattıkları sürece mümkündür.179 Bir diğer özellik de bu yöntemin 

ayrıntılı bir değerlendirme unsuru olması olarak ileri sürülmüştür.180 

 

USPS uygulamasından bir takım noktalarda ayrılan181 ancak arabulucuğu çok 

sık kullanan bir diğer kurum Amerikan Hava Kuvvetleri (United States Air Force) 

olmuştur. Kurum, gerek EEOC kapsamındaki uyuşmazlıkları gerekse bunlar dışında 

kalan uyuşmazlık çözüm yöntemlerini kullanmaktadır. Alternatif yöntemlerin 

uyuşmazlık çözümünde kullanıldığı başarılı örneklerden birini teşkil eden kurum, 

1996 mali yılında yapılan başvuruların %74’lük bölümünü alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemleriyle halletmiştir.182 Bunun gibi, Amerikan Donanması San Diego 

Bölgesel Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (United States Navy’s San Diego Regional 

İdspute Resolution Center) pilot uygulama yaptığı 1997 senesinde %77 oranında 

EEOC kapsamındaki uyuşmazlıkları çözerken, Walter Reed Ordu Sağlık Merkezi 

(Walter Reed Army Medical Center), ilk iki senesinde % 68’lik bir başarı elde 

etmiştir.183 

 

A.B.D.’de “government contract” olarak adlandırılan ve idarenin tarafı 

olduğu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, 1980’li yıllarda, bir yandan yargı 

sistemini, diğer yandan sözleşmenin taraflarını, finansal ve personel kaynakları 

bakımından, olumsuz yönde etkilerken sözleşmesel ilişkide uzun süreli olumsuz 

etkiler yaratmıştır. Bu durum, tarafların sözleşmesel ve gerçekçi olmayan 

beklentilere girmelerini, taraflar arası düşmanlığın artmasını ve geleneksel 

uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde, buna mahkeme yargılamasının yanında itiraz 

                                                 
179 Bingham,Napoli, a.g.m. (The REDRESS Program), s. 519-524.  
180 Bkz dipnot 177. 
181 Kurum, arabulucu olarak kendi kurumundan personel kullanmakta ve bu yöntemin uygulanması 
için her iki tarafın da rızasını aramaktadır. 
182 Lofaro, a.g.m. (ADR), s. 412. 
183 Lofaro, a.g.m. (ADR), s. 413-414. 
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kurulları önündeki yöntemler de dahil olmak üzere, hayalkırıklığı yaşanmasını 

beraberinde getirmiştir.184   

 

Bu alanda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tercih edilmesinin en 

büyük sebebi, sözleşme yoluyla idarelerin hizmet alımı yaptığı özel şirketlerle uzun 

süreli bir ilişki içinde olmaları ve tarafların ilişkileri bakımından, bu yolla 

uyuşmazlıkların hallinin mahkemelerde süren yargılamalardaki kadar yıpratıcı 

olmayıp, bu ilişkileri muhafaza edici nitelikte olabilmesidir.185 Bunun yanında, 

mahkeme yargılamasında harcanan zamandan tasarruf edilmesi de “government 

contract” uyuşmazlıklarında, alternatif yöntemleri tercih edilir kılmaktadır.186 

 

Sözleşme tarafının yazılı olarak “Sözleşmesel Uyuşmazlıklar Yasası” 

(Contracts Diputes Act-CDA) gereğince talepte bulunması ile başlayan, ilgilinin bir 

meblağın ödenmesi, sözleşme maddelerinin uyarlanması, sözleşme maddelerinin 

yorumlanması ya da sözleşmeye ilişkin herhangi başka bir iyileştirme talebine teknik 

temsilciden herhangi bir yanıt gelmemesi halinde bu durumdan tatmin olmayan 

ilgilinin nihai kararın verilmesi için “contracting officer” olarak adlandırılan 

sözleşme sorumlusu/görevlisine başvurması187 ve oradan çıkan nihai karardan da 

tatmin olmaması üzerine - nihai kararın sözleşmenin tarafınca alındığı tarihten 

itibaren - 90 gün içinde Sözleşme İtirazları Kurulu’na (Board of Contract Appeals) 

ya da 1 yıl içinde Federal Talepler Mahkemesi’ne (Court of Federal Claims) 

başvurması ile son bulan süreçte188, uyuşmazlığın tercihen en erken safhasında 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilmesi için yukarıda belirtildiği 

üzere 1996 Yasası ile CDA’ya getirilen bir takım değişiklikler ve buna bağlı olarak 

da Federal Satın Alma Düzenlemesi (Federal Acquisition Regulation), 12979 sayılı 

                                                 
184 Frank Carr, “Alternative Means of Dispute Resolution in Federal Contract Disputes”, Federal 
Administrative Dispute Resolution Deskbook, Ed. Marshall J. Breger, Gerald S. Schatz, Deborah 
Schick Laufer, American Bar Association Section of Administrative Law and Regulatory Practice, 
Chicago III, 2001, s. 243-284, (Federal Contract Disputes), s.244. 
185 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s.154. 
186 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s.155. 
187 Başvuranın idare olması durumunda, “contracting officer”dan yazılı bir karar elde edilir. (48 Code 
of Federal  Regulations, Title § 33.217) 
188 48 Code of Federal Regulations § 33.201-214, Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s.159-
160. 
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İdari Talimat ve Genel Muhasebe Ofisi’nin ihale itirazlarına ilişkin düzenlemeleriyle, 

hukuksal temel oluşturulmuştur.189  

 

Bir tarafı federal düzeyde bir idare olan sözleşmesel uyuşmazlıklarda bir tek 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi kullanılmak yerine, uyuşmazlık konusunun 

içeriği ve meblağı gibi bir takım hususlar dikkate alınarak farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. Böylelikle aslında, federal düzeyde idarenin taraf olduğu 

sözleşmelerin, süregiden bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bütünüyle 

halledilmeye açık olduğu, başka bir deyişle, sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıkların 

gerek idari gerekse yargısal aşamasında bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri 

yelpazesinden her safhada faydalanılabildiği gözlemlenmektedir.190 Bu yöntemlerden 

oluşan seçeneklerden yargılamaya dayalı olmayanları genellikle idari safhada, 

yargısal olanları, genel olarak, uyuşmazlığın, sözleşme itiraz kurulları ya da federal 

talepler mahkemesine intikal ettiği aşamada karşımıza çıkmaktadır. 

 

Uyuşmazlıkların idari safhada çözümlenmesine katkıda bulunan alternatif 

yöntemlerden biri, arabuluculuk olmaktadır. Burada bahsedilen kimi zaman, tarafsız 

3. kişinin uyuşmazlığın taraflarının birbirlerinin bakış açıları ve pozisyonlarını 

anlamaya çalışmasına yardımcı olarak birbirlerine yaklaştırmaya çalışmakla, 

nihayetinde tarafların uyuşmazlığı için bir karar vermemekle, “kolaylaştırıcı 

arabuluculuk”(facilitative mediation), kimi zaman da tarafsız 3. kişinin bağlayıcı 

olmayıp tavsiye niteliğinde olan bir karar veriği, “değerlendirici arabuluculuk” 

(evaluative mediation) olabilmektedir.191 Bunun yanında, olgu-bulgulama, kısa-

yargılama, bağlayıcı olmayan tahkim, ön/erken tarafsız değerlendirme ve uyuşmazlık 

denetim kurulu gibi yöntemler de bu safhada kullanılan yöntemler olmuştur.192 

Bunlardan, uyuşmazlık denetim kurulu, diğer yöntemlerden farklı olarak, henüz 

uyuşmazlık meydana gelmeden sözleşme akdedilmesi aşamasında tarafların birer 

kurul üyesi seçerek, sözleşmenin uygulanması aşamasında çıkabilecek herhangi bir 

                                                 
189 Carr, a.g.e. (Federal Contract Disputes), s.245-254.  
190 Carr, a.g.e. (Federal Contract Disputes), s.254-256. 
191 Carr, a.g.e. (Federal Contract Disputes), s.257, 261. 
192 Carr, a.g.e. (Federal Contract Disputes), s.257-264; Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), 
s.165-170. 
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uyuşmazlık hakkında bağlayıcı olmayan değerlendirmelerini belirtmesi şeklinde, 

gelecekte olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve gelişmeden en aza indirgenmesi ve 

hatta yok edilmesi üzerine bir alternatif yöntem teşkil etmektedir.193  

 

Yargısal alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından en sık başvurulanı, 

“çözümleyici yargıçlar” (settlement judges) yöntemi olmaktadır. Bu yöntemde 

taraflar, sözleşme itirazları kurulu başkanına, taleplerini iletirler ve bunun üzerine 

kendilerine bir çözümleyici yargıç atanır.194 Bunun yanında, tarafların, genel olarak, 

çözüme çabuk ulaşmak istedikleri ve yargılama masraflarının sözleşme meblağının 

üzerinde olduğu durumlarda, bağlayıcı karar verilen özet yargılama da tercih 

edilmektedir.195 Maliyet olarak taraflara herhangi bir yük getirmeyen bu yöntemin en 

bilinen dezavantajı, tarafların, uyuşmazlıklarını çözecek tarafsız 3. kişiyi 

seçmek/belirlemek konusunda yetkileri olmamasıdır.196 Kısa yargılama, tahkim ve 

bunun yanında melez yöntemler olarak birden fazla alternatif uyuşmazlık çözüm 

yönteminin bir arada uygulandığı yöntemler de tercih edilebilmektedir.  

 

 Yukarıda ele alındığı şekliyle federal düzeydeki alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının uygulandığı idari uyuşmazlıklarda öne çıkan iki uyuşmazlık tipinin, “işyeri 

uyuşmazlıkları” ile “sözleşmesel uyuşmazlıklar” oldukları görülmektedir. Bu 

belirlemede dikkati çeken, alternatif yöntemlerin uygulandığı bu uyuşmazlık 

tiplerinin, idarenin kural koymaya ilişkin genel nitelikteki düzenleyici işlemlerini 

kapsamamasıdır. Bunun sebebi, A.B.D. uygulamasında kural koymaya ilişkin idari 

işlemlerin oluşum sürecinde olası bir uyuşmazlığın önlenmesi amacıyla bireylerin 

karar alma sürecine katılımlarının sağlanması yönünde alternatif yöntemlerin -

regulatory negotiation- kullanılmasıdır. Dolayısıyla, federal düzeyde idarenin 

adjudication usulü ile oluşturduğu işlemlerin çözümünde, bu yöntemin yargısal 

niteliğinin öne çıkması sebebiyle, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından 

faydalanıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 
                                                 
193 Carr, a.g.m. (Federal Contract Disputes), s. 257-262; Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), 
s. 169.  
194 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 166-168. 
195 Carr, a.g.m. (Federal Contract Disputes), s. 266-267; Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), 
s 169. 
196 Senger, a.g.e. (Federal Dispute Resolution), s. 167-168. 
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II. Avrupa Birliği Düzenlemelerinde İdare Hukuku Alanında 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  

 

A. Genel Olarak 
Avrupa Birliği düzenlemelerinde, Bölüm I’de anlatıldığı üzere, aile hukuku 

ve ticaret hukuku gibi alanlarda çeşitli tavsiye kararlarına konu teşkil etmiş olan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, idare hukuku alanında Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi’nin 2001(9) sayılı Tavsiye Kararı197 (Tavsiye Karar 2001(9)) ile 

ele alınmıştır. İdarî kurumlar ile özel hukuk kişileri arasında çıkan uyuşmazlıkların 

çözümünde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının araştırılmasına ilişkin çalışma 

yapmak için yetkisini/görev tanımını Bakanlar Komitesi’nden alan İdare Hukuku 

Proje Grubu (Project Group on Administrative Law-CJ-DA) tarafından Hukuki 

İşbirliği Hakkında Avrupa Komitesi’nin (European Committee of Legal 

Cooperation-CDCJ) himayesi altında başlatılan girişim ile ortaya çıkan Tavsiye 

Karar 2001(9), Avrupa Konseyi’nin Portekiz Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde 

Lizbon’da düzenlediği “İdarî Kurumlar ile Özel Hukuk Kişileri Arasındaki 

Uyuşmazlıklarda Yargıya Alternatifler: Uzlaşma, Arabuluculuk ve Tahkim” konulu 

çoktaraflı konferansı takiben, konuda uzman akademisyen ve hükümet yetkililerinin 

biraraya getirilmesi ile İdare Hukuku Proje Grubu ile bunun ortak çalışma partneri 

CJ-DA-GT’nin düzenlediği taslak tavsiye kararının Hukuki İşbirliği Hakkında 

Avrupa Komitesi’nin 75inci toplantısında ve Bakanlar Komitesi’nin 5 Eylül 2001 

tarihinde Bakan Yardımcıları’nın 762nci toplantısında kabul edilmesiyle vücut 

bulmuştur.198 

                                                 
197Metine ulaşmak için:  
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/administrative_law_and_justice/texts_&_docu
ments/Conv_Rec_Res/Recommendation(2001)9.asp. Metinin Türkçesi için, Mustafa Özbek, İdarî 
Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usuller (II), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:57, 
2005, Ankara, s. 82-134. 
198 “İdarî Kurumlar ile Özel Hukuk Kişileri Arasındaki Uyuşmazlıklarda Yargıya Alternatifler” 
Tavsiye Kararı Açıklama Belgesi (Explanatory Memorandum on the Recommendation Rec(2001)XX 
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Tavsiye Karar 2001(9), adalete erişimi kolaylaştırmaya ilişkin (81) 7 sayılı ve 

mahkemelerin yoğun iş yükünün azaltılması ve önlenmesine ilişkin (86) 12 sayılı 

tavsiye kararları anımsayarak; mahkemelerin iş yükünün artmasının idarî davaların, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 6 anlamında, makul sürede 

sonuçlandırılmalarını engelleyebileceği, mahkeme usulünün bazı durumlarda idarî 

uyuşmazlıkları çözmek için en uygun yöntem olmayabileceği, alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının idarî kurumları kamuya yaklaştırabileceği, alternatif yöntemlerin 

kullanımının tarafların yükümlülüklerinden ve hukukun üstünlüğü ilkesinden 

kaçınmalarında bir vasıta olarak kullanılmaması gereği, İdare ve kamunun haklarının 

nihai koruyucusu olan yargısal denetimin bertaraf edilmemesi ve dava yoluna 

alternatif bu yöntemlerin eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri ile tarafların haklarına saygılı 

olması, dikkate alınarak üye devlet hükümetlerine, bu kararın ekinde sıralanan ilkeler 

çerçevesinde mevzuat ve uygulamalarında, idarî kurumlar ile özel hukuk kişileri 

arasındaki uyuşmazlıklarda alternatif vasıtaların kullanımını teşvik etmeleri 

tavsiyesinde bulunmuştur. Ayrıca, Tavsiye Karar 2001(9)’a konu edilen alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının, resmi yargılamanın yerine geçen değil, onu 

tamamlayan yöntemler olduğu da vurgulanmıştır.199 

 

B. “İdari Kurumlar ile Özel Hukuk Kişileri Arasındaki 
Uyuşmazlıklarda Yargıya Alternatifler” 2001(9) sayılı Tavsiye 
Karar 

 

Tavsiye Karar 2001(9)’un Ek Belgesi’ni200 teşkil eden ve üye ülkelere 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını idarî uyuşmazlıklar için de mümkün kılan bir 

mevzuat oluşturulmasında yol gösterici olan düzenleme kapsamında, iç denetim, 

uzlaşma, arabuluculuk, müzakere anlaşması ve tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları olarak belirlenmiş; bunun yanı sıra, idarî kurumlar ile özel hukuk kişileri 

arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla da idarî karar alma 
                                                                                                                                          
on Alternatives to Litigation Between Administrative Authorities and Private Parties)(Bundan sonra 
“Tavsiye Karar Açıklama Belgesi” olarak anılacaktır)paragraf 9-14. 
199 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 30. 
200 Appendix to Recommendation No. R (2001)9. 
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aşamasında İdare’nin kamu düşüncesinden haberdar olmasını sağlamak için, kamu 

soruşturması, danışma ve müzakere gibi, İdare ile kamuyu birbirine olabildiğince 

yaklaştıran birtakım yöntemler de ele alınmıştır.201 Bunların yanında Ombudsman 

kurumu, daha önceki bir takım karar ve tavsiye kararlarda202 ele alındığı 

gerekçesiyle, Tavsiye Karar 2001(9)’un kapsamında yer almamıştır.203 

 

1. Tavsiye Karar 2001(9) ile Düzenlenen Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

a. İç Denetim 
Yetkili idarî merciye itiraz mahiyetinde yapılan başvuruları ifade eden iç 

denetimin amacı, yapılan işlemin hukuka uygunluğu ile 

yerindeliğinin/elverişliliğinin, üye ülkelerin sistemlerine göre değişebilen bir şekilde, 

itiraz konusu yapılan idarî işlemi yapan idarî merci, işlemi yapan idarî mercinin 

hiyerarşik üstü veya bu amaç için oluşturulmuş itiraz kurulları tarafından yeniden 

incelenmesi olarak belirlenmiştir.204 İdare’nin her türlü işlemi açısından mümkün 

olması tavsiye edilen bu alternatif yöntemin, bazı durumlarda mahkemeye başvuru 

öncesi ön koşul olarak düzenlenebilmesi de öngörülmüştür.205  

 

b. Uzlaşma  
Tarafsız 3. kişinin, tarafları aralarındaki uyuşmazlıkları hakkında karşılıklı 

olarak anlaşmaya varmalarını sağlamak için biraraya getirmesi ile uyuşmazlığın 

çözümlenmesini amaçlayan ve yargısal olmayan alternatif bir yöntem olarak 

tanımlanmıştır.206 Uzlaşma, tarafları uzlaşmaya ikna ederek, konumlarını ve bakış 

açılarını ortak bir noktada birleştirmelerini sağlamaya yöneliktir.  Bu alternatif 

yöntemin neticesinde tarafsız 3. kişinin çözüm önerisi olarak yazılı bir metin ortaya 

                                                 
201 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 51-55. 
202 Recommendation No. R (85)13, Resolution (85)8, Recommendation No. R (97)14. 
203 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 59. 
204 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 1. 
Internal Reviews; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 38-39, 86-88. 
205 Bkz. dipnot 204. 
206 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 40-41. 
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çıkarması yerine, taraflar arasında bir uzlaşmaya varılıp varılmadığını ortaya 

koyması söz konusudur. Bunun gereği olarak uzlaşma sürecinin sonunda tarafların 

aralarındaki anlaşmayı belirleyen ve “sözleşme” niteliğinde olan bir belge 

düzenlenir.207 Bu sözleşme, bazı durumlarda aşağıda değinilecek olan müzakere 

anlaşması biçiminde de olabilir.208  

 

Uzlaşma’da tarafları biraraya getirerek ortak paydada buluşmalarını sağlayan 

tarafsız 3. kişinin bir takım özelliklere sahip olması gerektiği de Tavsiye Karar 

2001(9)’da belirtilmiştir. Tarafsız 3. kişinin, bağımsız, tarafsız, insan ilişkilerinde 

yetenekli ve ikna kabiliyetini de içeren iletişim becerisine, bunun yanısıra da belirli 

profesyonel niteliklere, hukuk bilgisine ve sözkonusu idare ile uyuşmazlık çözüm 

prosedürüne ilişkin düzenlemelere ve uzlaştırma yöntem ve tatbikatına ilişkin 

bilgilere ve eğitime sahip olması gerektiği ifade edilmiştir.209 Özellikleri bu şekilde 

ortaya konan tarafsız 3. kişinin, uzlaşma sonunda uyuşmazlık konusu olan idarî 

işlemi hükümsüz kılamayacakları, bu işlemin hukuka aykırı olduğuna veya yerinde 

olmadığına kanaat getirseler bile, sözkonusu uyuşmazlıkta taraf olan İdare’yi idarî 

işlemi iptal etmek/geri almak konusunda ikna etmeye çalışmaları gerektiği 

belirtilmiştir.210 Bu durumda da uzlaşma, İdare’nin tek yanlı bir işlem yaparak, idarî 

işlemi geri alması ile sonuçlanabilmektedir.211 

 

c. Arabuluculuk 
Arabuluculuk da uzlaştırma gibi -uzlaşma kısmında anlatılan özelliklere 

sahip- tarafsız 3. kişinin araya girmesi ile uyuşmazlığın çözümü amaçlanan, yargısal 

nitelikte olmayan ve neticesinde zorlayıcı bir hüküm verilmek yerine, bağlayıcı 

olmayan tavsiye niteliğinde kararlar verilen yargıya alternatif bir yöntemdir.212 Kimi 

                                                 
207 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 40-41, 89-100.  
208Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 40-41, 89-100. 
209 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 94. 
210 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 41, 94. 
211 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 94. 
212 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 94. 
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zaman uzlaşma ile aynı anlamda kullanılsa da arabuluculukda tarafsız 3. kişi, 

taraflara bir çözüm önerisinde bulunmayı amaçlar ve bu nedenle de tarafları ortak bir 

noktada buluşturmak için aracılık eder. Süreç olarak iki yöntem de birbirine 

benzemekte, tarafların bakış açıları birbirine yaklaştırılmaya çalışılmakla beraber, 

arabuluculukda uzlaşmadan farklı olarak, tarafsız 3. kişi bir çözüm önerisi ortaya 

koymak için bir aracı gibi hareket etmekte ve süreç sonunda da bir çözüm önerisinde 

bulunmaktadır.213 Ancak, gerek uzlaşmada gerekse de arabulucukda, sonuç olarak 

ortaya çıkan çözüm tarafların sorumluluğundadır, zira, tarafların iradeleri 

doğrultusunda bir çözüm ortaya konmaktadır. Süreç sonunda ortaya çıkan çözüm 

önerisi bağlayıcı olmamakta ve compromise veya müzakere anlaşması biçiminde 

olabilmektedir.214 Uzlaşmada olduğu gibi arabulucukda da tarafsız 3. kişilerin idarî 

bir işlemi iptal etmeleri mümkün değildir, ancak İdare’yi işlemi iptal etmek/geri 

almak konusunda ikna etmeye çalışabilirler.215  

 

Tavsiye Karar 2001(9)’da, uzlaşma ve arabuluculuğun yaygın uygulama alanı 

olarak idarenin takdire dayalı işlemleri belirtilmiş, bu yöntemlerle mahkemelerin 

alanında olan idarî işlemin hukuka uygunluğunun denetimi yapılamayacağı, ancak 

arızi olarak bazı durumlarda hukuka uygunluk değerlendirmesi yapabilmesinin 

mümkün olabileceği ve hatta İdare’nin takdir hakkı olmadığı, bağlı yetki ile yaptığı 

işlemlerde dahi yargısal olmayan bu iki yöntemin sözkonusu olabileceği 

belirtilmiştir.216 Bu son duruma örnek olarak, kamu malının işgal edilmesi durumu 

ile vergilendirmeye ilişkin uyuşmazlıklar gösterilmiştir.217 Ancak, Tavsiye Karar’da, 

idarî işlemin hukuka uygunluk denetiminin alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile 

yapılmasına ilişkin bir örnek ele alınmamış ve dolayısıyla da böyle bir durumda 

hangi tür uyuşmazlık için ne şekilde alternatif yöntemlere başvurulabileceği konusu 

yanıtsız bırakılmıştır. 

                                                 
213 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 42-45, 89-100. 
214 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 42-45, 89-100. 
215 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 2. 
Conciliation and Mediation; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 42-45, 89-100. 
216 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 93. 
217 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 93. 
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d. Müzakere Anlaşması 
Müzakere anlaşması, esas olarak tarafların uzlaşma veya arabuluculuk 

yoluyla uyuşmazlıklarının çözümü neticesinde ortaya çıkan bir sözleşme olmakla 

beraber, tarafların aralarında anlaşarak uyuşmazlıklarını barışçıl yoldan sona 

erdirdikleri bir alternatif uyuşmazlık çözümü olarak öngörülmüştür.218 Bu alternatif 

yöntem bakımından önem arzeden bir husus olarak, müzakere anlaşması amacıyla 

idare adına tasarrufta bulunan ajanların, uzlaşmayı gerçekleştirebilecek yetkilerle 

donatılmış olması gerekliliği ile müzakere anlaşmasını, diğer yükümlülüklerinin 

yanında, görevlerinden kaçınmak veya amme menfaati ve amme nizamı 

yükümlülüğünü engellemek sonucunu doğuracak şekilde yapamayacakları, özellikle 

vurgulanmıştır.219 Buna bağlı olarak, müzakere anlaşmasına varan idarenin karşı 

tarafa bir ödeme yapıp yapamayacağı konusu tartışılmış, ancak kimi ülkelerde, ortak-

hukuka tâbî (anglo-sakson sistemine tabi) ülkelerdeki hukuken zorunlu olmayıp 

rızaen idare tarafından yapılan bir yanlışlığın tazminatı olarak ödenilen ex gratia 

ilkesi, olmadığı gibi, bu tür ödemeler için varılan müzakere anlaşmalarının geçersiz 

olduğuna dair hükümler de mevcut olduğundan, müzakere anlaşmalarını zorunlu 

olmayacak şekilde düzenlemek, farklı ülkelerdeki farklı uygulamalar bakımından en 

uygun çözüm olarak kabul edilmiştir.220 

 

e. Tahkim 
Tahkim, tarafların uyuşmazlığa uygulanacak hukuku ve usulü, kanunlar 

çerçevesinde, seçebildikleri; yine kanunların izin verdiği hallerde ve tarafların 

istemleri doğrultusunda “hakkaniyet” ilkesine göre de karar verilebilen, mahkeme 

dışında özel kişilerce yerine getirilen, sonucu taraflar için bağlayıcı olan yargısal bir 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak belirlenmiş; tahkim yolunun da bir sözleşme 

içinde tahkim şartı ile düzenlenebileceği gibi, ayrı bir tahkim anlaşması ile de 

                                                 
218 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 45-46, 104. 
219 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 3. 
Negotiated Settlement; Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 106. 
220 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 107. 
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belirlenebileceği ortaya konmuştur.221 Tahkimin, sözleşmeden kaynaklanmasından 

ötürü sözleşmesel, ve yargılama usulleri kullanıp yargıç gibi hareket ederek taraflar 

bakımından – kararların uygulanması bakımından “imperium”dan yoksun olunsa da 

– kesin hüküm teşkil eden bir karar vermelerinden ötürü yargısal özelliklerine dikkat 

çekilmiş ve tahkim neticesinde verilen kararın genellikle esastan incelenmek üzere 

temyiz müracaatına konu teşkil etmediği de ifade edilmiştir.222 

 

Hakemlerin, hernekadar bir idarî işlemi iptal etme yetkileri olmasa da ilk 

inceleme yaparak hukuka uygunluklarını belirleyebilmeleri gerektiği ifade 

edilmiştir.223 Bunun yanı sıra, tahkim yoluyla çözülecek uyuşmazlığın esasına 

uygulanacak hukukun da ülkelere göre değiştiği, kimi zaman İdare Hukuku, kimi 

zaman da özel hukuk olduğu tespit edilmiştir.224 

 

2. Tavsiye Karar 2001(9) Çerçevesinde Alternatif Uyuşmazlık 
Çözüm Yolları’na İlişkin Öne Çıkan İlkeler 
 
Tavsiye Karar 2001(9) çerçevesinde, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

ortaya çıkmasında en önemli faktör olan mahkemelerin iş yükünü azaltmanın 

yanında birçok avantajlara da sahip olduğu belirtilmiş ve bu avantajlar, alternatif 

yöntemlerin, usulî esneklik sağlayabileceği, daha hızlı ve az masraflı yoldan çözüme 

ulaştıracağı, dostane çözüm yöntemleri olduğu, uzmanlık sahibi kişilerce 

uyuşmazlığın çözümünün sağlanabileceği ve uyuşmazlığın çözümünde sadece katı 

hukuk kurallarına uyulmasının değil “hakkaniyet ilkesi”ne (equitable principles) 

göre de uyuşmazlığın çözümlenebilmesinin mümkün olması, olarak ifade 

edilmiştir.225 Sayılan bu avantajların, uyuşmazlığın konusuna ve bu uyuşmazlığın 

çözümünde kullanılan alternatif yöntemin çeşidine bağlı olarak farklı derecelerde 

mümkün olabileceği de belirtilmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 

                                                 
221 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 109-110. 
222 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 112-113. 
223 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, III. Special features of each alternative means, 4. 
Arbitration. 
224 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 49. 
225 Tavsiye Karar 2001(9) paragraf 8; Tavsiye Kararı Açıklama Belgesi paragraf 17. 
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avantajları olmanın yanında belirleyici özelliklerini teşkil eden bu meselelerden 

bazıları açıklanmaya değerdir.  

 

a. Usulî Esneklik ve Barışçıl Nitelik 
Mahkemelerce yapılan yargılama faaliyetinin resmi ve biçimsel karakteri 

güvence teşkil ettiği kabul edilmekle birlikte, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

en önemli avantajlarından biri olarak savunulan usuli esneklikten yoksun olması 

sebebiyle uyuşmazlığın taraflarını bir hukuk savaşının tarafları haline getirdiği, 

bunun da tarafları birbirinden daha da uzaklaştırdığı ifade edilmiş; bu sürecin, maddi 

vakıaların da kesin olarak çözümlenerek varılan mahkeme hükmünün zorlayıcı 

etkisiyle güçlendiği, ancak bu şekilde verileri de karar verirken dikkate alarak hüküm 

veren idare mahkemelerinin hakkaniyet esasını ve takdiri kuralları gözönünde 

bulundurmadığı belirtilmiştir.226 Oysa ki, davalının idarî bir işlemin ilkelerine karşı 

çıkmak yerine, o işlemin somut olayda daha uygun koşullarda uygulanmasını talep 

ettiklerine benzer birçok olayda, bireylerin şikayetlerinin yargı mekanizmasının 

resmiliği ya da katılığını gerektirmediği; bu sebeple de İdare’nin katı bir tutum 

sergilemekten sıyrılarak değişikliklere daha uyumlu ve barışçıl bir konumda olması 

gerektiği ifade edilmiştir.227  

 

Yargılamanın içinde barındırdığı resmi ve katı usule nazaran daha esnek 

usullerin arabuluculuk ve uzlaşma gibi alternatif yöntemlerle mümkün olduğu, 

ancak, yargısal niteliğinden ötürü tahkim yönteminde biçimsellik ve çatışmanın 

önlenemediği, yine de tahkimin, resmi yargılamanın adversarial yapısını yumuşattığı 

vurgulanmıştır.228 

 

b. Hakkaniyet İlkesi 
Hakkaniyet ilkesinin idarenin kanuniliği prensibi ile bağdaşmayacağı 

düşünülse de bu ilkenin idarî uyuşmazlıklarda kullanılmasının olumlu örnekleri 

                                                 
226 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 18-24. 
227 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 18-24. 
228 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 18-24. 



 74

olduğu ifade edilerek “hakkaniyet” ilkesi tartışma konusu yapılmıştır. Söz konusu 

ilke, geniş anlamda, hukuk kurallarına dayanmaktan öte somut olayın verilerine 

dayanan adalet düşüncesini; dar anlamda ise hukuk kurallarının uygulanmasının açık 

bir şekilde uygun olmayan sonuçlar yaratacağı durumlarda yazılı kuralları ıslah eden 

bir ilkeyi ifade eder bir anlamda ele alınmış, aynı zamanda hakkaniyet prensibinin 

hukuk kurallarında boşluk olduğu durumlarda da aydınlatıcı olduğu belirtilmiştir.229 

Bunun yanı sıra, Ortak-Hukuk ve Kıta-Avrupası ülkelerinde hakkaniyet ilkesinin 

konumu da, ilk grup için mahkemelerce uygulanan hukukun ayrılmaz bir parçası 

olarak tespit edilirken, ikinci grup için anayasalarda ifadesini bulan hukukun genel 

ilkeleri gibi birçok temel hukuki kurumun esasını oluşturan kavram olarak 

belirlenmiştir.230  

c. Şeffaflık Karşısında Gizlilik 
Üye ülkelerin mevzuatlarında alternatif yöntemlerin kullanılmasının 

düzenlenmesi için yol gösterici olan bu çerçeve içinde alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının avantajlarına ilişkin olarak üzerinde durulması gereken bir husus 

bulunmaktadır. Tavsiye Karar 2001(9)’da idarî uyuşmazlıklarda alternatif 

yöntemlerin kullanılmasının avantajları arasında “gizlilik” prensibi yer 

almamaktadır. Bölüm I’de belirtildiği üzere, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

tercih edilme sebeplerinden ve bu yöntemleri avantajlı kılan faktörlerden en önemlisi 

“gizlilik” esasıdır. Ancak, Tavsiye Karar 2001(9)’da gizlilik prensibinin alternatif 

yöntemlerin avantajlarından biri olduğu belirtilmediği gibi, yukarıda ifade edildiği 

gibi bu yöntemlerin kullanılmasında mümkün olduğunca şeffaflığın sağlanması 

gerektiği vurgulanmıştır. Buna ilişkin olarak, adaletin kamusal yönünden, AİHS 

madde 6’da duruşmaların kamuya açık yapılmasına hükmedilmişse de, bazı 

durumlarda, özellikle de ticari içerikli uyuşmazlıklarda, bundan ayrılınabileceği ve 

tahkim kurumunun da başarısının sebeplerinden birinin “gizlilik” prensibinin 

sağlanması olduğu belirtilerek231, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde 

önerilen “şeffaflık”ın mutlak olamayacağı dolaylı yoldan belirtilmiştir. Nitekim, 

“gizlilik” prensibinin uygun olmayan bir şekilde verilmiş avantajlar yaratabileceği 
                                                 
229 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 26-28. 
230 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 28. 
231 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 29. 
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endişesiyle, bu ilkenin gerekli olduğu ölçüde ve idarî bilgi ve belgelere sınırsız 

erişim kuralı ile uyumlaştırılmış bir şekilde alternatif yöntemlerde kullanılması 

gerektiği vurgulanmıştır.232  

 

 

3. Tavsiye Karar 2001(9) ile Düzenlenen Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Düzenlenmesinde Tavsiye 
Edilen İlkeler 
Tavsiye Karar Eki’nin “Genel Hükümler” başlıklı I. Bölümünde, idarî 

uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemlerin düzenlenmesinin genel olarak tüm 

uyuşmazlıklar bakımından öngörülebileceği gibi, uyuşmazlığın çeşidine göre birel 

idarî işlemler, sözleşmeler, sorumluluk hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve genel 

olarak malî içerikli uyuşmazlıklar bakımından bunların biri, bir kısmı ya da hepsi 

için öngörülebileceği belirtilirken, bu yöntemlerin kullanımının kurumsallaşmış ya 

da ad-hoc (somut olayda taraflarca belirlenerek o uyuşmazlığa özgü olarak 

kullanılması) olarak düzenlenebileceği ifade edilmiştir. İdarî uyuşmazlığın tahkim 

dışındaki alternatif yöntemler ile çözümünün, yargı aşamasından önce “mecburi” 

olarak başvurulması gereken bir yol olarak mevzuatta yeralabileceği gibi, tahkim ve 

iç denetim dışındaki alternatif yöntemlerin yargı aşamasında mahkemenin tavsiyesi 

üzerine başvurulabilecek yollar olarak düzenleme konusu yapılabileceği de 

belirtilmiştir.233  

 

İdarî uyuşmazlıklara alternatif çözüm yöntemleri getiren düzenlemelerde, 

tarafların alternatif yöntemlerden yeterli derecede haberdar edilmelerinin, bu 

yöntemlerde uyuşmazlığın çözümü için tarafsız 3. kişi olarak görev alacak şahısların 

bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasının, özellikle tarafların haklarına (savunma 

hakkı başta gelmek üzere) ve eşitlik ilkesine saygılı bir şekilde âdil usullerin garanti 

edilmesinin, mümkün olabildiğince şeffaflık ile belli bir derecede takdir hakkının 

mümkün kılınmasının ve alternatif yöntemlerin kullanımının neticesinde ortaya çıkan 

                                                 
232 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 75. 
233 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, II. Relationship with courts; Tavsiye Karar 
Açıklama Belgesi paragraf 78-80.  
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çözümün tenfizinin sağlanmasının gereği de yine Tavsiye Karar 2001(9) 

çerçevesinde alternatif yöntemlerin kullanılmasında kılavuzluk etmek bakımından 

ortaya konmuştur.234 Bu konuda, özellikle tarafsız 3. kişinin bağımsız ve tarafsız 

olması açısından, gerekli güvencelerin sağlanması ve bu kişi/kişilerin seçimi 

bakımından önemli bir noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Alternatif yöntemi 

idare eden tarafsız 3. kişinin hakimlerden seçilmesi halinde, bu durum, 

mahkemelerin üzerindeki yükü azaltmayı hedefleyen alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinin amacına uygun düşmeyeceği gibi, atanan hakimin uyuşmazlığın dava 

yolu ile mahkemede halli safhasında da görev alması sorun yaratabilecektir.235  

 

Bunlara ek olarak, alternatif çözüm yöntemlerin, dava hakkını ortadan 

kaldırmadığı ve yargısal denetimin işleyeceği de gözönünde bulundurularak, 

alternatif uyuşmazlık çözümünün süre bakımından belli bir sınırlamaya tabi 

tutulmasının düzenlenmesi gerekebileceği ve bazı hallerde bir takım alternatif 

yöntemlerin kullanımının, uyuşmazlık konusu olan idarî işlemin uygulanmasını ya 

mevzuat gereği otomatik olarak kendiliğinden, ya her somut olaya ilişkin olarak 

mahkemelerin karar vermesiyle236, ya da idarî işlemi gerçekleştiren yetkili makamın 

kararı ile askıya alınmasını sonuçlayabileceğinin de düzenlenebileceği ifade 

edilmiştir.237  

 

Sürelere ilişkin diğer bir düzenleme tavsiyesi de, alternatif yöntemlere 

başvurmanın, kanuna tâbî olarak, yargı yoluna başvuru sürelerini kesintiye uğratmak 

veya askıya almak konusundaki etkisidir.238 Bu düzenlemenin amacı, uyuşmazlığın 

tarafı olan bireyleri, alternatif yöntemler ile mahkemelerce yürütülen yargılama 

faaliyeti arasında seçim yapmak zorluğundan kurtarmak ve alternatif yönteme 

                                                 
234 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 73-74. 
235 Pierre Delvolvé, “General Report”, Alternatives To Litigation Between Administrative 
Authorities and Private Parties: Conciliation, Mediation and Arbitration, Multilateral 
Conference, Lisbon 31 May-2 June 1999, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, s. 13-33, 
(General Report), s. 28-29. 
236 Üye devletlerin mevzuatında, uyuşmazlıkla doğrudan ilgilenmeyen mahkemelerin de bu kararı 
verebilmesi imkanına yer verilmesi üzerinde mutabakata varılmıştır. 
237 Appendix to Recommendation No. R (2001)9 I.3.Regulating alternative means; Tavsiye Karar 
Açıklama Belgesi paragraf 76. 
238 Appendix to Recommendation No. R (2001)9, II. Relationship with courts. 
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başvuranların, yargısal denetim haklarını da kullanabilmelerini sağlamaktır. Buna 

bağlı olarak da ülke mevzuatlarında alternatif yöntemlerin belirli sürelerde 

sonuçlandırılmaları gereğini yansıtan düzenlemeler yapılmakla yargısal olan ve 

yargısal olmayan uyuşmazlık çözüm yollarını seçmek konusunda bir denge 

sağlanmış olacağı tespit edilmiştir.239 

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımında, tarafların eşitliği, 

savunma hakkının kullanılmasına saygı ve süreçte belirleyici rol oynayan tarafsız 3. 

kişinin bağımsız ve tarafsızlığının sağlanmasının garanti altına alınması gibi ilkelerin 

uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi maksadıyla, mahkemelerin, alternatif 

yöntemlerin yargısal denetimine ilişkin bir yetkiye de sahip olmaları gerektiği 

üzerinde durulmuş; bu sebeple mahkemelerin, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

kanunen düzenlenmiş güvencelere riayet edilerek gereği gibi yerine getirilip 

getirilmediklerinin denetlemesinin sağlanması bakımından, en azından yukarıda 

belirtilen hallerin minimum denetim unsurları olarak düzenlenmesi gereğine işaret 

edilmiştir.240  

 

Yukarıda açıklandığı şekli ile, Tavsiye Karar 2001(9) vasıtasıyla, üye 

ülkelere, idarî uyuşmazlıklarda alternatif yöntemlerin kullanılmasında gözönünde 

bulundurulması gereken hususlar genel bir çerçeve içinde ortaya konulurken, 

alternatif yöntemlerin idarî uyuşmazlıklarda gelişimi biri yerindelik/elverişlilik 

eksenli “durumsal” (situational), diğeri yapısal iki unsura bağlanmıştır.241 Birtakım 

ülkelerde idarî uyuşmazlıkları çözümlemekle yetkili mahkemelerin ihdas edilmemiş 

olması ve bu ülkelerde alternatif yöntemlerin varlığının, idare ile adalet arasındaki 

dengenin yeniden düzenlenmesindeki halihazırda varolan geçiş dönemini 

kolaylaştırması, bu yöntemlerin, mahkemelerin ihtiyaçlara cevap verir şekilde 

düzenlenmesine kadar olan süreçte geçici olarak öngörülmesi ve idarî uyuşmazlıklar 

bakımından bu tür mahkemeler olmayan ülkelerde dava yükünü azaltmak için 

kullanılması “durumsal” unsuru açıklarken; bireylerin günümüzde hak ve 

                                                 
239 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 84-85. 
240 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 81, 83. 
241 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 5-7. 
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yükümlülüklerinden eskisine oranla daha çok haberdar olmaları, esneklikten yoksun 

ve biçimsel mahkeme usullerinin bireylerin adalet anlayışlarına cevap verir nitelikte 

olmaması neticesinde uyuşmazlığın sadece katı hukuki normlara dayalı olmaktan öte, 

âdilane ve daha esnek yöntemlerle çözümlenmesi ihtiyacı, idarî uyuşmazlıklarda 

alternatif yöntemlerin gelişiminde yapısal unsur olarak açıklanmıştır.242  

 

Alternatif yöntemlerin yerindelik/elverişlilik eksenli kullanıldığı durumlarda 

bu şekilde yargısal olmayan yöntemlerin kullanılma sebebi, kısa süreli ve geçiş 

dönemine özgü olarak öngörülebileceği gibi, kalıcı bir yöntem olarak 

benimsenmeleri ile de sonuçlanabileceği belirtilmiştir.243 Buna göre, kısa süreli 

kullanımın, genel olarak, idarî yargı mercileri oluşturulmamış olan hukuk 

sistemlerinde söz konusu olabileceği ifade edilmiştir. Bu sistemlerde, idarî 

uyuşmazlıkların çözümü ile yetkili mahkemelerin kurulması için -ki bu durum yeni 

kurulan demokrasiler bakımından geçerli olabilecektir- gerekli geçiş döneminde idarî 

uyuşmazlıkların daha az çatışmacı bir şekilde çözümlenmesi ve böylelikle de 

yargılama konusu yapılmak yerine uzlaşma yoluyla uyuşmazlıkların çözümlenmesi 

yoluyla idarenin süreç boyunca daha uyumlu olacağı ve sonuca uymasının mümkün 

olacağı belirtilmiştir. Bunun gibi, yargı yapılanmasının gelişimini tamamlayıp bir 

sisteme oturması aşamasındaki geçiş döneminde de alternatif yöntemler kısa süreli 

elverişlilik sağlayacakları ifade edilmiştir. Ayrıca, yeni demokratikleşen veya 

demokratikleşme sürecinde olan devletlerin yanı sıra demokratikleşme sürecini 

tamamlamış ve yargılama sistemi işleyen ülkelerde dahi bu sistemin güvenilir olması 

ve iyi işlemesi sebebiyle dava yükünün arttığı durumlarda bile dava yoluna alternatif 

yöntemlerin tercih edilmesinin uzun süreli ve elverişli bir çare olacağı ortaya 

konmuştur. Zira, artan davalar ve yargılamadaki yoğunluğu çözmek için yeni 

mahkemelerin kurulmasının, uyuşmazlıkların artarak dava edilmesini 

engellemeyeceği gibi, niteliğin nicelik uğruna feda edilmesi riskini de beraberinde 

getirebileceği belirtilmiştir.  

 

                                                 
242 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s.19. 
243 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s. 19-20. 
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Yapısal sebepler bakımından ise, yargılama sürecinde güvence teşkil eden 

usûlî kuralların esnekliği engellediği ve bu süreçteki yöntemlerin yargısal ve devlet 

eksenli (“of the state”) olduklarından tarafların ihtiyaçları bakımından her zaman 

uygun olmayabilecekleri belirtilmiştir. Zira, bir takım uyuşmazlıklar, biçimsel 

yargısal usullerin resmiliğini gerektirmemektedir. Bu durum özellikle, bir idarî 

işlemin içeriğine/esasına ilişkin itiraz yapılmak yerine, farklı bir şekilde 

uygulanmasının talep edildiği ve idarenin de bu yönde bir hak tanıyabileceği 

durumlarda söz konusu olabilmektedir. Bu tip idarî uyuşmazlıklar bakımından da 

yargılamadan daha esnek olan uzlaşma ya da arabuluculuk yöntemleri, çözüm için 

tercih edilebilir olmaktadırlar.244 İdare, uyuşmazlığın çözümü için uzlaşmaya meyilli 

olsa da yargılama süreci buna müsait olmadığı için, yargılama sürecinin 

uyuşmazlığın taraflarını birer hasım haline getirmesi ve genellikle de davalı taraf 

olan İdare’nin, gerek bireyler gerekse de yargı makamları önünde haksız duruma 

düşme endişesi, taraflararası düşmanlık ve ayrılığın altını çizmektedir. Yargılama 

sürecinde tarafların delil, iddia ve savunmalardan oluşan bilgi ve belge paylaşımının 

dahi, birbirlerinin pozisyonlarını anlamaya dönük olmaktan ziyade yargılamanın 

gereği olmaktan öte gitmemekte ve bu da tarafları birbirine yakınlaştırıcı bir yöntem 

olmamaktadır.245 

 

4. Tavsiye Karar 2001(9) ile Düzenlenen Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Uygulama Alanı 
 

Tavsiye Karar 2001(9), idarî kurumlar ile özel kişiler arasındaki 

uyuşmazlıkların hangileri bakımından alternatif yöntemlerin kullanılabileceğini 

tartışmış ve bunlardan hepsinin mi alternatif yöntemlere elverişli olduğu, yoksa bir 

kısmının münhasıran mahkemelerce çözümlenmesi zorunluluğu mu olduğu 

konusunda bir ayırım yapmıştır. Buna göre, bir idarî işlemin hukuka aykırılığının 

uyuşmazlık konusu yapıldığı in rem usuller (objektif nitelikli uyuşmazlıklar) ile bir 

hakkın ihlali teşkil eden in personam usuller (subjektif nitelikli uyuşmazlıklar) 

                                                 
244 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s. 21-22. 
245 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s. 21. 
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arasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılması açısından farklılık 

ortaya çıktığını belirlemiştir.246 

 

 İdarî bir işlemin hukuka aykırılığı iddialarının hallinin mahkemelerin 

yetkisinde olduğu ve bunlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine 

başvurulamayacağı belirtilmekle beraber, alternatif yöntemlerin kullanılması 

açısından, hukuka aykırılığı uyuşmazlık konusu olan idarî işlemin genel etkisi olan 

bir işlem247 ya da bireysel bir idarî işlem248 olup olmamasına göre ve uyuşmazlığın 

doğrudan itiraz ya da dolaylı itiraz olarak yapılmasına göre durumun farklılık 

arzedeceği tespit edilmiştir.249 Buna göre, genel düzenleyici bir idarî işlemin hukuka 

aykırılığının doğrudan talep edilerek iptalinde, veya bazı durumlarda başka bir 

işlemin varolan işlemin yerini alması talebini içeren uyuşmazlıklarda, mahkemeler 

dışında bir mercinin yetkili olamayacağı belirlenmiştir. Bunun yanında, birel idarî 

işlemlerin doğrudan itiraz konusu yapıldığı uyuşmazlıklarda, uzlaştırma ve 

arabuluculuk gibi zorlayıcı bir hüküm ortaya koymak yerine tarafların durumlarını 

uzlaştırmaya çalışan bir yol teklif edilmesi, elverişsiz olmayacağı gibi bazı 

durumlarda mahkemece yapılan yargılamadan daha da uygun düşebilecektir. Zira, bu 

durumda alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun benimsenmesinin sonucu idarenin 

işlemini yok saymayacağı gibi onun yerini de almayacaktır; idarî işlemin akibeti 

bakımından son söz yine idarenin olacaktır. Bu duruma örnek olarak inşaat ruhsatları 

ele alınmış ve verilen ruhsat neticesinde yapılan inşaatın inşaat projesine aykırılığına 

değil, büyüklüğüne, komşu arazi sahibinin itiraz etmesi durumunda, mahkemelerde 

uyuşmazlığın çözülmesi ile hukuka aykırılık ispat edildiği durumda ruhsat iptali söz 

konusu olacakken, uzlaşma ya da arabuluculuk gibi alternatif yöntemlerle 

uyuşmazlığın çözümlenmesi halinde itiraz sahibinin sadece ruhsatı veren idare ile 

değil, ruhsat sahibi ile de biraraya gelmesinin mümkün olacağı, bu şekilde de 

mahkemede iptal edilebilecek bir ruhsatın, tüm tarafların üzerinde anlaşmış olduğu 

bir sonuca göre, barışçıl bir yolla yürürlüğünün devamı sağlanmış olacaktır.250 

                                                 
246 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 60-61. 
247 Kavram olarak genel düzenleyici işlemlere tekabül eder. 
248 Kavram olarak birel işlemlere tekabül eder. 
249 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 67-69. 
250 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 67-69. 
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 Tavsiye Karar 2001(9)’da, dolaylı itirazlar bakımından, doğrudan itirazlarda 

olduğu gibi genel düzenleyici işlemler ile birel işlemler ayırımına gidilmemiştir.251 

Bu tür itirazların, bir idarî işlemin iptal edilmesi ya da değiştirilmesi değil, hukuka 

aykırılığı sebebiyle farklı bir sonuca varmak için yapılan talepler olduğu ifade 

edilmiştir.252 Bu duruma örnek olarak da, bir işlemin hukuka aykırılığı 

sebebiyle/düşüncesiyle, işlemin hukuka aykırılığının tespiti talebi olmadan o 

işlemden kaynaklanan zararın tazmini talebi verilmiştir.253 Ancak, dolaylı yoldan 

itiraz eden kişinin tazminat talebinde haklı olup olmadığının belirlenebilmesi için, 

zarara yol açtığı iddia edilen idarî işlemin hukuka aykırılığının tespit edilmesi 

gerektiği, bu durumda bile işlemin iptal edilmesine gerek olmadığı ifade 

edilmiştir.254  

 

 Subjektif nitelikli uyuşmazlıklar açısından ise, sözleşmeden kaynaklanan ve 

sözleşmesel olmayan uyuşmazlıklar ayırımına gidilmiştir.255 Bu kapsamda, idarî 

nitelikli sözleşmesel uyuşmazlıkların idarenin temel görevleri arasında olmayan ve 

hizmet ve malzeme alımına ilişkin sözleşmeler ile kamu hizmetinin görülmesine 

ilişkin sözleşmeler oldukları ve bunların da tahkim yöntemiyle çözümünün yaygın ve 

elverişli olduğu belirtilirken diğer yöntemlerin de bu tür uyuşmazlıklarda 

kullanılabilecekleri ifade edilmiştir.256 Sözleşmesel olmayan uyuşmazlıklar da zarar 

tazminine ilişkin küçük ölçekli uyuşmazlıklar olarak düşünülmüş ve tahkim 

yönteminin uygulamasının pratik olmadığı ve masraflı olduğundan, uzlaşma ve 

arabuluculuk gibi yargısal olmayan yöntemlerin tercih sebebi olacağı tespit 

edilmiştir.257 

 

                                                 
251 Bunun sebebi, genel düzenleyici işlemlerin kural olarak birel işlemlerle somutlaşmadan doğrudan 
zarara yol açamayabilecekleri olabilir. 
252 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 71. 
253 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 71. 
254 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 71. 
255 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s. 23-25. 
256 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s. 23-25. 
257 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s. 23-25. 
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 Sonuç olarak, haklara ilişkin, özellikle de sözleşmeler, hukuki sorumluluk ve 

paraya ilişkin uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözümünün daha uygun olduğu; 

sözleşmeler açısından tahkim kurumunun yaygın bir şekilde kullanıldığı258, bunun 

yanında uzlaştırma ve arabuluculuk kurumlarının da bu tür uyuşmazlıklarda 

tahkimden önce kullanılabileceği; sözleşmesel olmayan uyuşmazlıkların ve özellikle 

de tazminata ilişkin uyuşmazlıkların uzlaşma ve arabuluculuk ile çözümünün daha 

uygun olduğu, tahkimin de bu uyuşmazlıklarda işletilebilecek olmasıyla beraber daha 

masraflı olabileceğinden ikinci planda kaldığı da Tavsiye Karar 2001(9) 

çerçevesinde belirlenmiş ve üye ülkelerin hukuk gelenekleri ve sistemlerindeki 

çeşitliliklere göre alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını, belirli bir uyuşmazlığa hasr 

olarak veya tüm uyuşmazlıklar bakımından öngörerek düzenleyebilecekleri ifade 

edilmiştir.259 

 

C. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’nın Avrupa Birliği 
Ülkelerinde Kurumsal Bazda Uygulanışı  
 

1.Ön İdari Başvuru 
 

Fransız İdare Hukuku’nda, alternatif yöntemlerin geliştirilmesi yolunda ilk 

adımı “zorunlu ön idari başvuru” ile atan Conseil d’État, bu yoldan uyuşmazlıkların 

giderilmesi amacıyla, idarelerin başvuruları inceleyebilmesi için imkanların 

arttırılmasının yanı sıra bu başvuruların sistematik olarak reddinin önüne 

geçilebilmesi için de idare çalışanlarının psikolojik eğitimine gereksinim olduğunu 

ifade etmiş ve idari uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yollardan 

uzlaş(tır)ma/arabuluculuğun fonksiyonunun arttırılması açısından bunların teşvik 

edilmesi gerekliliği, bu teşvikin de, diğer önlemlerin yanında,  “ön idari başvuru 

yolunun yeniden canlandırılması” ve “uzlaşma usulünün oluşturulması” yollarından 

geçtiğini belirtmiştir.260 Conseil d’État, bireyler tarafından idareyi harekete geçirmek 

                                                 
258 Özellikle ihale sözleşmeleri ve kamu hizmetini özel kişilere gördürme sözleşmelerinin önemi 
üzerinde durulmuştur. 
259 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 62-63, 65- 66. 
260 Régler autrement les conflits, s. 29-32. 
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için yapılan başvurular ile varolan bir idari işlemin yeniden incelenmesi için yapılan 

başvuruları yani yargılama öncesi usulleri uzlaş(tır)ma ile aynı usul olarak 

değerlendirirken, ikisinde de gerek idarenin gerekse idare edilenlerin menfaatlerini 

tatmin edecek bir çözümün “hukuk-yerindelik-hakkaniyet” çerçevesinde araştırıldığı 

sonucuna varmaktadır.261  

  

Ancak, yapılan idari başvurular, çoğunlukla, yeterli araştırma-inceleme 

yapılmadan ve özellikle de hakkında işlem tesis edilmiş bireylerin bu aşamada 

araştırmanın takibine katılımına imkan da verilmeden -ki idari işlemlerin yapılış 

usulünün özel olarak kanunlarla düzenlendiği haller dışındaki işlemler bakımından 

genel idari usul yasası olmayan sistemlerde bu pek mümkün de değildir- 

geçiştirilmekte, kimi zaman da kolaycılığa kaçılıp “sessiz” kalınarak zımni redde yol 

açılmaktadır.262 Bu engelleri kaldırmak bakımından Conseil d’État, zorunlu ön idari 

başvuru yolunun genelleştirilmesi263 ve yapılan bu başvuruların etkili incelenmesi 

ilkesine uygun davranması için idareye yaptırım uygulanmasının sağlanması, 

şeklinde iki mekanizma öngörülebileceğini bahis konusu yapmıştır.264 

 

Dava yolunun azaltılması ve hatta önüne geçilmesi için en iyi yolun, idare ile 

idare edilenler arasındaki ilişkinin iyileştirilmesi olduğu Conseil d’État tarafından 

kabul görmüştür.265 Bunu gerçekleştirmede idari başvuruların idare tarafından 

incelenmesi safhasında özel bir uygulamaya gidilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.266 

Ancak, vergi yargılamasında idareye başvuru ile duran sürelerin idari yargıda 

durmadığına da dikkat çekilerek, buna ilişkin düzenlemelerin de yapılması gereği 
                                                 
261 Régler autrement les conflits, s. 32. 
262 Fransız İdare Hukuku’nda, idare, genelde bir sorumluluk sigortasından faydalandığından kendi 
fiillerinin mali sonuçlarına kendisi katlanmayabileceği sebebiyle bu durumda açılan tam yargı 
davalarında sigortacının ticari kaygılarla hareket etmesi mümkündür. 
263 Bu yolun genelleştirilmesi doktrinde ihtiyatla karşılaşılması gereken bir yöntem olarak 
tartışılmıştır. Jean-Marie Auby “Les Recours Administratif Préalables”, L’Actualite Juridique Droit 
Administratif, No 1-20 Janvier 1997, s. 10-16, s. 12-13; Jean-François Brisson, Le recours 
administratif en droit français. Contribution à l'étude du contentieux administratif, Bordeaux 
1992. Conseil d’État, Almanya’daki zorunlu ön idari başvurunun uyuşmazlıkların önüne geçtiği 
örneğini de vererek, zorunlu ön idari başvurunun genelleştirilmesisinin, idarenin kendisinin 
uygulayacağı uzlaştırma ile alternatif bir yöntem olacağını da belirtmiştir. 
264 Régler autrement les conflits, s. 32-38. 
265 Régler autrement les conflits, s. 33-35. 
266 Nitekim vergiye ilişkin şikâyetlerin incelenmesi hususunda 1928 yılında yapılan çalışmalar olumlu 
sonuçlar vermiştir. Régler autrement les conflits, s.33-34.  



 84

belirtilmiştir.267 Buna karşın, idarenin olumsuz kararları gibi, yalnızca bazı alan ve 

bazı özel durumlar için zorunlu ön idari başvurunun düzenlenebileceği268, bunun her 

uyuşmazlığa şamil olamayacağı gerçeği de ortaya konmuştur. 

 

Ön idari başvuru sonrasında açılan dava esnasında ya da uzlaşma talebi 

üzerine hakimin, ön idari başvurunun etkili bir biçimde incelenmemiş olması 

sebebiyle, davacının teklifiyle veya re’sen, idareyi bir tazminat ödemeye269 mahkum 

edebileceği önerisinde bulunulmuş, ancak, bu önerinin, söz konusu belirlemenin 

kolay olmayacağı ve bu belirlemenin doğru sonuçlara ulaşması için de mahkemelerin 

iş yüküyle bağdaşmayacak bir durumu ortaya çıkaracağı gerekçeleriyle çok elverişli 

olmadığı belirtilmiş; ancak, bunun bir Kararname ya da bir Başbakanlık genelgesi ile 

düzenlenebileceğinin de mümkün olduğu ifade edilmiştir.270  

 

Genel olarak ön idari başvuruların etkili bir incelemeye tabi tutulmasının 

sağlanması için bir kısım önerilerde de bulunulmuştur.271 Buna göre,  

• başvuruların gerektirdiği incelemelerin yapılması ve kararların 

alınması amacıyla imza yetkisini devredebilecek bir makamın 

personelinin atanması,  

• başvuruların olabildiğince incelemeye tabi tutulması ve bunun 

sonunda çıkan kararlarda açıklığın ve gerekçeliliğin sağlanması, 

• başvurulara ilişkin dosyaların tasnifi ve incelenmesi suretiyle idare 

edilenlerin tatmin olup olmadıklarını ve bu suretle sistemin etkililiğini 

değerlendirilmesi, 

 yapılan öneriler arasında sayılmıştır. 

 

                                                 
267 Régler autrement les conflits, s. 35. 
268 Tazminat talepleri için varolan zorunlu ön idari başvuru usulünü, bayındırlık çalışmalarına ilişkin 
tazminat talaplerini de içine alacak şekilde genişletmek gerekebileceği de vurgulanmıştır. Régler 
autrement les conflits, s. 35. 
269 Üst sınırı İdari Mahkemeler ve İdari İstinaf Mahkemeleri Kanunu madde R.88’de belirlenen miktar 
olmak üzere. 
270 Régler autrement les conflits, s. 35.  
271 Régler autrement les conflits s. 37-38. 
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2. Müzakere/Sulh 
Fransız İdare Hukuku’nda sulh geleneği eskilere dayanmakta ve o 

zamanlardaki geleneksel görüşe göre bu usul, Devlet’in bir haktan feragat etmesi 

olarak algılanmaktadır.272 Nitekim, 27-31 Ağustos 1791 tarihli Kararname’deki, 

“sulh olmak söz konusu ise, Hazinenin ajanına hazine komiserleri tarafından bu 

konuda yetki verilebilecektir, ancak sulh millete karşı ancak yasama makamının 

onayından geçtikten sonra etki doğuracaktır” ibaresi ile 29 Aralık 1962 tarihli 

kararname gereği Hazine Ajanlarının Devletin alacakları kapsamında (kamu malları, 

vergi ve gümrük alacakları hariç) sulh olabilme yetkisine sahip oldukları hükmü 

bunu doğrulamaktadır.273   

  

Fransız İdare Hukuku’nda, kendi başına bir uyuşmazlık çözüm yöntemi 

olabileceği gibi, uzlaş(tır)ma/arabuluculuk sonunda varılan sonuç olarak da ele 

alınabilen sulh, benzer bir biçimde Belçika İdare Hukuku’nda da Belçika Medeni 

Yasası’nın 2044üncü maddesi gereği, uzlaş(tır)ma/müzakere belgesi (compromise 

settlements), iki tarafın aralarındaki uyuşmazlığı sona erdirdikleri veya önlemek 

amacıyla akdettikleri sözleşmeler olarak düzenlenmiş ve kamu idarelerinin uzlaşma 

belgesi akdedebilmeleri mahkeme uygulamalarında da kabul görmüştür.274 

  

Fransa’da, Conseil d’État, gerek 22 Haziran 1883 tarihli Ministre de la 

marine contre Corbet kararı, gerek 17 Mart 1893 tarihli Compagnies du Nord, de 

l’Est et autres kararı275, gerekse 8 Nisan 1921 tarihli Compagnie de la N’Goko-

Sangha kararında ve bu kararlardan günümüze kadar sulh olma hakkının Devlet’e 

tanındığını kabul etmiştir.276 Devlet’in (merkezi idare olarak bahsedilmiştir) yanı sıra 

mahalli idareler ile kamu kuruluşları için de sulh olabilmeye ilişkin hükümler 

mevcuttur. Bunlar; iller bakımından genel meclislerin “16º illerin hakları ile ilgili 

                                                 
272 Régler autrement les conflits, s. 57. 
273 Régler autrement les conflits, s. 57. 
274 Hrisanti Prasman, “The Situation In Belgian Law”, Alternatives to Litigation Between 
Administrative Authorities And Private Parties: Conciliation, Mediation And Arbitration, 
Multilateral Conference Lisbon (Portugal), 31 May-2 June 1999, Council of Europe Publishing, 
Strasbourg, 1999, s. 107-115, (Belgian Law), s. 110. 
275 “(H)içbir kanun veya yönetmelik maddesi(nin) Devlet’in sulh olmak yetkisine sınır getirme(diği) 
belirtilmiştir. Régler autrement les conflits, s. 56-57. 
276 Régler autrement les conflits, s. 20, 56-57. 
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sulh işlemleri üzerinde” karar verebilecekleri hükmünü içeren 10 Ağustos 1872 

tarihli Kanun, beldeler bakımından belediye başkanının “belediye meclisinin 

kararlarını yerine getirmek ve özellikle 7º satış, sulh işlemlerini” sözü geçen işlemler 

aynı düzenleme gereği uygun bir biçimde onaylandıysa aynı şekilde geçirmek 

hükmünü içeren Beldeler Kanunu madde L122-19, kamu sağlık kuruluşları 

bakımından da “idare meclisi, 16º adli işlemler ve sulhlar üzerine görüşür” hükmünü 

içeren Kamu Sağlığı Kanunu madde L71-44 ve diğer kamu kuruluşlarının277 

düzenlendiği metinlerdeki hükümlerdir.278 Belçika uygulamasında da sulh, 

genellikle, idarenin taraf olduğu haksız fiil uyuşmazlıkları ile sözleşmeden 

kaynaklanan uyuşmazlıklarda kullanılmaktadır.279  

 

Conseil d’État, sulh kurumunun esasen parasal/paraya tekabül eden amacı 

olmasından ötürü sadece para olarak hesaplanabilen talepler için mümkün 

olabileceğini belirtmekle birlikte idarenin, sulh olabilmesini sınırlayan bir takım 

hukuki ve fiili hususlar olduğu sonucuna varmıştır.280 Hukuki bir sınır olarak281, 

idare hakiminin sulhun geçerliliğini denetleyeceğini282 telaffuz ederken; fiili 

bakımdan sınırları da, idarenin çoğu zaman bilgi eksikliği ve çalışanlarının sulh 

kurumunu işletebilmek için yeterli eğitime sahip olmamasına bağlamaktadır. 

 

                                                 
277 Kamu kuruluşları Cumhurbaşkanı’nın onay vermesi şartıyla sulh olabileceklerdir. Régler 
autrement les conflits, s. 60.  
278 Régler autrement les conflits, s. 59-60. Ancak, Sigortalar Kanunu madde L124-2 gereği 
sorumluluk sigortası altında bulunan mahalli idareler bakımından sorumluluğun ikrarının veya sulhun 
sigortacıya karşı ileri sürülememesi söz konusu olabilecektir. 
279 Prasman, a.g.m. (Belgian Law), s. 110. 
280 Régler autrement les conflits, s. 21. 
281 Doğal bir hukuki engel olarak, idarenin, kamu hukuku gereği kamu düzeninden olan yetkilerinden 
vazgeçmesi mümkün olmamak gerekir. Yetkisiz bir idare ajanının da sulh yapabilmesi “kesin 
hükümsüz” olmak gerekir. Régler autrement les conflits, s. 62. 
282 Nitekim, gerek 19 Mart 1971 tarihli Sieurs Mergui, gerekse 17 Mart 1978 tarihli S.A. Enterprise 
Renaudin kararında idarenin borçlu olmadığı bir meblağı ödemesi ile vatandaşın idareye borçlu 
olmadığı bir meblağı ödemesinin mümkün olmayacağı belirlenmiştir. Bunun gibi, 29 Nisan 1957 
tarihli Société commerciale l’ouest africain kararı da Romieu tarafından önceden ortaya konan, 
bakanların sulh olabilme yetkilerine rağmen Devlet’in önceden varolmayan bir borç için borç yükümü 
altında bırakılamayacağını, kısacası “bağış yapama(...)” yacaklarını hükme bağlamıştır. Nitekim, 
M.Rougevin-Baville’in de (hükümet komiseri) ifade ettiği üzere “kamu düzeninden sayılan, 
hükmedilen tazminatın abartılması değildir, çünkü herşeyden sonra bir sulh az ya da çok iyidir. 
Ancak, hakimin idareyi borçlu olmadığı bir miktara hükmetmesi mümkün gözükmemektedir.” Bu 
durumda, sulh ile karşılıklı ancak eşit olmayan edimlerle uzlaşıya varılmaya çalışılmaktadır. Régler 
autrement les conflits, s. 61. 
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Conseil d’État, kamuda yürütülen sulh usulünün, kesin bir biçimde “medeni 

hukuk” sözleşmesi olduğunu kabul etmekle, bu durumun sonucu olarak bu usulün 

kamu düzenine ilişkin kurallara aykırı olamayacağını ve uyuşmazlığa ilişkin tüm 

davalara da bir engel teşkil ettiğini belirtmiştir.283 Bunun yanı sıra, sulh usulünün 

idari bir sözleşmeye çok sıkı bir ilişki içinde olduğu veya bayındırlık çalışmalarına 

ilişkin zararlar için yürütüldüğü durumlarda sulhun “medeni hukuk” yani özel hukuk 

sözleşmesi olma halinin yumuşatılabileceğini de vurgulamıştır.284 Bu halde, idari 

uyuşmazlıklarda söz konusu olan sulh usulüne içtihat ve özel düzenlemeler ile özel 

bir nitelik verilebilmesi mümkündür.285  

 

3. Uzlaş(tır)ma/Arabuluculuk 
Uzlaş(tır)ma, farklı hukuk sistemlerinde bir çeşitlilik içinde karşımıza çıkan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olmaktadır. Bu çeşitlilik çerçevesinde 

ulusal hukukların uygulamalarında değişik usuller şeklinde tezahür etmektedir. 

 

Adliye mahkemelerinin yanı sıra idare mahkemelerinin de olduğu bir yargı 

sistemine sahip olan İtalyan Hukuku’nda uzlaş(tır)ma yöntemi kullanılmakta ve iki 

farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemlerden biri uyuşmazlığı önleyici 

olarak öngörülmüş, diğeri de uyuşmazlığı mahkeme dışında çözmeye yarayan bir yol 

olarak düzenlenmiştir. Uyuşmazlığı önleyici olan uzlaşma yöntemi 1971 tarihli 865 

sayılı Yasa ile düzenlenen kamulaştırma prosedürü ile 1997 tarihli 218 sayılı Yasa ile 

düzenlenen vergilendirmeye ilişkin konularda ilgilinin karar alma sürecine katılımını 

sağlamaya yönelik olanıdır.286 Böylelikle, ilgili kişinin karar alma sürecine katılımı 

ve idarenin, hakkında karar aldığı bireylerle işbirliği ile işlemesi sağlanmış; karar 

alma süreci daha hızlı ve sadeleştirilmiş bir şekilde yapılmış ve daha sonra ortaya 

çıkacak bir uyuşmazlık da önlenmeye çalışılmıştır. Burada idare, sahip olduğu takdir 

                                                 
283 Bkz. Régler autrement les conflits, s. 60-61. 
284 Régler autrement les conflits, s. 61. 
285 Régler autrement les conflits, s. 61. 
286 Vittorio Ragonesi, “Conciliation in the Context of Disputes Between Administrative Authorities 
and Private Parties”, Alternatives To Litigation Between Administrative Authorities and Private 
Parties: Conciliation, Mediation and Arbitration, Multilateral Conference, Lisbon 31 May-2 June 
1999, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, s. 131-134, (Conciliation), s. 131-132. 
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hakkını, bireylerle uzlaşarak kullanmakta ve kamu yararını farklı bir şekilde 

gerçekleştirmiş olmaktadır.287 

 

Uyuşmazlık önleyici olmaktan ziyade uyuşmazlık çözmeye yönelik olan 

alternatif yöntem ise, kamu çalışanlarının uyuşmazlıklarına ilişkindir ve 1993 tarihli 

ve 29 sayılı Kararname (Legislative Decree) ile düzenlenmiştir.288 Buna göre, özel 

olarak ihdas edilmiş olan uzlaşma kurulları (Provincial Employment Office- Ufficcio 

Provinciale Del Lavoro), uyuşmazlığın tarafları olan kamu kurumu ve kamu 

çalışanının temsilcileri ile uzlaşma kurulunun bölge müdüründen oluşmaktadır. 

Mahkemede uyuşmazlığın çözümünden önce uzlaşma prosedürünü işletmek mecburi 

olarak öngörülmüştür. Uzlaşma prosedürü başarı ile tamamlanırsa, hukuken tenfiz 

edilebilen bir uzlaşma belgesi hazırlanmakta ve taraflarca imzalanmaktadır. Eğer 

taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, uzlaşma kurulu bir öneri hazırlamaktadır. Bu 

öneri kabul görmezse, uzlaşma girişiminin sonuçlanmasından itibaren 180 gün içinde 

uyuşmazlık mahkemeye götürülebilmekte ve mahkemede uyuşmazlığın görülmesi 

sırasında, uzlaşma prosedüründe uzlaşma kurulunun hazırladığı resmi belge dikkate 

alınmaktadır. Kamu çalışanlarının uyuşmazlıklarına ilişkin olan bu prosedür 

İtalya’da 1993 yılına kadar idarî yargı mercilerinin görev alanı içinde görülmüşken 

1993 sonrasında kamu hukuku alanından özel hukuk alanına aktarılmış ve adliye 

mahkemelerince görülmeye başlanmıştır.289 Dolayısıyla, bu alanda yetkili olan idarî 

yargı mercileri olmak yerine adliye mahkemeleri olduğundan, bu alternatif çözüm 

yöntemi idarî yargı alanına bir alternatif olarak mütalaa edilememektedir. 

 

Fransız İdare Hukuku’nda da, uzlaşmanın kullanılması iki hukuksal 

düzenlemeye/temele dayandırılabilir. Bunlardan ilki, idari hakime uzlaştırma görevi 

veren 6 Ocak 1986 tarih ve 86-14 sayılı Kanun’un 22nci maddesine dayanan İdare 

Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine Dair Kanun’un L3 maddesidir. Bu 

madde, idari yargıca yargılama öncesi uzlaşma ve tam yargı alanıyla sınırlı olmayan 

                                                 
287 Bkz. Ragonesi, a.g.m. (Conciliation), s. 131-132. 
288 Ragonesi, a.g.m. (Conciliation), s. 133. 
289 Ragonesi, a.g.m. (Conciliation), s. 133. 
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genel bir uzlaşma görevi yüklemektedir.290 İkincisi ise, uyuşmazlıkların hangi şart ve 

durumlarda uzlaşma ya da arabuluculuk yoluyla çözümlenebileceğinin, Conseil 

d’État tarafından incelenen, kararnamelerle belirlenebileceğini düzenleyen 31 Aralık 

1987 tarihli Kanun’un 13. maddesidir.291 Nitekim, bu ikinci hükme göre düzenlenmiş 

olan 25 Şubat 1991 tarih ve 9-204 sayılı bir kararname, devlet idarelerince 

düzenlenen ihalelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, taraflararası 

dostane çözümün sağlanması için kurullar kurulmasını ve bunlara hakkaniyete uygun 

bir biçimde uygulanabilecek hukuki veya fiili hususları araştırma görevi verilmesini 

hüküm altına almıştır.292 Aynı zamanda, uygulamada karşılaşılabilecek bir takım 

sıkıntıları giderecek bir düzenleme öngörülerek, başvurudan itibaren 6 ay içinde 

karar vermesi gereken, kurullara başvurunun işleyen süreleri durduracağı da bu 

kapsamda düzenlenmiştir.  

 

İdari alandaki uzlaşma bakımından Conseil d’État’ın 23 Haziran 1989 tarihli 

Veriter (görüş) kararında, idari hakime yüklenen uzlaş(tır)ma görevinin 

reddedilmesine ilişkin kararında, yargı yolunun kapalı olduğu ifade edilmiştir.293 

Bununla birlikte, aynı kararda üstü kapalı bir şekilde, 31 Aralık 1987 tarihli 

Kanun’un 13üncü maddesi gereği olan kararnameler olmasa bile 6 Ocak 1986 tarihli 

Kanun’un uygulanabilir olduğuna da dikkat çekilmiştir.294   

 

Zorunlu olmayan ve esnek bir uzlaş(tır)ma usulünün benimsenebileceğine 

vurgu yapan ve uzlaş(tır)manın mahkemelerin girişimi ile işlediği durumlar için de 

öneriler getiren Conseil d’État, davanın esasına girilmeden ilgililerin talebiyle ya da 

esasın incelenmesi esnasında ilgilerin ya da hakimin teklifiyle(tarafların da rızaları 

alınarak) mahkemece verilecek bir ara karar ile uzlaş(tır)ma usulünün 

                                                 
290 Régler autrement les conflits, s. 40. 
291 Régler autrement les conflits, s. 18. 
292 Bkz. Régler autrement les conflits, s. 18.Conseil d’État idari bölümü, adı geçen Kararnameyi 31 
Aralık 1989 sayılı Kanunun uygulanması amacında olmadığı, bu yolla çözümü öngörülen 
uyuşmazlıkların yüksek miktarı içeren ama sıklıkla görülmeyen uyuşmazlıklar olduğu ve bunları 
çözmenin de bu şekliyle yerel makamlarca da uyuşmazlık çözme yetkisinin kullanılmasını sağladığı, 
gerekçeleriyle eleştirmiştir. 
293 Bkz Régler autrement les conflits, s. 18. 
294 Bkz. Régler autrement les conflits, s. 18.. 
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başlatılabileceğini belirtmiştir.295 İdare Mahkemeleri ve İdari İstinaf Mahkemeleri’ne 

Dair Kanun madde L9 gereği dinlenilmesi açık bir biçimde mümkün olmayan veya 

gerekçesiz olan taleplerin reddedilebilmesine ilişkin incelemenin uzlaş(tır)ma ile 

incelenmesi ilk anda anlaşılabilen uyuşmazlıklar bakımından da yapılabileceği ifade 

edilmiştir.296   

 

Bu sürecin yönetiminin, hakim tarafından yürütüleceği, bu olmazsa somut 

olaydaki duruma göre, başvuru sahibini araya 3. kişi sokmaksızın idare ile anlaşmaya 

gönderilebileceği gibi, uzlaş(tır)macı(lar)ın da tayin edilebileceği297 belirtilmiştir.298 

 

Sürelere ilişkin olarak, gerek mahkemenin uzlaş(tır)ma fonksiyonu ile 

yargılama fonksiyonu arasındaki farkı ortaya koymak, gerekse yargılama sürecinin 

uzamasına engel olmak bakımından, uzlaş(tır)maya ilişkin işlemlerin (uzlaşma talebi 

ve uzlaşma sonucu verilen karar), işleyen dava sürelerine bir etkisi olmaması 

gereğinin de altı çizilmiştir.299 Bunun yanı sıra, uzlaşma usulüne ilişkin sürecin sınırlı 

olması, bunun asgari dört ay olarak belirlenmesi ve tarafların gerekçeli talepleri 

üzerine veya (sözlü olarak alınacak) bilirkişi yardımı alındığı durumlarda bir kere 

olmak üzere uzatılabilmesi önerilerinde bulunulmuştur.300 

 

Uzlaş(tır)ma usulü sonucu varılan anlaşma, yukarıda da belirtildiği üzere, 

sulh hükmündedir. Eğer anlaşmaya varılamamışsa, uzlaş(tır)macı bir uzlaşmama 

tutanağı düzenler.301 Gizliliğin korunması gereği, taraflarca ileri sürülen deliller, 

yazışmalar ve bilirkişi raporunu da içeren uzlaşmama tutanağı, mahkemeye 

                                                 
295 Bkz. Régler autrement les conflits, s. 39, s. 42-43. 
296 Bkz. Régler autrement les conflits, s. 42-43. Ancak, Yasa’nın L9 maddesinde, uygulamada 
yapıldığı gibi davanın dilekçenin verilmesinin ardından davanın esasının incelenmeden tahkikatın 
başlatılması biçiminde tezahür eden rutin işleyişten vazgeçerek yasa tarafından verilen yetkinin 
kullanılabilmesine olanak tanıyacak şekilde dilekçelerin dikkatli incelenmesi sonucunu doğuracak bir 
örgütlenmenin gereğine de işaret edilmiştir.  
297 Tayin edilebilecek uzlaş(tır)macılar, Valiliklerin görüşü ardından her idare mahkemesinin başkanı 
tarafından liste halinde toplanmış isim havuzundan seçilebileceği gibi, bu listelerin dışından da 
seçilebileceklerdir. 
298 Régler autrement les conflits, s. 44. 
299 Régler autrement les conflits, s. 44-45. 
300 Régler autrement les conflits, s. 44-45. 
301 Régler autrement les conflits, s. 46-47. 
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gönderilirken tarafların ortak rızası olmadıkça süreç boyunca taraf beyanları veya 

önerileri, bu tutanakta yer almaz. 302 

 

1990’larda özel sektörün girişimi ile gündeme gelen arabuluculuk, Hollanda 

İdare Hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda, aile ve iş hukuku ile ticari uyuşmazlıklar 

gibi arabuluculuğun en çok kullanıldığı alanlara nazaran daha az kullanılagelmiştir. 

1992 senesinde kurulan Hollanda Arabuluculuk Enstitüsü’nün (Netherlands 

Mediation Institute) 2001 verilerine göre aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların 

%44’ü, iş hukuku uyuşmazlıklarının %25’i ve ticari uyuşmazlıkların da %13’ü 

arabuluculuk yoluna kaydırılarak mahkemelerin iş yükü azaltıldığı halde 1999-2001 

seneleri arasında sadece 31 idare hukuku uyuşmazlığı arabuluculuk ile çözülme 

yoluna götürülmüş ve bu oran %2 ile sınırlı kalmıştır.303  

 

Hollanda İdare Hukuku’nda arabuluculuk iki halde kullanılmaktadır. 

Bunlardan ilki, idarî kurumların kendi politikalarını hazırlama safhası (policy 

preparation), diğeri de idarî kurumların iç denetim usulü safhasında 

gerçekleşmektedir.304 Bunun yanında, idarî davanın seyri esnasında da hakimlerin, 

barışçı yollarla çözüm çareleri araması da mümkündür.305 İdarî denetim safhasında 

gerçekleşen arabuluculuk, idarî kurum içindeki daimi komisyonlarda 

gerçekleşmekte, bu durum arabuluculuk müessesesinin usulî standartlarının idarî 

uyuşmazlıklar bakımından gelişimine yol açmakta ve bu daimi komitede 

gerçekleştirilen arabuluculuk, yeni bir resmi kararın temelini oluşturmaktadır. Bu 

safhadaki idarî uyuşmazlıkların arabuluculuk ile çözümlenmesinde en başarılı olduğu 

haller, tarafların belirlenebilir ve sınırlı sayıda olduğu, özellikle de idarî kurumlar ile 

                                                 
302 Régler autrement les conflits, s. 46-47. 
303 Trevor Buck, “European Methods of Administrative Law Redress: Netherlands, Norway and 
Germany”, Department of Constitutional Affairs Research Series 2/04, November 2004, 
University of Leicester, s.18, (European Methods). 
304 Bkz. Buck a.g.m. (European Methods). 
305 Annie de Roo/Rob Jagtenberg “Mediation in the Netherlands: Past – Present – Future”, Electronic 
Journal of Comparative Law, Vol. 6.4, December 2002, www.ejcl.org/64/art64-8.html) aktaran 
Buck, a.g.m. (European Methods ), s. 19. 
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çalışanları ve daha sınırlı olarak da uyuşmazlığın tarafı kişinin direk komşularını 

etkileyen inşaat ruhsatına ilişkin konularda olduğu görülmüştür.306 

 

Hollanda Hukuku’nda diğer uyuşmazlıkların yanında idarî uyuşmazlıklarda 

da öngörülen arabuluculuk sistemi, diğer Kıta-Avrupası sistemlerden farklı olarak 

ombudsman modeline benzer bir nitelik arzedecek şekilde düzenlenmemiş; Fransa ve 

Belçika sistemlerinde adı mediatuer olmakla birlikte, seçilme usulü, işlev ve işleyişi 

ombudsman kurumuna benzer nitelikte düzenlenmiş olan bu alternatif yöntemin 

Hollanda sistemindeki işleyişinde, arabuluculuk kurumunun özellikleri korunmuştur. 

 

 

4. Tahkim 
19. yüzyılda gerek yargı kararları gerekse doktrin tarafından ittifakla idari 

meselelerde “yasak”307 olarak kabul edilen tahkim kurumu, Fransız İdare 

Hukuku’nda, idarî uyuşmazlıkların yoğunluğu ve görülme süreleri gün geçtikçe 

artıyor olmasına rağmen, günümüzde de geniş bir uygulama alanı bulmak bir yana, 

kural olarak yasak kabul edilmekte ve ancak bir takım istisnaî durumlarda 

uyuşmazlık çözüm yolu olarak kullanılmaktadır.308  

 

Fransız İdare Hukuku’nda, tahkimin yasak olmasının temelleri309, tahkim 

yargılamasının zayıflıkları ve idari yargılamanın karakterleri bakımından incelemeye 

tabi tutularak kavranmıştır. Bu çerçevede, Devlet’in ya da idare’nin tahkim yoluyla 

uyuşmazlıkların çözümüne gidemeyeceğinin nedenleri “tahkimin tesadüfi/rastlantısal 

sonuçlarına”310 bağlanmıştır. Bunun yanı sıra, tahkim yasağının temellerini eski 

                                                 
306 Roo, Jagtenberg’den aktaran Buck, a.g.m. (European Methods), s. 20. 
307 Apostolos Patrikios, L’arbitrage En Matiere Administrative, L.G.D.J., Paris 1997, s. 28-30, 
(L’arbitrage). Nitekim, Conseil d’Etat, 1824 ve 1825 yıllarında tahkim hükmü içeren idari 
sözleşmelerdeki tahkim şartlarını iptal etmekteydi, Yan Laidié, “Kamu Hizmeti İmtiyaz 
Sözleşmelerinde Tahkim”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 12-16 Ocak 2000, Ankara, s. 
471-490, (Tahkim), s. 483. 
308 Laidié, a.g.m. (Tahkim),  s. 482. 
309 Charles Jarrosson “L’arbitrage en droit public”, L’actualite Juridique Droit Administratif , No 
1, 20 Janvier 1997, s. 16-25, (L’arbitrage), s. 17-22. 
310 Edouard Laferrière’den nakleden Jarrosson, a.g.m. (L’arbitrage), s. 17, “devletin prensibi 
ihtilaflarını hakemlere götürmemek olduğu için tahkim gerek hakemlerin verecekleri kararların keyfi 
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Medeni Usul Kanunu311 ve yürürlükteki Fransız Medeni Kanunu hükümleri yerine 

devletin mahkemelerinin yargılama yetkisinin karşısında (kamusal yargı) bir yargı 

yetkisini kabul etmemekte bulanlar olduğu gibi,  bu yasağı kamu hukukunun genel 

bir ilkesi olarak ele alıp kamu hukuku sujelerine ilişkin yararların bu tip yargı 

yerlerince yeterince korunamayacağını temel alanlar da bulunmaktadır.312 Ayrıca, 

kamu hukuku sujelerinin kendileri için ihdas edilen kamu yargılamasından 

kaçmalarının önüne geçmek gereği313 gibi Devlet’in uyuşmazlıklarını başka yargı 

organları önüne götürmesi de tahkim yasağını temellendiren görüşler arasında yer 

almıştır.314   

 

Günümüz Fransız Hukuku’nda, idare hukuku alanında tahkimin yasak 

olduğunu düzenleyen eski Medeni Usul Yasası’ndaki 83 ve 1004üncü maddeler 

kaldırılmış olmasına rağmen kural olarak tahkim yasak olmaya devam etmiştir.315 

Zira, Fransız Medeni Kanunu madde 2059, tahkimin, tarafların üzerinde serbestçe 

tasarruf edebileceği konularda mümkün olacağını belirtirken, takip eden madde 2060 

tahkim müessesesinin genel olarak kamu düzenini ilgilendiren konularda mümkün 

olmadığını, kişilerin hâl ve ehliyetlerine ilişkin durumlar, boşanma ve hukuki 

ayrılığa ilişkin konular ve kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren uyuşmazlıklar 

bakımından yasak olduğunu düzenlemiştir.316 Böylece, tahkim, kamu kurum ve 

kuruluşları bakımından kural olarak yasaklanmıştır. 9 Temmuz 1975 senesinde 75-

                                                                                                                                          
olabilmesi ve gerekse kamu düzeni mülahazalarının Devletin kanun tarafından tesis edilmemiş kaza 
organlarında yargılanmasının istenmemesi sebebiyle devlet sözleşmelerinde yer alamaz”, 
Laferrière’den nakleden Laidié, a.g.m. (Tahkim), s. 485. 
311 Eski Medeni Usul Kanunu madde 83, Devlet ve kamu kuruluşları ile alakalı davaların Savcılığa 
bildirilmesi mecburiyetini düzenlerken madde 1004 de Savcılığa bildirilmesi mecburiyeti olan 
uyuşmazlıklar bakımından tahkim yolunun açık olmadığını hüküm altına almaktadır, bkz. Yücel 
Sayman, « Fransa’da Devletin Tahkim Yoluna Gitme Olanağı », Milletlerarası Hukuk Bülteni, 
1982/2, İstanbul, s. 26-34, (Fransa’da Tahkim Yolu),  s.29. 
312 Jarrosson, a.g.m. (L’arbitrage), s. 17, 19; Jarroson ve R. Chapus, Droit du Contentieux 
Administratif, 1996, s. 210’dan aktaran Tan, a.g.m. (Tahkim), s. 8, dipnot 17 ve 18. 
313 Y. Gaudemet, “L’arbitrage:Aspects de droit public, Etat de la question“, Revue de L’arbitrage, 
1992, No:2, s.150’den aktaran Tan, a.g.m. (Tahkim), s. 8, dipnot 19. 
314  Rivero’dan  nakleden Laidié, a.g.m. (Tahkim), s. 485. 
315 Nitekim, Conseil d’Etat kimi zaman, açık yasa hükmü ya da uluslararası antlaşmalardan 
kaynaklanan yükümkükükler istisna olarak, kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf oldukları ve iç hukuk 
düzeni kapsamındaki uyuşmazlıklar, kimi zaman da idari yargının görev alanı kapsamındaki 
uyuşmazlıklar bakımından tahkim yasağını kabul etmiştir, Tan, a.g.e. (Tahkim), s. 8. 
316 Jean Louis Delvolvé, Jean Roche, Gerald H.Pointon, French Arbitration Law and Practice, 
Kluwer Law, 2003, (French Arbitration Law), s.6. 
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596 sayılı Yasa ile yapılan düzenleme gereği, istisnai olarak, ticari ve sınai kamu 

kurumlarının kararname (decret) ile düzenlenmiş olmak şartıyla tahkime 

gidebileceklerine hükmedilmiştir.317  

 

Benzer bir düzenleme ile Belçika sisteminde318 tahkim, 19 Mayıs 1998  

                                                 
317 Ancak yine de bu tarihten 2002 senesine kadar belirtilen şekilde kararnameler çıkarılmamıştır. 
Delvolvé, Roche, Pointon, a.g.e. (French Arbitration Law), s. 6-7.   
318 Kamu Hukuku-Özel Hukuk ayırımınının summa divisio (en üst bölünme) kabul edildiği Belçika 
Hukuk sisteminde İdare Hukukunun bir parçası olduğu Kamu Hukuku, Devletin kuruluş ve işleyişini 
ve bu alandaki tüm grup ve bireylerle olan ilişkisini, bu ilişkiler özel hukuk tarafından düzenlenmediği 
sürece, kapsamaktadır. Bu kapsamda olan İdare Hukuku sujesi idarî kurumlar, kendi özel gücünü 
kullandığı durumlarda kamu hukukuna tabi olmakla beraber, çoğunlukla özel hukuk kişileri gibi 
hareket eder ve bu ilişkiye de özel hukuk kuralları uygulanır. Ancak, idarî kurumun özel hukuka tabi 
olarak işlemlerini gerçekleştirebilmesi için, şartlar çerçevesinde bu durumun en müsait yol olması ve 
ilgili çıkarların bunu gerektirmesi gerekir. 
İdari karar alma sürecini düzenleyen genel bir yasası bulunmayan Belçika İdare Hukuku’nda idari 
kurumların işleyişine ilişkin kurallar genel olarak mahkeme kararları ile şekillenmiş ve bazı 
durumlarda da birtakım yasalarda belirtilmiştir. İçtihatlarla geliştirilen ve idari kurumlara uygulanan 
temel kurallardan ilki, idarenin iyi işleyişine ilişkindir. Bunun sağlanması için, alınan karardan 
etkilenecek kişilerin fikirlerinin dinlenilmesi, uzman kişilerin görüşlerinden yararlanılması, çapraz 
sorgulamayı da içerir bir biçimde hukuki usullere bağlılığın (due process) sağlanması ve alınan 
kararların gerekçeli olması gerekmektedir. Diğer bir kural da, Fransız etkisinin ağırlıklı olarak kendini 
gösterdiği kamu hizmeti alanıdır. Kamu hizmetine egemen ilkeler, süreklilik, değişkenlik ve eşitlik 
olarak belirlenmiştir. Bunların yanında, 29 Temmuz 1991 Yasası’ndan itibaren, kamu idareleri 
tarafından alınan bireysel kararların biçimsel olarak gerekçelendirilmeleri gereği düzenlenmiş olmakla 
beraber, bu kuralın da ulusal güvenlik, kamu düzeni, gizlilik, mesleki sır gibi birtakım istisnaları 
bulunmaktadır. İdari işlemler konusu da Fransa sistemine benzerlik arzetmektedir, zira, Belçika İdare 
Hukuku sisteminde idarî işlemler, tek yanlılık ve icrailik özelliklerine sahip olup, hukuka uygunluk 
karinesinden de yararlanmaktadırlar. İdare, işlem ve eylemlerini gerçekleştiriken “idarenin kanuniliği” 
prensibi gereği, açıkça kanunlarla kendisine verilen yetki dahilinde hareket eder ve hukuka uygun 
hareket etmek yükümü altındadır. 
 Belçika Birleşik Anayasası (Belgian Consalidated Constitution), 144 ve 145inci maddelerinde 
yargılama yetkisini, sivil haklarla ilişkili uyuşmazlıklarda münhasır olarak ve politik haklara ilişkin 
uyuşmazlıklarda da ilke olarak, Courts ve Tribunals’a bırakırken (Anayasa, bu hakların tanımını 
yapmamıştır ancak bunlar dışında bir üçüncü hak kategorisi de yoktur); 146 ve 161inci maddeleri 
gereği de yasama organına, “çekişmeli”(contentious) idari yargı mercileri kurmak konusunda yetki 
vermiştir. Anayasa’da, uyuşmazlığın taraflarına ilişkin herhangi bir ayırım yapılmamış olmakla 
birlikte, genel düzenleyici ve birel tüm idarî işlemleri de içine alan genel, bölgesel ve yerel 
kararnameler va kararların, yürülükteki kanunlara uygun olmadığı durumlarda uygulanmalarının 
reddedilmesi yetkisini de mahkemelere vermiştir. 1920 öncesi genel yetkili mahkemeler(Courts ve 
Tribunals) idarenin sorumluluğuna ilişkin davalara bakmaktan kaçınmışlar ancak Yüksek Temyiz 
Mahkemesinin(Supreme Court of Appeal) 5 Kasım 1920 tarihli Bruges vs. the La Flandria Company 
(Pas., 1920, I, 193) kararı ile bu  uygulamadan vazgeçilmiş ve idare aleyhine davalar kabul edilmeye 
başlanmıştır. Bu kararı 7 Mart 1963 (Pas., 1963, I, 745 and n.), 26 Nisan 1963 (Pas., 1963, I, 905) ve 
26 Haziran 1980 (Pas., 1980, I, 1341 and n.) gibi kararlar izlemiştir. 3 Mart 1972 (R.C.J.B., 1973, p. 
431) kararında ise Anayasa’nın 159uncu maddesi kapsamındaki hukuka uygunluk denetiminin idarî 
işlemin hem içsel hem de dışsal denetimi olduğunu belirtmiştir. Ancak hiçbir durumda bu 
mahkemelerin idarî bir işlemi iptal etme yetkileri olmadığından Anayasa madde 160 gereği kuruluşu, 
yetkisi ve işleyişi kanunla belirlenen Devlet Şurası, 23 Aralık 1946 Yasası ile kurulmu ve bunu birçok 
kere değişikliğe uğramış olan 12 Ocak 1973 birleşik yasaları izlemiştir. Gerek Fransa’daki Conseil 
d’Etat gerekse de Türkiye’deki Danıştay gibi, Belçika Devlet Şurası da yargısal yetkilerinin yanında 
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Yasası’ndan önceki döneme ve kamu tüzel kişilerinin tahkim yasağını çok katı 

biçimde ele alan düzenlemelere kadar Belçika Medeni Yasası (Belgian Civil Code) 

madde 1676-2’nin birinci fıkrası gereğince, kamu hukukuna tabi tüzel kişiler dışında, 

sözleşme özgürlüğüne/uzlaşma yetkisine sahip herkesin başvurabileceği bir kurum 

olarak düzenlenmiş ve idarî kurumlar bakımından kural olarak tahkim kurumuna 

başvurulması yasaklanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrası ise, akdedilmiş bir 

antlaşmada öngörülmüş olması durumunda devlet makamları için tahkim yasağına 

istisna getirmiştir. Bir diğer istisna da, takip eden 1676-3 maddesinde, kamu 

hukukuna tabi tüzel kişilerin özel kanunlar ile izin verildiği hallerde tahkim 

kurumunu işletebilmesi olarak düzenlenmiştir.  

 

Eski kanun döneminde Conseil d’État, tahkimin idare hukuku alanında 

kullanımına tutucu bir yaklaşım sergileyerek idari yargının özel bir yargı olan tahkim 

karşısında korunması bakış açısıyla hareket etmiş; ancak mahkemeler, yeni Medeni 

Kanun hükümleri çerçevesinde tahkime getirilen yasakları daha dar yorumlama 

yoluna gitmişlerdir.319 Medeni Kanunun 2060ıncı maddesi tahkim kurumunun, genel 

olarak kamu düzenine ilişkin durumlarda yasak olduğunu belirtmekle yetinmiş, 

ancak bu durumların tanımı yoluna gitmemiştir. Bunun neticesinde de bu boşluğu 

doldurmak yargı makamlarına düşmüş, ilk zamanlar “uyuşmazlıkların tahkime 

elverişliliğinin, sadece kamu düzenine ilişkin düzenlemelerin, sözkonusu hukuki 

ilişkiyle alakalı olarak uygulanması sebebiyle dışlanmaması/engellenmemesi” 

anlayışı benimsenmiştir. Tahkim anlaşmasının hükümsüz ve hakem mahkemesinin 

de yetkisiz olduğu, kısacası, tahkimin genel olarak kamu düzenine ilişkin konularda 

yasak olduğu durumlar;  

                                                                                                                                          
yönetsel yetkilere sahiptir. Belçika Hukuku’nda İdarenin yargısal denetimi, Court of Arbitration 
(Anayasa Mahkemesi), Courts ve Tribunals ve idare mahkemeleri ile Devlet Şurası (genel yetkili tek 
idarî yargı mercii) tarafından yapılmaktadır. Bkz. Sabien Lust, “Administrative Law in Belgium”, 
Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States A 
Comparative Analysis, Ed. René Seerden, Frits Stroink, Intersentia Uitgevers Antwerpen-Groningen, 
2002, s. 5-58, (Administrative Law); Paul Lewalle, “Administrative Justice in Europe Belgian Law”, 
Questionnaire relative to the inventory and typology of administration control in the 25 
Member States of the European Union, 
(Çevrimiçi http://www.juradmin.eu/seminars/Trier2005/Belgique_en.pdf. 09.05.2007)(Administrative 
Justice). 
319 Delvolvé,Rouche,Pointon, a.g.e. (French Arbitration Law), s. 39. 
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• mahkeme yargılamasının etkilerinin genel olarak kamuyu etkilediği 

ve bunun neticesinde de uyuşmazlığın tahkim yolu ile değil resmi 

yargılama makamlarında görüldüğü haller,  

• kamu düzenine ilişkin kuralın uyuşmazlığın zayıf tarafını korumayı 

hedeflediği ve böyle bir korumanın tahkim yerine mahkeme 

yargılamasını gerektirdiği durumlar ve 

• uyuşmazlığın amacının kamu düzenini bozacak bir karar alınması 

olduğu uyuşmazlıklar,  

olarak belirlenmiştir.320 

 

Medeni Kanun madde 2060’ın idare hukuku alanındaki tahkime ilişkin yasak 

hükmü, kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren uyuşmazlıkları kapsamaktadır. 

Bununla birlikte, tahkim yasağı ticari ve sınai kamu kuruluşları için de geçerli olup 

sadece kararname ile düzenlenmiş olmak şartıyla bu tür kamu kuruluşu 

kategorilerinin tahkim yoluna gidebilmelerine imkan tanınmış ve Yasa’nın bu 

hükmüne dayanarak birtakım düzenlemelerle bu istisna kapsamında tahkim 

kullanılmıştır. Bu kapsamda, 17 Nisan 1906 sayılı devletin kamu iş ve 

malzemelerinin ödenmesine ilişkin Yasa, 30 Aralık 1982 tarihli Fransız devlet demir 

yolu sistemine (SNCF) ilişkin Yasa, 19 Ağustos 1986 tarihli Eurodisney’in yapımına 

ilişkin Yasa, 2 Temmuz 1990 tarihli Fransız Posta ve Telekom kurumuna ilişkin 

Yasa ve 13 Şubat 1997 tarihli Yasa yanında üniversite ve benzer kuruluşların 

yabancı hukuksal varlıklarla görevlerine ilişkin olarak akdedilmiş anlaşmalardan 

kaynaklanan uyuşmazlıklara gidilebilmesine izin veren ve sonrasında da kömür, gaz 

ve elektrikten sorumlu kamu kuruluşlarının tahkime gidebilme yolunu açan 8 Ocak 

2002 tarihli Kararname yayınlanmıştır.321 Ancak, herhalükarda, Fransız iç 

hukukundaki bu yasak, uluslararası ticarete ilişkin bir sözleşme söz konusu 

olduğunda aynı etkiye sahip değildir.  

 

                                                 
320 Delvolvé,Rouche,Pointon, a.g.e. (French Arbitration Law), s.44-51. 
321 Delvolvé,Rouche,Pointon, a.g.e. (French Arbitration Law), s.42-43, Laidié, a.g.m. (Tahkim),  s. 
488-489, Patrikios, a.g.e. (L’arbitrage), s. 142-151. 
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Kamu kuruluşunun uluslararası ticaret kullanımları ve ihtiyaçlarına uygun 

olarak ve bu amaçlarla bir uluslararası sözleşmenin tarafı olduğu durumlarda iç 

hukuktaki tahkim yasağı kuralının ardına saklanmasının mümkün olmadığı kabul 

edilmiştir.322 Nitekim, muhtelif yargı kararlarında323, tahkim yasağının, uluslararası 

ticaret kurallarına göre yapılan sözleşmeler bakımından söz konusu olmadığı 

belirtilmiştir. Bu kapsamda, taraflardan birini bir Fransız kamu kuruluşunun teşkil 

ettiği dava konusu sözleşmenin bir özel hukuku sözleşmesi olduğu tespiti, somut 

olay bakımından, yapılırken Medeni Usul Kanunu’nun 83 ve 1004üncü maddelerinin 

kamu kuruluşlarını “Fransız Mahkemeleri önünde, özel bir korunmadan 

yararlandırma(yı)“ amaçladığını, söz konusu kuralın da iç hukukta cereyan eden 

sözleşmeler bakımından kesin olmakla birlikte uluslararası sözleşmelerde bu 

korunmadan tahkim yolu seçilerek vazgeçilebilineceği hüküm altına almıştır.324 

Bunun yanında, Conseil d’État’nın bir bakanın başvurusu üzerine bildirdiği 6 Mart 

1986 tarih ve 339.710 sayılı görüşte325 de, uluslararası yükümlülük doğuran ve iç 

hukukun bir parçası haline gelmiş bir sözleşme ile açık bir yasal düzenlemenin 

yokluğu halinde tahkimin, iç hukuk düzenine ilişkin konularda kamu tüzel kişileri 

bakımından yasak olduğunu ve buna uygun olmayan bir tahkim hükmünün kamu 

düzenine aykırılık sebebiyle yok sayılacağını belirtmiş; madde 2060’ın tahkim 

yasağına ilişkin genel prensiplere uygun bir şekilde uygulanması gerektiğini ve bu 

maddenin hükümete sadece bir kamu kurumuna tahkim yoluna gidebilmesi için yetki 

verdiğini ve halihazırda ortaya çıkmış bir uyuşmazlık için söz konusu olabileceğini 

de eklemiştir. Somut olaya ilişkin olarak, bir eğlence parkının yapımına ilişkin 

sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık için tahkim yoluna gidilip gidilemeyeceğine 

konusunda, bu sözleşmenin iç hukuk düzenine ilişkin olduğu ve uluslararası ticarete 

ilişkin kuralların buna uygulanamayacağı, tahkime gitmeyi öngören hükümlerin ve 

Washington Konvansiyonunun da uygulama alanına girmediği gerekçeleriyle 

                                                 
322 Delvolvé,Rouche,Pointon, a.g.e. (French Arbitration Law), s.43-44, Laidié, a.g.m. (Tahkim), s. 
486. 
323 Paris Bölge İdare Mahkemesi’nin 10 Nisan 1957 tarihli Myrtoon Steamship Company-Hazine 
kararı ve İstinaf Mahkemesi’nin 14 Nisan 1964 tarihli San Carlo kararı ile 2 Mayıs 1966 tarihli 
Hazine-Galakis kararı, Laidié, a.g.m. (Tahkim), s. 486. 
324 Bkz. Yücel Sayman, a.g.m. , (Fransa’da Tahkim Yolu). 
325 Söz konusu görüşü Y. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra, F. Rolin, Les Grands Avis du Conseil 
d’Etat-1997, Dalloz, 1997, s. 219 vd.’den aktaran Tansuğ, a.g.e. (Tahkim), s. 28-30, Laidié, a.g.m. 
(Tahkim), s. 484. 
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tahkime ilişkin şartın böyle bir sözleşmede kamu düzenine aykırı olacağı sebebiyle 

yok hükmünde olacağını ifade etmiştir.326 Bunun yanında, idarî kurumların tahkim 

kurumunu işletmesi hali özel hukuk sözleşmesi akdettiği durumlarla açıklanmıştır; ki 

bu durumda da kamu hizmetinin görülmesine ilişkin sözleşmeler ile genel hukuk 

hükümlerine sahip sözleşmeler327, tahkimin kapsamı dışında kalmaktadır.328 

 

Bu kararın ardından da Medeni Kanun’un 2060ıncı maddesine dayanarak 

Eurodisney projesi için yürürlüğe giren 19 Ağustos 1986 tarihli 86-9721 sayılı 

Kanun, tahkimin, Devlet, mahalli idareler ve kamu kurumlarının birlikte ve yabancı 

şirketlerle, ulusal çıkarlara hizmet eden faliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 

yapacakları sözleşmelerde bu sözleşmelerin yorumu ve uygulanmasından çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda mümkün olabileceğini düzenlemiştir.329  

 

Tahkim’in kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda kullanımını, Fransız İdare 

Hukuku’na göre daha az katı bir tutumla ele alındığı görülen Belçika İdare 

Hukuku’nun günümüz düzenlemelerinde ise 19 Mayıs 1993 Yasası madde 3 ile 

Belçika Medeni Yasası madde 1676-2’ye yapılan değişiklik sonrasında kural olarak 

tahkim, uzlaşma yetkisine(sözleşme hürriyeti ve ehliyeti) sahip herkesin akdedeceği 

bir anlaşma olarak düzenlenmiş ve kamu hukukuna tabi tüzel kişilerin de, diğer özel 

kanunlara halel gelmeyecek şekilde, sadece bir sözleşmenin kurulması veya 

uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklar bakımından tahkim yoluna gidebilecekleri ve 

tahkim anlaşmasının akdedilmesinin de esas sözleşme ile aynı şartlara tabi olacağı 

hüküm altına alınmıştır.330 Ayrıca, kamu hukukuna tabi tüzel kişilerin tahkim 

kurumunu işletebilmesi, sadece bu hallerle sınırlı kalmamış, daha önceki 

düzenlemeye benzer bir şekilde, kanunlar ve kararnamelerle (royal decree) Bakanlar 

                                                 
326 Y. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra, F. Rolin, Les Grands Avis du Conseil d’Etat-1997, Dalloz, 
1997, s. 219 vd.’den aktaran Tansuğ, a.g.e. (Tahkim), s. 30. 
327 Kemal Gözler, İdare Hukuku, Cilt II, Ekin Kitabevi, Bursa 2003, s. 207-208.   
328 Laidié, a.g.m. (Tahkim), s. 488. 
329 Turgut Tan, “İdari Sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, Cilt 50, No:3-4, Haziran Aralık 1995, s. 291-309, s.308-309. 
330 Lewalle, a.g.m. (Administrative Justice). (Çevrimiçi 
http://www.juradmin.eu/seminars/Trier2005/Belgique_en.pdf. 09.05.2007)  
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Kurulu (Committe of Ministers) tarafından görüşülmüş olmak koşuluyla, her türlü 

konuda tahkim anlaşmasına gidebilecekleri düzenlenmiştir.331 

 

5. Ombudsman/Kamu Denetçisi 
Dicey’in etkisi ile İdare hukuku kavramını ayrı bir hukuk dalı olarak yakın 

zamana kadar reddeden ve hukukun üstünlüğü (rule of law) gereği herkesin aynı 

mahkemeler önünde aynı kurallara tabi olması gereğine göre işleyen bir sistem olan 

Birleşik Krallık Hukuk sistemi’nde, mahkemelerin yönetsel yargıya olan katkıları 

niteliksel bir biçimde söz konusu olmuştur. Yönetsel yargıya dahil olan tüm 

kurumların dikkate alması ve uygulaması gereken idarenin yargısal denetimine 

ilişkin ilkeler332, mahkemelerce geliştirilmiştir. İstinaf Mahkemesi’ne (Court of 

Appeal), bazı durumlarda da İngiliz Yüksek Mahkemesi’ne (House of Lords) hukuki 

sebeplere dayanarak yapılan temyiz (right of appeal on points of law) ile 

mahkemelerin bir takım yasal hükümlerin yorumlanması yoluyla yönetsel yargının 

gelişimi sağlanmıştır. Bunların yanında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1998 

İnsan Hakları Yasası ile iç hukuka dahil edilmesi ile mahkemelerin, yönetsel 

yargının gelişimindeki rolü artmaktadır. Bazı durumlarda, sulh mahkemelerinin 

(magistrates’ courts) alkol satış ruhsatı vermeye ilişkin durumlardaki yetkileri ile 

mahkemelerin yönetsel yargıya doğrudan etkileri de söz konusu olmaktadır.333  

 

 Ayrı bir idarî yargı sistemi olmayan Birleşik Krallık’ta, genel mahkeme 

yapılanmasının dışında kalan ve fakat Mahkemelerin tâbi olduğu ilkelere göre 

çalışan ve temyiz yolu ile İstinaf Mahkemesi’ne gidildiğinde bu sistemden çok da 

uzak olmayan administrative tribunal’lar334, idarî uyuşmazlıkların çözüm yeri 

                                                 
331 Bkz. Lewalle a.g.m. (Administrative Justice). 
332 Bu ilkeler, usul hukukuna, özel hukuk-kamu hukuku ayırımına ve idare hukukunun genel ilkelerine 
ilişkindir, Esin Örücü, “Büyük Britanya’da İdare’nin Yargısal Denetimi”, İdarî Yargının Dünyada 
Bugünkü Yeri, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 10-14 Mayıs 1993 Ankara, s. 254-276, (İdare’nin 
Yargısal Denetimi), s.258. 
333 Martin Partington, “Resolving Citizens’ Grievances-Alternatives to Litigation: The Common Law 
Perspective”, Alternatives To Litigation Between Administrative Authorities and Private 
Parties: Conciliation, Mediation and Arbitration, Multilateral Conference, Lisbon 31 May-2 June 
1999, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, s. 61-75, (The Common Law Perspective), s. 
65. 
334 Genel olarak tribunal’lar da mahkemelerin alternatifi konumunda bulunmaktadır. 
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olmaktadır. Mahkemelere oranla daha esnek ve biçimsellikten uzak usûlî kurallara 

göre, adversarial335 olmadığı gibi inquisitorial336 olarak da nitelenemeyecek bir 

şekilde tarafların iddia ve savunmalarını yaparken davaya ilişkin önemli hususlar 

çerçevesinde sorularla gidişatı yönlendirdiği, daha az masrafla işleyen administrative 

tribunal’ların ilki 1911 Ulusal Sigorta Yasası ile kurulmuştur. Yargılama usûlündeki 

esneklik bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin avantajlarını içinde 

barındırdığı gözlemlenen tribunal’ların bir diğer özelliği de içinde uzman kişilerin de 

görev yapabilmesidir.337 

 

 Tribunal’lar dışında idare hukuku alanında dava açılmasına yol açmayacak 

derecedeki başvurular için de 1967 Parliamentary Commissioner Act ile kurulan, 

Parlamento tarafından seçilen ve idarenin kötü yönetimine ilişkin şikayetleri 

incelemek için Ombudsman (Parliamentary Commissioner for Administration) 

kurumu ihdas edilmiştir. Daha sonra da sağlık hizmetleri, yerel idareler, polis 

şikayetleri, konut uyuşmazlıkları, gelir uyuşmazlıkları, emeklilik uyuşmazlıkları için 

Ombudmsan düzenlemeleri yapılmıştır.338 Her Ombudsmanın kendi personeli eliyle 

yaptığı soruşturmalarla yürüyen usûlde izlenen yöntem inquisitorial niteliktedir. 

Bunun yanında 1991 Citizens’ Charter ile, özel sektörde benzeri olan şikayet 

mekanizması kamu sektörüne taşınmak istenmiş ve idarî kurumların şikayet 

mekanizmaları geliştirmeleri teşvik edilmiştir. Bu girişim ‘Service First’ anlayışı ile 

de devam ettirilmektedir.339 

 

 Birleşik Krallık Hukuk Sistemi içinde idare hukuku alanındaki 

uyuşmazlıkların çözülmesi bakımından farklı alanlarda farklı birkaç ombudsman340 

                                                 
335 Tarafların iddia ve savunmalarını ortaya koyarken hakim ya da mahkeme heyetinin bir aracı 
vazifesi gördüğü yargılama tekniği. 
336 Tarafların iddia ve savunmalarını ortaya koyarken hakim ya da mahkeme heyetinin bir aracı 
vazifesi görmek yerine belirleyici rol oynadığı yargılama tekniği. 
337 Partington, a.g.m. (The Common Law Perspective), s. 66-69. 
338 Örücü, a.g.m. (İdare’nin Yargısal Denetimi), s. 259. 
339 Partington, a.g.m. (The Common Law Perspective), s. 72-73. 
340 Sağlık Hizmeti Ombudsmanı için bkz. Mary Senevirante, “The Health Service Ombudsman”, 
Ombudsmen: Public Services and Administrative Justice, London Butterwoths, 2002, , s. 160-196, 
(The Health Service) Yerel Yönetim Ombudsmanı için bkz. Senevirante, “The Local Government 
Ombudsman”, Ombudsmen: Public Services and Administrative Justice, s. 197-237, (The Local 
Government). 
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olmakla birlikte genel olarak Kamu Sektörü Ombudsmanı (Public Sector 

Ombudsman) “idarenin kötü işleyişine” ilişkin uyuşmazlıklarda şikayet 

mekanizmasının işletilmeye başlandığı makam olmuştur. Kamu Sektörü 

Ombudsmanı, kamunun idareye olan güvensizliği kaynaklı bir kriz sonrası 1957’de 

oluşturulan İdari Tribunal’lar ve Soruşturmalara İlişkin Frank Komitesi’nin (“Franks 

Committee on Administrative Tribunals and Inquiries”) raporu ile 1967 tarihli Wyatt 

Raporu  (“Wyatt Report”) neticesinde kamudan gelen şikayetlerin telafisi ve kötü 

işleyen idareye ilişkin çarelerin yetersizliği sonucu bu alandaki eksikliklerin 

giderilmesi ihtiyacı ile tartışılmış ve oluşturulmuştur.341 İdari Tribunal’lar ve 

Soruşturmalara İlişkin Frank Komitesi raporunda, tribunal ve soruşturma usullerine 

ilişkin öneriler getirilmiş olmakla birlikte, kamudan gelen şikayetlerin giderilmesine 

ilişkin olan ve varolan sistemde öngörülmemiş sorunlara yönelik bir öneride 

bulunulmamıştır. Bu sorunun çözülmesine ilişkin cevapların aranması amacıyla ilk 

araştırmadan on yıl sonra “Justice Inquiry”342 Wyatt raporu ile, idari kurumların 

işlem ve kararlarına karşı şikayetlerin soruşturulmasına ilişkin halihazırda varolan 

sistemde tribunal şeklinde ya da yasal olarak öngörülmüş usullerin olmadığı 

durumlardaki eksiklikleri araştırmış ve günümüzde Birleşik Krallık’ta Kamu Sektörü 

Ombudsmanı’nın oluşmasının öncesinde bu yola giden ilk adımları atmıştır.343 Adı 

geçen rapor; idare tarafından alınan ve takdire dayalı olan kararlar üzerinde, itiraz 

teşkil etmeyen başvuru ile yapılan, denetim oluşturmaya yönelik görevi olan, 

Parlamento’ya karşı sorumlu, yürütmeden bağımsız bir ombudsman kurumu 

oluşturulmasını önermiştir.344   

 

 Diğer ülkelerdeki örneklerinden farklı olarak Birleşik Krallık’ta ombudsman 

tarafından alınan kararların idare tarafından uygulanmasının sağlanması için bir de 

                                                 
341 Bkz Senevirante, a.g.e. (Ombudsmen), s. 31-34; Roy Gregory, Phillip Giddings, “The United 
Kingdom Parliamentarty Ombudsman Scheme”, Righting Wrongs The Ombudsman in Six 
Countries, Ed. Roy Gregory, Phillip Giddings, IOS Press, 2000, s. 21-45; William Wade, Christopher 
Forsyth, Administrative Law, Ninth Edition, Oxford University Press, 2004, s. 83-108. 
342 Yapılan araştırma neticesinde, mahkemeler yoluyla yapılan yargısal denetimin sınırlı olduğu tespit 
edilmiş, idarenin kötü işleyişinin (maladministration) denetiminin karşılanamadığı sonucuna 
varılmıştır. Bunun yanında, parlamento denetiminin de yeterli olmadığı vurgusu yapılmıştır.   
343 Bkz. Senevirante, a.g.e. (Ombudsmen). 
344 Senevirante, a.g.e. (Ombudsmen), s. 31-34. Burada önerilen ombudsman, etkili ve adil yönetime 
ilişkin en yüksek standartların bağımsız savunucusu  olarak nitelendirilmiştir. 
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mekanizma öngörülmüştür. Bu mekanizma, “Yönetim için Parlamento Komisyoneri 

Hakkında Seçici Komite” (“Select Committee on the Parliamentary  Commissioner 

for Administration”)345 adıyla anılan ve ombudsman tarafından alınan tavsiye 

niteliğindeki kararların idarelerce dikkate alınıp alınmadığı ve uygulanıp 

uygulanmadığına ilişkin raporları Parlamentoya sunarak, ombudsman kurumunu 

daha dikkate alınır ve kararlarını da tavsiye niteliğinde de olsa uygulanır sağlamaya 

yönelik bir enstrüman olarak düzenlenmiştir.346 Adı geçen Seçici Komite, 

ombudsman tarafından ele alınan konuları tekrar ele almak yetkisine sahip 

olmamakla birlikte, bu araştırmalara ilişkin bilgi ve belge toplamak yetkisine sahip 

kılınmıştır.347 Ombudsman’ın işleyişinde etkinliği sağlamak bakımından faydası olan 

Komite’nin bu kurumun yetkilerinin ve görev alanının genişletilmesi yönünde 

görüşlerini de bildirmek yoluyla Parlamentoyu etkilemek girişimleri de mevcuttur. 

Bu bağlamda büyük başarılar elde edememiş olsa da, daire boyutunda olmayan 50 

kamu kurumunun ombudsmanın yetki alanına dahil edilmesini içeren önerisi 

Parlamento tarafından kabul edilerek 1987 Parlamento ve Sağlık Hizmeti 

Komisyoneri Yasa’sına dahil edilmesi, örneğinde olduğu gibi birtakım katkılar 

sağlaması söz konusudur.348 Böylelikle Seçici Komite, bir taraftan Parlamento’yu 

bilgilendirmek ve harekete geçirmek için öneriler sunmak yoluyla kurumu 

güçlendirme girişimlerinde bulunurken, diğer yandan da kurumun “idarenin kötü 

işleyişi” kavramını geniş bir biçimde ele alması yönünde çalışmaya ikna ederek, çift 

taraflı etkinleştirme rolü üstlenmektedir. 

 

 1967 Parlamento Komisyoneri Yasa’sı (Parliamentary Commissioner Act 

1967) madde 5/1 gereği, Birleşik Krallık’taki Kamu Sektörü Ombudsmanı’nın görev 

alanı, idari kurumların ya da idari fonksiyon icra eden makamların ya da bunlar adına 

hareket edenlerin aldıkları ve “idarenin kötü işleyişi”nin349 sonucu olarak 

                                                 
345 Komite, 1997 senesinde, önceden “Avam Kamarası Kamu Hizmetleri Komitesi” (Public Services 
Committee of the House of Commons) olarak anılan birim ile birleşerek yeni bir Kamu İdaresi Seçici 
Komitesi’ni oluşturmuştur.  
346 Bkz. Senevirante, a.g.e. (Ombudsmen). 
347 Bkz. Senevirante, a.g.e. (Ombudsmen). 
348 Senevirante, a.g.e. (Ombudsmen), s. 36-37. 
349 Literatürde maladministration olarak adlandırılan bu kavramın tanımı farklı biçimlerde yapılmış 
olmakla birlikte yasal metinlerde kesin bir tanımdan her zaman için kaçınılmıştır. Nitekim, kesin 
olarak bu kavramın hangi durumlarda ortaya çıktığının belirlenmesi, ombudsmanın yetki alanını 
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haksızlığa350 yol açan kararlara ilişkin şikayetlerin incelenmesi olarak belirlenmiştir. 

Ombudsman’ın görev alanının sınırı, bireylerin kamu otoritelerince ifa edilen 

hizmetlerin kötü işleyişinden, özünde idari işlevi yerine getiren kamu kurum/kuruluş 

ve onların adına faaliyette bulunan makamların işleyişinden kaynaklanan bir 

haksızlığa katlanmalarına ilişkin durumlarla çizilir. Bu sınır, 1967 Parlamento 

Komisyoneri Yasa’sı madde 12/3’e göre, idarenin kötü işleyişinin ortaya çıkardığı 

haksızlığa ilişkin olmakla, bunlar dışında kalan şikayet ve idarenin politikalarına 

yönelik konulara, şamil olacak şekilde genişletilemez.  

 

 Birleşik Krallık sisteminde ombudsmanın yetki alanındaki şikayetlerde öne 

çıkan iki özellik, idarenin kötü işleyişi ve bundan kaynaklanan bir haksızlığa maruz 

kalınmasıdır. Bu açıdan adı geçen iki kavramın, ombudsmanın yetkileri bakımından 

çizilmiş sınırlar olduğu gerçeğinden hareketle, diğer hukuk sistemlerinden farklı 

olarak idarenin tasarruflarının denetiminde ombudsmanın denetiminin içeriğinin 

sınırlı kaldığı söylenebilirse de, ombudsman tarafından “haksız” bulunan idari 

tasarrufların düzeltilmesi yolunda Seçici Komite’nin, uygulanmayan ombudsman 

kararlarına ilişkin araştırma yapıp bunları Parlamento’ya bildirmesi bir arada 

düşünülünce, dar kapsamlı da olsa etkin işleyen bir mekanizmanın varlığı 

yadsınamaz. Ancak, bu saptama, doğaldır ki, Seçici Komite’nin, ombudsmanın 

hemen hemen her ülke uygulamasında sahip olduğu, Parlamento’ya karşı sorumlu 

                                                                                                                                          
daraltacağından ve kurumun bu kavramı geliştirebilme yetisini kısıtlayacağından, geniş ve genel 
tanımlamalarla yetinilmiştir. Buna göre, aşağıda bahsedilecek olan “Justice Inquiry”, idarenin 
görevlerini yerine getirirken, idari tasarruflar bakımından uygun kabul edilen standartlara aykırı 
hareket ettiği durumları, Birleşik Krallık’ta ombudsman kurumuna ilişkin yasa görüşmelerinde ortaya 
konan ve Crossman Kataloğu (Crossman Catalogue) olarak adlandırılan saptama da, bir kamu 
görevlisinin davranışlarının “yanlılık, kusur, ihmal, geciktirme, yetkisizlik, beceriksizlik, ahlaksızlık, 
keyfilik, vesaire” şeklinde olduğu, ucu açık ancak yol gösterici örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 
Bunun dışında kavramın içeriği, her somut olayda ombudsmanın değerlendirilmesine bırakılmış 
olmaktadır. Bu bağlamda, “kabul edilemeyecek gecikme” kavram kapsamına dahil edilmezken, açık 
hukuka aykırılık-kısıtlı kaynaklara rağmen- idiarenin kötü işleyişi sayılabilmiştir. Senevirante, s. 40-
42; H.W.R. Wade, Q.C., “The Ombudsman in Britain”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, Ankara, 1974, s.595, (The Ombudsman). 
350 “Haksızlık”tan kastın ne olduğu da herhangi bir yasada tanımlanma yoluna gidilmemiştir. Bu 
kavramın, bir kayıp ya da zarardan öte olduğu ve paraya tekabül eden bir zararın olmadıp,  
haksızlıktan dolayı yaşanan öfke ya da hakarete uprmak gibi manevi haksızlıkların olduğu durumlarda 
da söz konusu olabileceği, gerek ombudsman raporlarında gerekse yargı kararlarında ortaya 
konmuştur. Senevirante, s. 50-51.  
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olarak raporlar düzenlemek ve medyayı harekete geçirmek araçlarından daha öteye 

gidemediği durumlarda, doğru olmayacaktır.351 

 

 3 Ocak 1973 senesinde çıkarılan bir yasa352 ile Fransız Hukuku’nda yerini 

alan Médiateur (de la République), anayasal olarak öngörülmemiş bir kurum olarak 

işlemeye başlamıştır. Médiateur, adından arabuluculuk kurumunu çağrıştırsa da 

esasen işlev bakımından, Birleşik Krallık sistemindeki Parlamento Komisyoneri 

olarak adlandırılan ombudsmanlık kurumundan farklı değildir. Bakan ya da senatör 

aracılığıyla, gerçek ve tüzel kişilerden (1976 senesinde bir gerçek kişi temsili ile ve 6 

Şubat 1992 Yasası ile herhangi bir temsil şartı aranmadan) gelen, derdest bir davaya 

ilişkin olmayan353, memur uyuşmazlıkları dışında kalan ama yerel, bölgesel tüm 

idareleri kapsayacak bir alana yayılan talepleri inceleyen Médiateur354, hiçbir kişi ya 

da kurumdan emir almadan çalışır ve altı senelik yenilenemeyen bir dönem içinde 

görev yapar. Bağımsızlığın sağlanması, gerek göreve getiriliş biçimi gerekse 

görevden alınmasına ilişkin kurallar ile sağlanmıştır. Buna göre, bakanlar kurulu 

kararnamesi ile atanan Médiateur, idare tarafından değil, yüksek yargıçlardan oluşan 

bir komite(Conseil d’État başkan yardımcısı, Yargıtay Kıdemli Başkanı ve Sayıştay 

Kıdemli Başkanı) tarafından oybirliğiyle ve istisnai bir takım durumlar dahilinde 

görevden alınabilmektedir.355 

 

                                                 
351 Senevirante, a.g.e. (Ombudsmen), 
352 Yasa, Médiateur’ün hukuksal niteliğine ilişkin bir belirleme yapmamıştır. Bu boşluk, bir nebze 
olsun Conseil d’État tarafından doldurulmaya çalışılmış ve kurumun, ne yasama ne de yargı ile 
ilişkiilendirilebileceğinden hareketle idari bir kurum niteliğinde olduğu ifade edilmişir. (Conseil 
d’État-Recueil des décisionc du Conseil d’État, 10.07.1981) 
353 1973 Yasası madde 11, Médiateur’ü, yargısal süreç başlamadan önceki soruşturma aşamasında, 
kendi soruşturmasını yapmaktan alı koymamaktadır. 1974 senesindeki yıllık raporunda konuya 
değinen Médiateur, yargının idaresinin iyi işleyip işlemediği ve tarafların çıkarlarının korunup 
korunmadığı hususları bakımından faaliyetlerinin devam edebileceğini belirtmiştir. Frank Stacey, 
“The French Médiateur” , Ombudsmen Compared, Clarendon Press, Oxford, 1978, s. 92-121, (The 
French Médiateur), s. 111. 
354 1973 Yasa’sı madde 1 gereği  Médiateur’ün görev alanı, “Devlet idareleri, bölgesel kamusal 
otoriteler, kamu kurumları ve kamu hizmeti misyonuyla görevlendirilmiş diğer kuruluşlar”ı kapsar. 
355 Monique Pauti, “The Ombudsman in France”, Righting Wrongs The Ombudsman in Six 
Continents, Ed. Roy Gregory, Philip Giddings, IOS Press, Netherlands 2000, (The Ombudsman in 
France), s. 177. 
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Bağlayıcı kararlar almak yetkisinden yoksun olan ve yaptığı araştırmalar 

neticesinde tavsiye niteliğinde kararlar verebilen356 Médiateur’e yapılan başvurular, 

uyuşmazlığın mahkemelere götürülmesi bakımından tabi olduğu sürelerin durması ya 

da kesilmesi sonucunu doğurmamaktadır. Her sene, Devlet Başkanı ve 

Parlamento’ya faaliyetleri hakkında rapor sunan Médiateur’ün tavsiye kararlarına 

uymamış olan idarelerinin ne tür bir eylemde bulunduklarına dair tatmin edici bir 

cevap verememeleri durumunda kamuoyunu harekete geçirmesi sözkonusudur.357  

 

 Birleşik Krallık Ombudsman’ından farklı olarak Médiateur, 

maladministration hallerinde değil, “kurumun kamu hizmeti misyonuna uygun 

faaliyetlerde bulunmadığı”358 durumlara ilişkin şikayetleri incelemesi söz konusudur. 

Böylelikle, Birleşik Krallık örneğindeki ombudsman kurumundan daha kapsamlı bir 

görev alanına sahiptir. Bunun yanı sıra, 1976 senesinde yapılan değişiklik ile, 

“haksız” idari tasarruflar da Médiateur’ün görev alanına sokulmuştur.359 Yine 

Birleşik Krallık’taki muadilinden farklı olarak görev alanı, belirli kurumlarla da 

sınırlandırılmış değildir; merkezi hükümet, tüm yerel yönetimler ve tekel olarak 

faaliyette bulunan devletleştirilmiş endüstriler, Médiateur’ün faaliyet alanına 

girmektedir. Ancak, bunun nedeni, Birleşik Krallık Parlamento Komisyoneri’nin 

yanında yerel yönetimler ve sağlık hizmetleri alanına özgü işleyen farklı ombudmsan 

kurumlarının yaratılmış olmasıdır.  

                                                 
356 Bazı hallerde Médiateur’ün ileride yaşanabilecek haksızlıklara engel olmak için kanunlarda 
değişiklikler önerebilmesi (1973 Yasasına 1976 senesinde getirilen değişiklik ile) ve istisnai olarak da 
şikayetin yöneltildiği kamu çalışanı hakkında disiplin cezası önermesi ve hatta konuyu ceza 
mahkemesine taşıyabilmesi de mümkün olabilmektedir. Théodore Fortsakis, “Mediation, An 
Alternative Means of Solving Administrative Disputes”, Alternatives To Litigation Between 
Administrative Authorities and Private Parties: Conciliation, Mediation and Arbitration, 
Multilateral Conference, Lisbon 31 May-2 June 1999, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 
2000, s. 87-94, (Alternative Means), s. 92. 
357 Fortsakis, a.g.m. (Alternative Means), s. 91-92. 
358 Médiateur, sadece idarenin sistemli bir şekilde engelleyici ya da aceleci davrandığı durumlarla 
sınırlı olarak değil, aynı zamanda hakkaniyete ve insaniyete aykırı davranışları olduğu durumlarda da 
inceleme yetkisine sahiptir. Bunun da ötesinde, hukuka uygunluk denetimi yapan idari mahkemeler ve 
Conseil d’État’dan daha ileri giderek, idarenin hukuka aykırı davranmadığı hallerde dahi adil 
olmadığı tespitini de yaparak Conseil d’État’yı tamamlayıcı bir rol üstlenebilir. Nitekim, 
Médiateur’ün 1973 yılına ait yıllık raporunda, ilgili idarenin ilgili kişinin eskiden oturmakta iken 
halihazırda terketmiş bulunduğu taşınmazın su giderlerine ilişkin kesintinin, ilgili idareye herhangi bir 
bildirim yapılmadığı gerekçesiyle ödenmesi gerekliliğinde hukuka aykırılık bulunmadığı halde, ilgili 
kişinin oturmadığı evin su giderlerine ilişkin ödeme yapmasının adilane olmadığı kanaatine varmıştır. 
Stacey, a.g.m. (The French Médiateur), s. 96-97. 
359 Pauti, a.g.m. (The Ombudsman in France), s. 175-188, 182. 
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 İdareden bağımsız olarak, bir yandan vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 

vatandaşları idareye karşı korumak, diğer yandan da İdare’nin denetlenmesini ve iyi 

işlemesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan ombudsman, Belçika’da Federal 

Ombudsman (22 Mart 1995 Yasası), Flaman Ombudsmanı (Flemish Ombudsman)(7 

Temmuz 1998 tarihli Flaman Kararnamesi), Wallon Ombudsmanı (Wallon 

Ombudsman)(22 Aralık 1994 tarihli Wallon Bölgesi Kararnamesi), belediye 

ombudsmanı(belediye yönetmelikleri ile) ve özerk kamu şirketleri ombudsmanı 

(autonomous public companies)(21 Mart 1991 Yasası) gibi birçok farklı düzeyde 

faaliyet göstermektedir.360 Bunlardan özerk kamu şirketleri ombudsmanı dışında 

kalanlar, temsili organlar (representative bodies) tarafından seçildiği ve bunlara 

faaliyetleriyle ilgili rapolar sunduklarından, ombudsman kurumu, idarî işlem ve 

eylemlere karşı siyasal-hukuksal koruma işlevi görmektedir.361  

 

Altı senelik yenilenebilen görev süresi ile Parlamento tarafından seçilen 

Ombudsman’ın, 22 Mart 1995 Yasası gereğince, federal idarî kurumların işleyişine 

ilişkin taleplerin incelenmesi, Parlamento tarafından talep edildiği taktirde idarî 

kurumların işleyişlerinin sorgulanması ve bu işleyişe ilişkin olarak tavsiyelerde 

bulunması ile raporlar hazırlaması olmak üzere üç temel görevi bulunmaktadır. 

Ombudsmanın görevini yaparken bağımsızlığını sağlayacak, başka mercilerden 

talimat alamayacağı, görevini yaparken verdiği kararlardan ötürü görevinden 

alınamayacağı, bunun neticesinde de görevine ilişkin sorumsuz olduğu ve 

görevdeyken başka işlerle iştigal etmelerinin yasak olması gibi bir takım 

düzenlemeler de öngörülmüştür.362 

  

Mahkemelerde yapılan yargısal denetimden daha geniş olarak, idari işlem ve 

eylemlerinin hukuka uygunluğu yanında yerindelik denetimini de yapmakla beraber, 

bağlayıcı kararlar yerine tavsiye kararlar verebilmesi bakımından da mahkemelere 

nazaran daha az yetkilerle donatılmış bir kurum olan ombudsmana başvuru, Belçika 

                                                 
360 Bkz. Prasman, a.g.m. (Belgian Law). 
361 Bkz. Prasman, a.g.m. (Belgian Law). 
362 22 Mart 1995 Yasası Bölüm 7, Prasman, a.g.m. (Belgian Law), s. 113. 
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hukuk düzeninde ihtiyari olarak düzenlenmiştir.363 Bu sistemde, ombudsmana 

başvuru, yargı yerlerine başvurularda sürelerin askıya alınması ya da durmasını 

sonuçlamadığı gibi364, ombudsman tarafından görülmekte olan bir uyuşmazlığın idarî 

itiraz olarak idareye ya da dava olarak mahkemelere de taşınmış olması durumunda, 

görüşülmesinin askıya alınması gerekmektedir.365 

 

Yunanistan’da 2286/1994 Yasası ile oluşturulan Arabuluculuk girişiminin 

başarısızlığı üzerine 2477/1997 Yasası ile Citizen’s Defender adı altında ombudsman 

işlevi gören bir kurum ihdas edilmiştir. Kurum, derdest davalar haricinde gerçek ve 

tüzel kişilerin haklarını ve çıkarlarını olumsuz etkileyen kamu hizmetine ilişkin 

işlemler, bireysel idarî işlemler veya idarenin ihmali davranışlarına ilişkin, İngiltere 

ve Fransadaki’nden farklı olarak, doğrudan yapılan başvuruları366 görebileceği gibi 

kamu yararını doğuran uyuşmazlıkları da kendiliğinden inceleyebilmektedir.367 Bunu 

yaparken, ulusal güvenlik, savunma ve uluslararası ilişkilere/dış politikaya ilişkin 

olmayanlar dışındaki tüm idarî belgelere de ulaşma imkanına sahiptir. Soruşturma 

sonucu düzenlediği ve öneriler de içeren raporları ilgili bakanlık ve idarî kuruma 

gönderir ve bu raporda ilgili idarî kurumun belirli bir süre içinde önerilere uyup 

uymadığını bildirmesini de talep edebilir ve yapılan işlemden ilgili kişiyi haberdar 

eder.368 İdarî kurum tarafından verilen cevabı tatminkar bulmadığı taktirde bu 

durumu Fransız örneğinde olduğu gibi kamu oyu önüne götürme şansı, raporlarının 

ilanı yoluyla mümkündür.369 

  

                                                 
363 Lust, a.g.m. (Administrative Law), s. 34. 
364 Prasman, a.g.m. (Belgian Law), s. 114. 
365 22 Mart 1995 Yasası Bölüm 13(1), Prasman, a.g.m. (Belgian Law), s. 114; Lewalle, a.g.m. 
(Administrative Justice). (Çevrimiçi  http://www.juradmin.eu/seminars/Trier2005/Belgique_en.pdf. 
09.05.2007). 
366 Olayla bağlantılı kişilerin doğrudan ilgili oldukları derneklere de başvuru hakkı tanınmıştır. 
367 Fortsakis, a.g.m. (Alternative Means), s. 92. 
368 Bkz. Fortsakis, a.g.m. (Alternative Means). 
369 Bkz. Fortsakis, a.g.m. (Alternative Means). 
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 Doğu Avrupa ülkelerinde370 de son yıllarda hızla yayılan ve büyük bir ilgiyle 

yasal düzenlemelerde ele alınarak işletilmeye başlanan ombudsman kurumunun, bu 

ülkeler bakımından en dikkat çekici yanı, kurumun görev alanının çoğunlukla insan 

hakları ile bağlantılanmış olmasıdır. Nitekim, Slovenya Cumhuriyeti’nde 1991 

Anayasası’nın 159uncu maddesi merkezi ve yerel idareler ve kamu çalışanlarıyla 

bağlantılı temel haklar ve insan haklarının korunmasına ilişkin kanuni düzenleme ile 

insan haklarının korunması yükümünü getirirken, buna uygun olarak 1993’te yapılan 

yasal düzenlemeler ile ülkede ilk Sloven Ombudsman kurumu oluşturulmuştur.371 

Bunun gibi, Daytona Barış Antlaşması’nın insan hakları ve ombudsmanın 

düzenlendiği 6ncı eki ile, Bosna Hersek’te ombudsman hizmeti ve İnsan Hakları 

Dairesi’nden oluşan İnsan Hakları Komisyonu, kurulmuştur.372 Yukarıda ele alınan 

batı avrupa ülkelerinde böyle bir ayırım ya da vurgu yapılmamış olmasının nedeni, 

bu sistemlerde insan haklarının korunmasının halihazırda varolan kurumlarca zaten 

sağlanmasının yanı sıra, doğu avrupa ülkelerinin totaliter rejimlerden demokratik 

rejimlere geçmiş genç ülkeler olmaları ve belki de bu sebeple kurumun kuruluşunu 

yeni yeni tanışıp faydalandıkları insan haklarına bağlamalarında aranabilir.373  

 

III. Genel Değerlendirme 
 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuksal düzende yer aldığı ve 

çeşitlendirildiği, kısacası anavatanı olarak görüldüğü ülke olan A.B.D.’de İdare 

Hukuku alanında alternatif yöntemlerin kullanılışı, gerek Federal İdari Usul Yasası 

ile öngörülen idari usul sürecindeki kural koyma ve yargısal benzeri idari işlemler 

safhasında, gerekse uyuşmazlığın yargıya intikal ettiği safhada kullanılan çok amaçlı 

ve çok seçenekli uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

                                                 
370 Doğu Avrupa ülkelerindeki ombudsman kurumu düzenleme ve uygulamaları için bkz. Dimitris 
Christopoulos, Dimitris Hormovitis, The Ombudsman in South Eastern Europe, Sakkoulas and 
Bruylant Publisings, 2005. 
371 Bkz. http://www.dz-rs.si/index.php?id=351&docid=25&showdoc=1.  
372 Dragon Milkov, “Ombudsman in the Countries of the Former Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia” , Righting Wrongs The Ombudsman in Six Continents, Ed. Roy Gregory, Philip 
Giddings, IOS Pres, Amsterdam, 2000, s. 373-387, (Ombudsman), s. 376-377.  Bkz. Dimitris 
Christopoulos, Dimitris Hormovitis, “Bosnia and Herzegovina Federation Ombudsmen”, a.g.e. The 
Ombudsman in South Eastern Europe, s. 57-70. 
373 Pauti, a.g.m. (The Ombudsman in France), s. 183. 
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sistemdeki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanımına ilişkin olarak iki 

önemli husus göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, söz konusu alternatif yöntemlerin, 

çözümüne yönelik olduğu alanın geniş bir uyuşmazlıklar bütünü olduğudur. Nitekim, 

A.B.D.’de idari alanda alternatif yöntemlerin kullanıldığı uyuşmazlıklar, 

kuralkoyma, adjudication, ruhsat verme veya soruşturma gibi idarî usule ilişkin 

faaliyetler yoluyla, kamu yararının korunmasını ve özel hukuk kişilerinin hakları, 

ayrıcalıkları ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsayan federal işlevleri içeren 

idari kararlardan esaslı şekilde etkilenen bireyler ile idare ya da etkilenen bireyler 

arasındaki uyuşmazlıklardır. Böylece, bu sistemde, sadece idare ile bireyler 

arasındaki uyuşmazlıklar değil idarenin yukarıda belirtilen kararlarından etkilenen 

bireyler arasındaki uyuşmazlıklar da alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturulması 

mümkün uyuşmazlıklar olarak düzenlenmiştir. A.B.D. sistemi, bu açıdan Avrupa 

Birliği anlayışından farklılaşmaktadır. Nitekim, gerek Tavsiye Karar 2001(9), 

gerekse alternatif yöntemlerin idari alanda uyuşmazlık çözümü olarak kullanıldığı 

Belçika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde, uyuşmazlığı önleyici ya da çözücü olarak 

düzenlenen bu yöntemler, idarenin düzenlediği bir alandaki bireylerin 

uyuşmazlıklarını değil, bir tarafı idare olan ve idari tasarruflardan kaynaklanan 

uyuşmazlıklara ilişkin olarak öngörülmüşlerdir.  

 

A.B.D. sisteminde göze çarpan ikinci husus, belki de bu iki ayrı sistemde 

yukarıda belirtilen farklılığı da açıklayacak nitelikte olarak düşünülebilir. Nitekim, 

Anglo-Sakson hukuk anlayışında ve özellikle A.B.D.’de “idare hukuku” söz konusu 

olmakla birlikte, idareyi de kapsayacak bir biçimde, herkesin aynı mahkemelerde 

yargılanmaya tabi tutulacağı anlayışı ile birlikte idarenin kamu yararını sağlamak 

bakımından sahip olduğu kamu gücü sebebiyle ayrı bir uygulamaya tabi 

tutulamayacağı, netice olarak A.B.D’de idari alandaki uyuşmazlıkların Kıta-

Avrupası’ndaki “idari uyuşmazlık” kavramından farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bunun bir göstergesi olarak da, ayrı bir hukuk dalı olarak idare hukukuna sahip 

A.B.D.’de idari uyuşmazlıkların çözümünün ihtisaslaşmış ayrı mahkemelerde 

görülmek yerine genel mahkemelerce görülmesi, telaffuz edilebilir.   
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Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerce 

algılanışını ortaya koyan Tavsiye Karar 2001(9), alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinin üye ülkelerde düzenlenmesine ve uygulanmasına yol gösterici nitelik 

arzeden bir belge olduğundan, genel olarak bu yöntemleri belirlemiş, tanımlamış ve 

uygulama alanına dair belirlemelerde bulunmuştur. Farklı hukuk gelenekleri ve 

sistemlerinde farklı kavramlar ve uygulamalar olabileceğinden ve alternatif 

yöntemlerin sistematik olarak yaygın bir uygulaması olmak yerine yeni kavramlar 

olduğundan hareketle374, yol gösterici bu tavsiye dışında kalan birçok alanda üye 

ülkelerin kendi düzenlemelerini yapabileceklerini gözönünde bulundurarak 

ayrıntılara girilmemiştir. Bu sebeple, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

kullanımının tarafların takdirinde mi olduğu, yoksa yargılama safhasından önce 

mecburi bir yol mu olduğu, bu yöntemlerin yargılama usulü ile birlikte kullanılıp 

kullanılamayacağı, yargılama yoluna başvurulduktan sonra alternatif yöntemlerin 

kullanılabilip kullanılamayacağı, idarenin kötü yönetimi (maladministration) 

durumunda bundan zarar gören kişi adına herhangi başka bir kişi/tüzelkişinin 

prosedürü başlatıp başlatamayacağı, tahkim kurumununkine benzer bir 

kurumsallaşmanın yargısal olmayan alternatif yöntemler bakımından da sözkonusu 

olup olmayacağı ve A.B.D.’deki “çok seçenekli mahkeme teşkilatı”na benzer bir 

uygulama olarak alternatif yöntemlere başvurmadan önce bu yöntemlerin uyuşmazlık 

için uygun olup olmadıklarının tespitine ilişkin bir makam olup olmayacağı gibi 

birçok konu, üye ülkelerin anayasal sistemleri çerçevesinde yasama organlarınca 

alternatif yöntemlerin düzenlenmesi esnasında ele alınmaya bırakılmış olmaktadır.375   

 

 Kıta-Avrupası ile A.B.D. sisteminde idari alanda yararlanılan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin düzenlemelere ilişkin genel hatlar bu 

şekilde olmakla birlikte, alternatif yöntemlere ilişkin olarak öne çıkan ilkelerde de bir 

takım anlayış ve uygulama farklılıkları göze çarpmaktadır. Bunlardan en belirgini 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları sürecinin gizlilik içinde sürdürülmesine 

ilişkindir. Yargıya alternatif bu yöntemlerin en önemli özelliği ve tercih edilmesine 

sebep olan husus uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözümü sürecinin gizli 

                                                 
374 Bu saptama, tahkim kurumu dışarıda bırakılacak şekilde düşünülmelidir. 
375 Delvolvé, a.g.m. (General Report), s. 27-28. 
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olarak yürütülmesidir. A.B.D.’de gizlilik ilkesi kural olarak kabul edilerek, bunun 

yanında tarafların iradeleri ön planda tutulmak kaydıyla veya bu sürece ilişkin bilgi-

belge-bildirimlerin başka yollardan elde edilebileceği, eğitim amaçlı 

kullanılabileceği, açık bir hukuka aykırılığı önleyebileceği, kamu sağlığı ve 

güvenliğine tehdit unsuru içeren bir durumu engelleyebileceği durumlar gibi kamu 

düzenine ilişkin durumlarda istisnalara gidilebileceği belirlenmiştir. Alternatif 

yöntemlerin idari alanda kullanılmasını düzenleyen ilk yasa olan 1990 Yasası’nda 

gizlilik konusu öngörülmemiş olmakla beraber, bunun sakıncaları üzerine 1996 

Yasası’nda ayrıntılı olarak bu güvenceye yer verilmiştir. Buna karşılık, Kıta-

Avrupası hukuk anlayışını yansıtan Tavsiye Karar 2001(9), uygun olmayan bir 

biçimde yaratılmış avantajlar sağlayabileceği endişesiyle gizlilik ilkesinin, bilgi 

edinme hakkı ile uyumlaştırılmış bir şekilde ve gerektiği ölçüde kullanılması 

gerektiği belirtilmiştir. Üye ülkelerin mevzuatlarında alternatif yöntemlerin 

kullanılmasının düzenlenmesi için yol gösterici olan bu çerçeve içinde önerilen, 

alternatif yöntemlerin kullanımında mümkün olduğunca şeffaflığın sağlanmasıdır. 

Söz konusu uyuşmazlığın idarî olduğu durumlarda alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinde “gizlilik” ile “şeffaflık” arasındaki bu karşıtlık, bu uyuşmazlığın 

“idarî” karakteriyle açıklanabilir. Zira, Hukuk Devleti anlayışı çerçevesinde 

faaliyetlerini yürütürken hesap verebilir olması gereken idare, her türlü faaliyetinde 

şeffaf olmalıdır ki, bunu sağlamanın bir enstrümanı da bilgi edinme hakkının 

bireylere sağlanması olmuştur. Bu bakımdan, Kıta Avrupası sistemlerinde gizlilik 

ilkesi, şeffaf ve hesap verebilir idarenin sağlanması önünde engel olmadığı oranda 

geçerli olacaktır. Öbür taraftan, idarenin hesap verebilirliğinin sağlandığı ve bilgi 

edinme hakkının oturmuş bir biçimde kullanıldığı A.B.D. uygulamasında uzlaşma ve 

arabuluculuk gibi alternatif yöntemlerin kullanımında taraflar ile yapılan özel 

toplantılar, kural olarak, gizlilik ilkesine tabi olarak açıklanamamaktadırlar. Buna 

benzer bir biçimde Conseil d’Etat, uzlaşmama hallerinde, taraflarca ileri sürülen 

delillerin, yazışmaların ve bilirkişi raporunu da içeren uzlaşmama tutanağının 

mahkemeye gönderilmesi aşamasında, taraf beyan ve önerilerinin tarafların ortak 

rızası olmadıkça, ilgili tutanakta yer almayacağını belirmiştir.  
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İdari alanda alternatif uyuşmazlıkların düzenlenmesine ilişkin üzerinde 

durulması gereken bir diğer husus, bu yöntemlerin kullanıldığı süreçte katı şekil 

kurallarına riayet edilmek yerine olabildiğince esnek bir biçimde uyuşmazlığın 

çözümüne ulaşmaktır.  

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının özelliklerinden birisi olan usulî 

esneklik, bu yöntemleri tercih edilir kılmakla beraber, uyuşmazlığın çözümünün 

mahkemelerce yürütülen yargılama faaliyetlerindeki biçimsellikten uzak bir şekilde 

gerçekleştirilmesini ve bu durum da neticeten hukuken düzenlenmiş usûlî 

güvencelerden, alternatif yöntemlerin kullanıldığı uyuşmazlık çözüm sürecinde, 

yoksun kalınmasını sonuçlayabilmektedir. Bu nedenle, alternatif yöntemlerin 

kullanıldığı uyuşmazlık çözüm süreçlerinde usûlî esneklik korunmakla birlikte, 

taraflar için getirilmiş olan güvencelere de riayet edilmesine dikkat edilmeli, bu 

güvenceler kolay ve çabuk yoldan çözüme ulaşmak amacıyla gözardı 

edilmemelidirler.  

 

Tavsiye Karar 2001(9) bu soruna, mahkemelerin alternatif yöntemlerde 

savunma hakkının kullanılması, tarafsız 3. kişinin bağımsız ve tarafsızlığının garanti 

altına alınması ve tarafların eşitliği konularında bunların sağlanıp sağlanmadığına 

ilişkin bir denetim yetkisine sahip olması şeklinde bir çözüm getirmiştir. Ancak, bu 

çözüm, alternatif yöntemlerle sağlanmaya çalışılan faydayı ve ulaşılmaya çalışan 

sonucu ortadan kaldırıcı bir biçim arz etmektedir. Zira, alternatif yöntemlerin 

öncelikli amacı, mahkemelerdeki iş yükünü azaltarak, uyuşmazlığın taraflarına esnek 

ve onların ihtiyaçlarına daha etkin bir yoldan cevap verecek yöntemlerle 

uyuşmazlığın çözümü iken, bu yöntemleri, mahkemelere, ellerindeki iş yükünün 

dışında bir yükümlülük olarak yüklemek, alternatif yöntemlerin amacıyla 

bağdaşmayacak bir nitelik arz eder. Kaldı ki, öncelikle hatırda tutulması gereken, bu 

yöntemlerin “bağlayıcı” sonuçları olmadığı gibi, bu yöntemlere başvurunun da 

“mecburi” olmak yerine tarafların “rızası” ile işletilebildikleridir. Böylelikle, taraflar, 

uyuşmazlıklarını alternatif yöntemlerle çözmek sürecinde, kendileri için hukuken 

güvence altına alınmış bir takım usûlî güvencelere uyulmaması halinde, rızaları 

doğrultusunda başvurdukları bu yöntemden yine rızaları ile vazgeçip mahkeme 
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yoluyla haklarını arayabilirler. Sonuç olarak, alternatif yöntemlerin kullanımında bu 

yöntemlerin taraf iradeleri ile şekillendirilebilen esnek yöntemler olması, usulî 

güvencelere riayet edilmemesini sonuçlamamalı ve bu yöntemlere başvurunun 

mecburi olmadığı da gözönüne alınarak, usulî güvencelere uyulmasının sağlanarak, 

alternatif yöntemler, mahkemelerin iş yükünün üzerine “denetim” için fazladan bir 

yük olarak yüklenmemelidir. 

 

 Alternatif yöntemlerle idari alandaki uyuşmazlıkların çözümüne 

başvurulmasında süreler bakımından da birbirleriyle bağlantılı üç nokta, ele alınmayı 

gerektirmektedir. Bunlardan ilki, uyuşmazlığın alternatif yöntemlerle çözülmesinin 

denenmesi sırasında dava açma sürelerinin işlemesine ilişkindir. Bu bakımdan 

Tavsiye Karar 2001(9), uyuşmazlık konusu idari işlemin uygulamasının askıya 

alınmasını bazı hallerde mevzuat gereği kendiliğinden, bazı hallerde de mahkeme 

kararı ya da işlemi gerçekleştiren idari makam kararı ile alınabileceği şeklinde 

düzenlemeler yapılabileceğini öngörmüştür.  

 

 Sürelere ilişkin ikinci nokta, uyuşmazlığın alternatif yöntemle çözümüne 

başvurulduğu hallerde uyuşmazlığın çözüm sürecinin uzatılmasına ilişkindir. 

Nitekim, A.B.D. uygulamasında federal işyeri uyuşmazlıklarından ayrımcılığa 

yönelik olan EEOC sürecinde normal şartlarda 30 gün olan ve ilgilinin talebiyle 

uzatılabilen biçimsel olmayan uyuşmazlık çözüm süresi, alternatif yöntemlerin 

denenmesi halinde 90 gün olarak düzenlenmiştir. Oysa, Fransız Hukuku’nda Conseil 

d’Etat, yargılama sürecinin uzamasına engel olmak bakımından bu sürecin, işleyen 

dava süresine etkisi olmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu iki noktaya ilişkin 

düzenlemelerin amacı, uyuşmazlığın bir tarafı olan bireyleri yargılama ve alternatif 

yöntemler arasında bir seçim yapmaya zorlanmadan uyuşmazlıklarını 

giderebilmelerine olanak sağlamaktır.  

 

 Süre bakımından belirtilmesi gereken son nokta ise, alternatif yöntemlerle 

uyuşmazlığın çözümü sürecinin belirli bir süre ile sınırlandırılmasıdır. Bu bakımdan, 

Fransız Hukuku uygulamasında, devlet ihalelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözümü için dostane çözümün sağlanması amacıyla oluşturulan kurulların 
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başvurudan itibaren 6 ay içinde karar vermesi gerektiği ve bu başvuru ile de işleyen 

sürelerin duracağı düzenlenmiştir. Sınırlamaya ilişkin bu düzenlemenin faydası, 

alternatif yöntemlerle uyuşmazlığın çözümüne çalışılan sürecin -kimi zaman 

tarafların kötü niyetiyle- gereksiz yere uzatılarak gecikmiş bir adaletin de adalet 

sayılmayacağından hareketle olası gecikmelerin önüne geçmek olabilir.  

 

Bunun yanında, Amerikan sisteminde, alternatif yöntemler daha önce de 

belirtildiği gibi, yargısal aşamadan önce de idari usul içinde cereyan eden ve aslen 

idari usul sürecinin ağır işlemesi sebebiyle idari alanda ortaya çıkan uyuşmazlık 

çözüm yöntemleri olduklarından, idari aşamada, yasal düzenlemeler çerçevesinde 

işleyen idari başvuru yollarında da öngörülerek bu sistemin içine yerleşmiştir. Bunun 

sebebi, A.B.D. sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları zaten, ağırlıklı olarak 

idari usul içine yerleştirilmek amaçlı öngörülmesindendir. Nitekim, idari usul 

içindeki süreçte yargısal benzeri usuller söz konusudur ve bunlar içinde itiraz 

kurulları mevcuttur. Söz konusu kurulların uyuşmazlık çözüm süreçlerinin ağır 

işleyen prosedürünü ve dosya yükünü sadeleştirmek, bunların gittikçe mahkemelerce 

sürdürülen yargı sistemindeki sorunlara benzer sorunlarına çare olmak amaçlı, 

alternatif uyumazlık çözüm yolları öngörülmüştür.  

 

Kıta Avrupası örnekleri olan Fransa ve Hollanda uygulamalarında da idareye 

yapılan idari başvurular, alternatif yöntemlerin bir çeşidi olarak kabul edilmişlerdir. 

İdare Hukuku’nun menşei olan Fransız Hukuku’nda da Conseil d’État, bireyler 

tarafından idareyi harekete geçirmek için ya da itirazen yapılan başvurular yargılama 

öncesi usulleri uzlaş(tır)ma ile aynı usul olarak addetmiş, bu usullerde gerek idarenin 

gerekse idare edilenlerin menfaatlerini tatmin edecek çözümün “hukuk- yerindelik-

hakkaniyet” çerçevesinde arandığını belirtmiştir. Hollanda’da ise, arabuluculuk idari 

denetim safhasında, idari kurumlar içindeki daimi komisyonlarda gerçekleşmektedir.    

 

 İdare hukuku alanındaki uyuşmazlığın alternatif yöntemlerle çözümü 

neticesinde varılan anlaşmanın niteliği de, ele alınması gereken başka bir noktadır. 

Tavsiye Karar 2001(9)’da müzakere anlaşmaları ile uyuşmazlığın sona erdirildiği 

durumlarda, söz konusu anlaşmanın hukuki niteliği konusunda bir belirleme yapma 
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yoluna gidilmemiştir. Hernekadar, müzakere anlaşması olarak ortaya çıkan 

“sözleşme” niteliğindeki belgenin tahkimdekinden farklı olarak alternatif yöntemin 

başlamasını sağlayan değil, sürecin neticelenmesini belirten bir belge olduğu 

belirtilse376 de, bu “sözleşme”nin niteliğine ilişkin belirlemenin ne olduğu sorusu 

yanıtsız kalmıştır. Bunun sebebi, üye ülkelere mevzuatlarında alternatif yöntemleri 

düzenlemelerinde bir yol gösterici niteliğinde olması amacıyla hazırlanan bu Tavsiye 

Karar’ın farklı hukuk sistemlerindeki kavramlar ve uygulamaları ayrıntılarıyla ele 

almamış ve bu farklılıkların her birine uygun veriler önermemiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak, söz konusu alternatif yöntemlerin, tarafların karşılıklı 

uyuşan iradeleri ile bir uzlaşmaya varmaları sonucu ortaya çıktığı düşünüldüğünde, 

bu belgenin bir özel hukuk sözleşmesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

Fransa örneğinde, uzlaşma usulü varılan anlaşmanın “sulh” hükmünde olduğu 

belirtilmiştir. Sulh sözleşmesinin de bir özel hukuk sözleşmesi olduğu, bu sebeple de 

bunun kamu düzenine ilişkin kurallara aykırı olamayacağı, aynı uyuşmazlığa ilişkin 

olarak da dava engeli teşkil ettiği belirlenmiştir. Buna bir istisna olarak uyuşmazlığın 

idari bir sözleşmeye çok sıkı bağlı olduğu ya da bayındırlık çalışmalarına ilişkin 

olduğu durumlarda özel hukuk sözleşmesi halinin yumuşatılabileceği de 

belirtilmiştir, ancak bunun içeriği konusunda ayrıntılara girilmemiştir.  

 

Uyuşmazlığın çözümü neticesinde ortaya çıkan belgenin hukuki niteliği, 

uyuşmazlığın sona erdirilebilmesi açısından önem arzeder. Bu bakımdan da bu 

belgenin hukuken tenfiz edilebilir olması için etkin mekanizmalar öngörülmesi 

büyük önem taşır. Bu bağlamda İtalyan Hukuku’nda başarıyla tamamlanan uzlaşma 

prosedürü ardından hukuken tenfiz edilebilen bir uzlaşma belgesi hazırlanacağı ve 

taraflarca imzalanacağı hüküm altına alınmıştır.  

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından uyuşmazlıkların niteliklerine göre 

hangi alanlarda yararlanılıp yararlanılamayacağının belirlenmesi de önem 

taşımaktadır. Bunun gibi hangi tür uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle 

                                                 
376 Tavsiye Karar Açıklama Belgesi paragraf 102; Delvolvé, a.g.m. (General report), s.16.  
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çözülemeyeceğinin belirlenmesi yanında hangi tür uyuşmazlığın hangi tür alternatif 

yöntemle çözümlenebileceğine ilişkin belirlemeler de ortaya konmalıdır. Bu açıdan 

A.B.D.’de uygulanan 1996 Yasası, alternatif yöntemlerin idari alanda yaygın 

kullanımının önündeki engelleri belirlemiş ve bunun değerlendirilmesini idarelere bir 

yüküm olarak yüklemiştir. Öte yandan, Tavsiye Karar 2001(9) düzenlemesi de idari 

uyuşmazlıkların objektif ve subjektif nitelikli olmaları ile uyuşmazlık konusu idari 

işlemin niteliğine göre değişen bir şekilde alternatif yöntemlerin uygulama alanı 

bakımından öneriler getirmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının idarî 

uyuşmazlıklarda uygulama alanına ve maddi anlamda idari alanda hangi tür 

uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözümlenebileceğine ilişkin değerlendirmeler, 

bu alternatif yöntemlerin Türk İdare Hukuku açısından tartışıldığı Bölüm III’de ele 

alınacağından burada bahis konusu yapılmamıştır.  
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III. BÖLÜM 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRK 
İDARE HUKUKU 

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, daha önce de belirtildiği gibi kimi 

zaman tahkimi kapsamayacak biçimde ele alınmış; bunun yanında da ombudsman 

kurumu, vatandaşların şikayete konu ettikleri idari işlem hakkında inceleme ve 

araştırma yapan şikayet kurumu olarak işletildiğinden, tahkim ve ombudsman 

dışında kalan ve “yargılama” da yapmayıp uyuşmazlığın, uluslararası hukuk 

literatüründeki deyimiyle, “barışçıl yollardan çözümü”ne çalışan müzakere, 

uzlaşma, arabuluculuk gibi yollara özgü düşünülmüştür. Oysa, devletin 

erklerinden biri olan yargı erki dışında cereyan eden tüm bu yöntemlerin, ortaya 

çıkan bir uyuşmazlığın halli amacıyla varolduğu olgusu, bunların, yargı 

makamları dışında cereyan ettikleri ile birlikte ele alınınca, her ne kadar bunlar 

arasında nitelik bakımından farklar mevcut olsa da, toplu olarak “alternatif” birer 

uyuşmazlık çözüm yöntemleri olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.  

 

Bu gerçeklikten hareketle adı geçen uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 

“alternatif” oldukları idarî yargının görev alanı377 öncelikle ele alınmak gerekir. 

Bu kapsamda öncelikle, idari uyuşmazlığın unsurları, idarî yargının anayasal 

görev alanı sorunsalının irdelenmesi suretiyle idari uyuşmazlığın çözüm yerinin 

belirlenmesi, sonrasında da yargısal - yargısal olmayan alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemlerinin Türk İdare ve İdari Yargılama Hukuku’ndaki görünümleri, 

bunların kullanımı önündeki engeller ve alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinin Türk İdare Hukuku alanında kullanılmasına öneriler sıralanacaktır. 

 

 

                                                 
377 Esasen, adı geçen alternatif yöntemlerden sadece tahkim, “yargısal” nitelikli olması bakımından ve 
hüküm vermeye dayalı olmasından ötürü, idarî yargının görev alanına ilişkin bir tartışma ile en alakalı 
olan alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Diğer alternatif yöntemler ise, idarî yargının görev alanını 
doğrudan ilgilendirmekten ziyade, idarî yargının iş yükünü azaltmak olgusu ile bağlantılıdırlar. 
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I. İdari Uyuşmazlık Kavramı 
 

İdari uyuşmazlığı tanımlarken “idare hukuku” kavramı “uyuşmazlık” kavramı 

ile birlikte ele alınmayı gerektirmektedir. Zira, idari uyuşmazlık idarenin faaliyetleri 

çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu, hem idari uyuşmazlığın organik hem de maddi 

unsuruna tekabül eder. Genel olarak, idarenin faaliyetleri, idarenin sadece kamu 

hukuku alanına dâhil olan faaliyetleri ile sınırlı olmayıp, özel hukuk kapsamına giren 

faaliyetlerini de içine alan geniş bir kavram olmaktadır. Özellikle, gelişen toplumun 

değişen ihtiyaçlarının karşılanması, günümüze kadar gelen süreçte, idarenin tek 

başına sunabileceği hizmetlerin ve bu hizmetler için gerekli maliyetin sınırlarını 

aşmış, idarenin gözetim ve denetimi altında bu hizmetlerin özel hukuk kişileri (idare 

dışındaki 3. kişiler) tarafından yürütülen ve hatta idarenin kendisinin özel hukuka 

tabi olarak yürüttüğü faaliyetleri de ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak da, 

idarenin faaliyetleri denetlenirken, idari yargının yanında adli yargı makamları, kamu 

hukuku kuralları yanında özel hukuk kuralları da, denetim araçları teşkil 

edebilmektedir. Burada da karşımıza, idare hukukunun idarenin faaliyetlerinin 

hukuku mu yoksa idarenin idari faaliyetlerinin hukuku mu olduğu sorusu 

çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı, idare hukuku alanının “dar” ya da “geniş” anlamda 

açıklanması ile değişebilmektedir. 

 

A. İdare Hukuku-İdari Uyuşmazlık  
 

İdare hukukunu “idarenin idare hukuku alanındaki”378 ilişkileri olarak 

tanımlarsak, idare hukuku idarenin idari faaliyetlerini kapsar bir biçimde dar bir 

yorumla tanımlanmış olacaktır. Bu kapsamda “idareye özgü, idarenin 

hukuku(…)”ndan379 bahsederiz. Bu görüşün sonucu olarak da idare hukukunun 

“(k)amu tüzel kişilerinin idari etkinliklerini düzenleyen, özel hukuk kurallarından 

farklı hukuk kurallarının yer aldığı hukuk disiplini”380, başka bir ifadeyle idari 

                                                 
378 Ragıp Sarıca, İdari Kaza, İdari Davalar, Cilt 1, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
No.91, İstanbul 1949, s.11-16. 
379 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 
Üçüncü Bası, Der Yayınları, İstanbul 2008, s. 14. 
380 J. Rivero’dan aktaran Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 14, dipnot 14. 
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teşkilat ve faaliyetin hukuku381 olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. İdare hukuku alanı 

bakımından bu tanım benimsendiğinde birtakım çıkarımlar382 yapılabilmektedir. 

Buna göre, idarenin özel hukuk kişisi gibi davranarak faaliyette bulunduğu 

durumlarda, idare, idari faaliyette bulunmadığından idari yargı önünde değil adli 

yargı önünde ve özel hukuk kurallarına tabi olarak denetlenebilecektir. İdare 

hukukunun dar anlamda tanımı bünyesinde birtakım sakıncalar383 da 

barındırmaktadır. Bunlardan ilki, idari yargının görev alanının anayasal dayanakları 

olduğundan bu dayanağın dar anlamda idare hukuku benimsenerek oluşturulduğu 

varsayımında yasakoyucunun idare hukuku alanına giren bir uyuşmazlığın çözüm 

yerini adliye mahkemeleri olarak benimsemesinin Anayasa’ya aykırılık sorununu 

gündeme getireceğidir. Bunun yanında, idarenin özel hukuk kişisi gibi faaliyetlerde 

bulunması bu faaliyetleri idare hukuku dışında kabul etmeyi mi gerektirecektir 

sorusu etrafında toplanır. Hal böyleyse, bu faaliyetlerdeki amaç “kamu yararı” 

olmaktan çıkabilecek midir? 

 

İdare hukukunu genel olarak idarenin hukuki ilişkileri olarak tanımlarsak 

idare hukukunu geniş yorumlayan görüşü benimsemiş oluruz. Dar anlamda idare 

hukukunda idarenin kuruluşunun ve işleyişinin tabi olduğu kamu hukuku kuralları 

söz konusu iken, geniş anlamda idare hukuku tanımında idarenin kuruluşuna ve 

işleyişinin tabi olduğu tüm hukuk kuralları yer alır.384 Geniş anlamda idare hukuku 

tanımı gereği idare hukuku alanı ile idari yargının görev alanı örtüşmemekte, idare, 

özel hukuka bağlı sayılsa da uyuşmazlık adli yargı önünde ve fakat yine idare 

hukuku kurallarına tabi olarak denetlenebilmektedir.385  

 

İdarenin faaliyetlerinin adli yargı makamlarınca denetlenememesi iddia 

edilemese de (zira, idarenin faaliyetleri sadece idare ya da kamu hukuku alanını ile 

                                                 
381 Süheyp Derbil, İdare Hukuku, Cilt I İdari Kaza-İdari Teşkilat, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 
Üçüncü Bası, Güney Matbaacılık, Ankara 1950, s.52. 
382 Turgut Tan, Tekin Akıllıoğlu, , “1961 Anayasası ve Türkiye’de Yönetim Hukukunun Uygulama 
Alanı Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi(AİD), Cilt 11, Sayı 2, Haziran 1978, (Yönetim Hukukunun 
Uygulama Alanı), s. 36-57, s. 38-39. 
383 Tan,Akıllıoğlu, a.g.m. (Yönetim Hukukunun Uygulama Alanı), s. 38-39. 
384 Kemal Gözler, İdare Hukuku, Cilt I, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2003, s. 42. 
385 Tan,Akıllıoğlu, a.g.m. (Yönetim Hukukunun Uygulama Alanı), s. 37. 
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sınırlı değildir), bu denetimin, idare hukuku tekniğini386 daha iyi bilen idare 

mahkemelerince yapılmaması, eksik bir denetim olması387 sonucuna 

vardırabilecektir. Dolayısıyla, idare hukukunu geniş yorumla algılamak ve idari yargı 

ile idare hukuku alanının örtüşmediğini söylemek gerekecektir. Bu durumda, 

idarenin faaliyetlerinin denetimi idari yargının görev alanı ile örtüşmeyecek, adli 

yargı ve özel hukuk kuralları devreye girecektir. Ancak, idare hukukunu “geniş” 

yorumla açıklayan görüş, denetimde rolü olan adliye mahkemelerinin idare 

hukukunu uygulayacaklarını benimsemişse de, biz bu kanaate katılmamaktayız. Zira, 

yukarıda da belirtildiği üzere, idarenin faaliyetleri günümüzde sadece kamu hukuku 

alanıyla sınırlı kalmamakta, buna uygun bir biçimde gerek idare, gerek idarenin 

faaliyetleri şekil değiştirmekte, bu değişim de idarenin faaliyetinden kaynaklanan 

uyuşmazlığı yaratan hukuki ilişkilerle birlikte bu ilişkilere uygulanan hukuku da 

değiştirebilmektedir.388 Nitekim, idari işlevin tabî olduğu hukuki düzen mutlaka özel 

hukuk alanındaki faaliyetlerle benzerlikler taşıyabilecek, ancak bu durum idari işlevi 

tamamen özel hukuka bağlı da yapmayacaktır.389 İdare yargıcı da önüne gelen 

uyuşmazlıklarda kimi zaman özel hukuk kurallarından yararlanmakta, ancak bunu 

“idari işlevin özellik ve gereklerine uygun düşen biçimlerde benimseyerek 

                                                 
386 Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.1976 tarih, E.1976/1, K.1976/28 sayılı kararı “kamu hizmetlerinden 
doğan anlaşmazlıkların yapılarındaki özellikler; bunlara uygulanacak kuralların hukuki ve teknik bir 
nitelik taşıması(…)”. (R.G. 16.08.1976/15679).(Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 20.01.2009). “İdare 
hayatının, kamu hizmetlerinin ve bu yeni hukukun özellikleri, onun tamamen eşit hak ve menfaatler 
hukuku olan özel hukuku uygulamakta ihtisas sahibi olan, kamu hizmetinin gereklerine ve idare 
hayatına yabancı bulunan adliye mahkemeleri tarafından iyi bir şekilde uygulanacağı ve geliştirileceği 
haklı olarak düşünülemez. … idari yargının bugünkü varlığı, teknik sebeblerle, yani birbirinden farklı 
uyuşmazlık ve davaların, iki farklı hukukun uygulanmasında mütehassıs ve idare hayatının 
özelliklerini bilen mahkemelerce çözülmesi anlamında, mahkemeler arası iş bölümü fikri ile haklı 
gösterilebilir.”, İsmet Giritli, Pertev Bilgen, İdarî Kaza Ders Notları-Teşkilat, Yargılama Usulleri, 
İdari Davalar, Filiz Kitabevi, İstanbul 1966, s. 9.  
387 Aydın Tuncay, İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Tasnif ve Yayın 
Bürosu Yayınları No.14, Ankara 1972, s.67-129, (İdari Yargının Bazı Sorunları), s. 108-109; 
“kamu hizmetlerinin gereklerini takdir idare mahkemelerine aittir… adli mahkemeler önüne 
getirilmesi takdirinde adli yargıç kamu hizmetinin gereklerini muhtemelen takdir edemeyecek bu 
noktada yargısal denetim eksik kalacaktır.”; Tuncay, a.g.e. (İdari Yargının Bazı Sorunları)s.56 
“…kâmil anlamda bir denetimi adli yargı organlarının gerçekleştirmesi, idari yargı denetimi ile bir 
tutulamaz. Diğer bir deyimle kâmil anlamda bir denetimi adli yargı organlarının gerçekleştirmesi, özel 
hukuk kaideleri ve özel hukuk disiplini bakımından adeta olanaksızdır. … idari tasarrufların kâmil 
anlamda yargısal denetime tabi tutulması isteniyorsa, bunun yolu idari yargı yoludur”. 
388 Kaldı ki, Danıştay’ın da çeşitli kararlarında özel hukuk kurallarından yararlandığı gerçeği 
düşünüldüğünde, adliye mahkemelerinin de bunu evleviyetle yapabilmesi söz konusu olabilir. Tan, 
Akıllıoğlu, a.g.m. (Yönetim Hukukunun Uygulama Alanı), s. 40. 
389 Latournerie’den yararlanarak açıklayan Weil’den aktaran Tan, Akıllıoğlu, a.g.m., (Yönetim 
Hukukunun Uygulama Alanı), s. 39, dipnot 4. 
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uygulamaktadır.”390 Öyleyse, gerek kamu hukuku (özel olarak idare hukuku) gerekse 

özel hukuk yerine göre idarenin faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlığı çözmek 

bakımından yararlanılan vasıtalar olabileceklerdir. 

 

B. İdari Dava- İdari Uyuşmazlık 
 

İdari uyuşmazlığı tanımlamaya ve bunun unsurlarını belirlemeye çalışırken, 

idari dava ve idari uyuşmazlık terimlerini birlikte ele almak, bu iki kavramın kimi 

zaman aynı anlamda kimi zaman da farklı anlamlarda kullanılmaları sebebiyle 

yerinde olacaktır.  

 
Bir uyuşmazlığın ortaya çıkışı/varlığının kabulü, genel olarak, o uyuşmazlık 

konusu hakkında dava açılmasına bağlı olarak kabul görmüştür.391 Bu durum, 

aslında, uyuşmazlığın dava ile çıktığından değil, hukuksal çözüme kavuşturulma 

aşaması dava ile başladığından, bu şekilde algılanmaktadır. Dolayısıyla, 

uyuşmazlığın ortaya çıkışı ekseriyetle dava ikamesi ile mümkün olduğundan 

                                                 
390 Lûtfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, (İdare Hukuku), s. 16-17. “… bütün 
hukuk şubeleri hak ve adalet şuurunun en tabiî ve zarurî netice ve ifadeleri sayılan medenî hukuk 
nazariyelerinden ve hükümlerinden faydalanmak imkânını bulabilirler. Mes’uliyet ve zarar ziyan 
nazariyeleri, iradenin izharına, sıhhatine müteallik kaideler bu kabildendir. Bu nazariyelerden 
hukukun bütün sahalarında olduğu gibi idare hukuku sahasında da istifade edilir. Ancak ,dare hukuku 
medenî kanunların metinleri ile, maddelerin ihtiva ettiği unsurlarla bağlı değildir. Bu nazariyeler idare 
hukukunda Medenî Kanunun bir hükmü veya medenî hukukun bir kaidesi olarak değil belki hukukun 
umumî bir prensibi olarak ve idare hukukunun mevzuunu teşkile eden münasebet ve faaliyetlerin 
mahiyetleri ile ve idarî tasarrufların bünyeleri ile telif edilerek tatbik edilirler. Medenî hukuk 
müesseseleri idare hukuku sahasına nakledilince bu hukukun potasında ona uygun kalıplara girerek 
başka bir şekil ve mahiyette ortaya çıkarlar. Çünkü idare hukukunun istinad ettiği esasların ve bu 
esaslara dayanan müesseselerin mahiyet ve hususiyeti medenî hukuk hükümlerinin buraya aynen nakil 
ve tatbikine müsait değildir. Bu itibarla medenî hukuktaki ana ve temel nazariyeler idare hukukunda, 
esaslarını, üzerlerindeki adalet ve kıymet hükülerini muhafaza etmekle beraber, Medenî Kanundaki 
kalıplarından müstakil olarak ve şekillerini değiştirerek meydana çıkarlar. Meselâ idarenin âmme 
hizmetlerinden doğan mes’uliyetlerine medenî hukukun kusur teorisi idare hukukunun esaslarına 
uygun bir şekilde ve Medenî Kanundakinden farklı bir mahiyette tatbik olunur, bu itibarla Medenî 
Kanuna tâbi olan memurun şahsî kusuruna tatbik edilecek hüküm ile hizmetin görülüş tarzından 
doğan ve idare hukuku bakımından tetkik edilen hüzmet kusuru aynı mahiyette ve aynı hükme tâbi 
değildir. Medenî hukukun akid teorisi, mülkiyet rejimi idare hukukunda başka bir şekil ve mahiyet 
alırlar.”, Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, Cilt I, Akgün Matbaası, İstanbul 
1966, s.112-113. 
391 “Söz konusu şirket 2495 sayılı Kanun kapsamına alınmasına ilişkin işleme karşı dava açmadığına, 
başka bir deyişle bu konuda bir uyuşmazlık çıkartmadığına göre...”, Danıştay 10uncu Dairesi’nin 
23.01.1990 tarih ve E. 1988/1572, K. 1990/20 sayılı kararı. (Çevrimiçi www.danistay.gov.tr. 
10.03.2009) 
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“dava”dan ayrı bir “uyuşmazlık” kavramı üzerinde durulmamış ve dava dışında da 

bir alternatif çözüm yolu fikri ortaya atılmamıştır. Oysa mevzuatımızda yer alan 

birtakım düzenlemelerin lafzından aslında idari davayı ortaya çıkaran saikin idari 

uyuşmazlık olduğu muhtelif şekillerde görülmektedir.392 

 

1982 Anayasası’nın Danıştay’ı düzenleyen 155inci maddesi hükmünden yola 

çıkarak, aslında, idari uyuşmazlıkların idari davalardan ayrı bir kavram olarak ele 

alındığı anlaşılabilir. Zira, madde metninde Danıştay’ın görevleri sayılırken öncelikle 

“davaları görmek”, sonrasında ise de kanun tasarıları, imtiyaz sözleşmeleri hakkında 

düşüncesini bildirmek ve tüzük tasarılarını incelemek gibi görevleri sayıldıktan sonra 

idari uyuşmazlıkları çözmek görevinden bahsedilmiştir. Bu sıralama, ilk bakışta, 

idari davaları görmek ile idari uyuşmazlıkları çözümlemenin farklı iki görev olduğu 

kanısını uyandırmaktadır. Buna uygun bir biçimde yine Danıştay’ın görevlerinin 

sayıldığı Danıştay Kanunu madde 23’de de “idari davalar”dan bahsedilmekle birlikte 

“idari uyuşmazlık” söz konusu edilmemektedir. Buna ek olarak Danıştay Kanunu 

madde 41’de Danıştay’ın idari işlerdeki görevinden bahsedilirken “idari işlere ilişkin 

idari uyuşmazlıklar”ın Danıştay Birinci Dairesi ile İdari İşler Kurulu’nda 

görüleceğinden bahsederek idari uyuşmazlıkları idari davadan ayırmaktadır. Buna 

karşılık, “İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev” başlıklı Danıştay Kanunu madde 

26’da da idari uyuşmazlık ve davalardan idari ve vergi dava dairelerinin görevi 

içinde bahsedilerek bu iki kavram aynı anlamda kullanılmıştır. Bunun yanında yine 

Danıştay Kanunu madde 42’de393 idari daire olan Birinci Daire’nin görevlerinden 

bahsedilirken “idari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan 

gönderilen uyuşmazlıklar(.)” ile “6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu 

                                                 
392 2575 sayılı Danıştay Kanunu madde 30: “… (e)ski eserler mevzuatından doğan uyuşmazlıklara 
ilişkin davalar….”, madde 34/A: “… kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin 
davalar…”, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 2/1(c): “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”, bkz. Pertev Bilgen, “İdari Uyuşmazlıklar”, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi İdari 
Yargının Dünyada Bugünkü Yeri, Ankara 1993, (İdari Uyuşmazlıklar), s.148-193. 
393 Bilgen, Danıştay Kanunu madde 42’nin idari uyuşmazlık kavramı hakkında birtakım ipuçları 
verdiğini, buna göre de idari uyuşmazlığın iki idari makam (idare ile birey arasında da olabilen) 
arasında cereyan eden veya Danıştay’a itiraz yolu ile gelen, idari davaya konu olmaması gereken bir 
anlamda ele alındığını ifade etmiştir, Bilgen, a.g.m. (İdari Uyuşmazlıklar)”, s. 162. 
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maddesinin uygulamasından çıkan uyuşmazlıklar”dan bahsetmektedir.394 Tüm 

bunların sonucu olarak, mevzuat çerçevesinde, “idari dava” ile “idari uyuşmazlık” 

terimlerinin kimi zaman aynı anlamda, kimi zaman da idari uyuşmazlıkları iki idare 

arasındaki hukuksal ilişkinin sonucu ortaya çıkan ve “idari” yoldan çözüme 

kavuşturulan uyuşmazlıklar anlamında, farklı terimler olarak kullanıldıkları 

anlaşılmaktadır. Ancak, konumuz bakımından, alternatif çözümleri üzerinde 

tartışılacak idari uyuşmazlıklar, aşağıda açıklanacağı üzere idare işlevi yerine getiren 

idari makamların bir tarafını teşkil ettiği hukuksal ilişkiden kaynaklananlar 

olmaktadır.  

 

C. İdari Uyuşmazlığı Doğuran Hukuksal İlişkinin Özellikleri 
 

İdari uyuşmazlık, tezin içeriği bakımından, belki de en temel anlatımla nihai 

amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan kamu kudretine sahip idare ile idarenin 

varlık sebebi ve asli görevi niteliğindeki hizmetlerinden yararlanan bireyler 

arasındaki hukuksal ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar olarak tanımlanabilir. Ancak, 

bu tanım, uyuşmazlığın maddi yanını tam olarak ortaya koyarken organik unsur 

bakımından birtakım eksik nitelemelere sebep olabilmektedir. Nitekim, uyuşmazlığın 

maddi karakteri “kamu yararı amacı ile idare işlevi gerçekleştiren kamu gücüne 

dayanan faaliyet” olarak belirlenince organik unsuru “idare” ile sınırlandırmak, 

günümüz kamu hizmeti anlayışıyla örtüşmeyecektir. Bunun gibi verilen tanım, idare 

ile idarenin ajanları arasındaki hukuksal ilişki gibi birtakım hukuksal ilişkileri de 

dışarıda bırakmak suretiyle yapılmış eksik bir tanım olmaktadır. Bu sebeplerle, idari 

uyuşmazlığı tanımlamaya ve unsurlarını/karakterlerini bulmaya/ayrıştırmaya çalışıp, 

buradan çıkan sonuca göre bir tanıma varmak en doğru yöntem olacaktır. Bu 

                                                 
394 “Gerek 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi, gerekse bundan önce aynı konuyu 
düzenleyen 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30.maddesi uyarınca Danıştay İdari Dairelerince 
verilecek kararlar, idari birimler arasındaki uyuşmazlığa son veren kesin kararlardandır. Ancak, bu 
kesinlik aynı taraflar arasında aynı maddi olgulara dayanan uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar 
için geçerlidir. Uyuşmazlığın dayandığı maddi olaylarda ya da taşınmaz mala, kaynak veya irtifak 
hakkına ihtiyacı gerektiren nedenlerle sonradan meydana gelen değişiklikler dolayısıyla yapılan yeni 
devir taleplerine ilişkin olarak çıkan uyuşmazlıkların çözümünde bu konuda daha önce verilmiş 
kararların yeniden incelenmesi, kaldırılması ya da değiştirilmesi değil, tamamen yeni ve öncekin 
den farklı bir uyuşmazlık hakkında karar verilmesi söz konusu olmaktadır.” Danıştay 1inci Dairesi’nin 
25.02.1988 tarih ve E.1987/185, K.1988/58 sayılı kararı. 
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nitelemeyi yapmak için de idari uyuşmazlığı doğuran/buna sebep olan hukuksal 

ilişkinin özelliklerini ayrıştırmak gerekecektir, zira bir uyuşmazlığın hangi yargı 

alanında çözüleceği, uyuşmazlığı ortaya çıkaran hukuki ilişkinin395 hangi kurallara 

tabi olduğu ile belirlenebilir.  

 

1. Uyuşmazlığın bir tarafının “idare işlevi” yerine getiren 
“idari makam” olması  
İdari uyuşmazlık (ve davalar), sadece bir tarafın (davalı) “idare”396olmasından 

kaynaklı olan uyuşmazlıklar olarak kategorize edilmemekte, özel hukuk 

uyuşmazlıklarından “ayrı bir yapıda olan, ayrı mahiyet arzeden ve sırf idare 

hukukunun gelişmesinden doğmuş olan davalar” olarak kabul görmektedirler.397 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi de bir kararında398 “… bağımsız bir idari yargı 

sisteminin Anayasaca ve idare hukukunda kabul edilmiş olmasının nedeni, kamu 

hizmetlerinden doğan uyuşmazlıkların yapılarındaki özellikler; bunlara uygulanacak 

kuralların hukuki ve teknik bir nitelik taşıması; özel hukuk dalı ile idare hukuku 

arasında büyük bir bünye, esas ve prensip farkının var olması; idari işlemlerin, idare 

hukuku dalında uzmanlaşmış ve kamu hukuku alanında bilgi ve tecrübe edinmiş 

hakimlerce denetlenmesinin zorunlu sayılmış olmasıdır. Adli yargı ile idari yargının 

birbirinden ayrılmasının temelinde, özel hukukla idare hukukunun ayrı ilke ve 

kurallara oturmuş bulunmaları; uyuşmazlık alanlarının ve bu uyuşmazlıklara 

uygulanacak hukuk kurallarının değişik olması yatmaktadır. Gerçekten özel hukuka 
                                                 
395 “Genel olarak idari davaya konu olan eylem ve işlemler, bu eylem ve işlemleri yapan idare ile karşı 
taraf arasında bir kamu hukuku ilişkisi kurar ve idari davaya konu olacak anlaşmazlıklar bu ilişkiden 
kaynaklanır. … taraflar arasındaki ilişki, kamu hukuku ilişkisi değil, özel hukuk ilişkisidir ve bu 
ilişkiden kaynaklanan anlaşmazlık, idari davaya konu olacak bir anlaşmazlık olmayıp, özel hukuk 
alanını ilgilendiren bir anlaşmazlıktır.” Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 09.12.1985 tarih ve E.1985/28, 
K.1985/34 sayılı kararı (R.G. 17.03.1986/19050). 
396 “Kamu hukukunda iki kişiden biri veya her ikisi resmi niteliktedir.”, Süheyp Derbil, İdare 
Hukuku (İdari Kaza-İdari Teşkilat), Cilt I, Üçüncü Bası, Güney Matbaacılık, Ankara 1950, (İdare 
Hukuku), s. 46.   
397 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1764-1765. Yazar, idari uyuşmazlıkların kamu hizmetlerine 
dayandığı görüşünü savunan Appleton ile hakimiyet tasarruflarına bağlayan Laferriere’in de bu tür 
uyuşmazlıkların diğer kategorideki özel hukuk uyuşmazlıklarından, daha doğrusu varolan diğer 
uyuşmazlıklardan farklı bir kategori oluşturduklarına işaret ettiklerini de belirtmektedir. 
398 Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.1976 tarih E.1976/1, K.1976/28 sayılı kararı, .(R.G. 
16.08.1976/15679). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr.  20.01.2009); “… idari yargı, idari 
uyuşmazlıkların özellikleri ve adli mahkemelerin bu uyuşmazlıkları çözümlemeye ihtisas ve özel 
hukuk alanında edinmiş oldukları melekeleri itibariyle yetersiz kalışları nedenine dayanır…”, Tuncay, 
a.g.e. (İdari Yargının Bazı Sorunları), s. 63. 
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egemen olan temel ilke, kişiler arasında hak ve menfaat eşitliğinin irade hürriyetinin 

bulunmasıdır.” hükmüne yer vermiştir. Burada, idari uyuşmazlığın özel hukuk 

uyuşmazlığından farkı ortaya çıkmaktadır. Kararda da belirtildiği gibi, özel hukuk 

uyuşmazlığı, birbiri ile uyuşan ve “eşit” iradelerin ortaya çıkardığı hukuksal ilişkiye 

dayanmakta ancak idari uyuşmazlık, eşit olmayan hukuksal ilişkilerden kaynaklı 

ortaya çıkmaktadır.  

 

Bunun yanı sıra uyuşmazlığın organik unsurunu hukuksal ilişkinin “tek tarafın  

idare olması” şeklinde nitelemek yerine “idari makam” olarak belirlemek idarenin 

faaliyetlerinin günümüz koşullarındaki durumuna daha uygun düşecektir. Nitekim, 

idarenin asli görevlerinden olan kamu hizmetinin sunulması günümüzde özel hukuk 

(tüzel) kişileri vasıtasıyla temin edilebilen hizmetler de olduğundan, bu faaliyetin 

kamu hukuku tüzel kişilerinin icrası dışında kalan hallerinde idare fonksiyonunun 

gerçekleştirilmesine ilişkin399 tasarruflarda kamusal yetkilerin kullanılması ile bunu 

kullananın organik açıdan konumu önem arzetmeden işleve ilişkin değerlendirme400 

yapılarak bir sonuca varılmalıdır.401 Ancak, bu halde bile, faaliyette bulunan kamu 

hukuku ve özel hukuk tüzel kişisinin niteliğinde bir değişim olmayacak402, sadece, 

                                                 
399 “idarenin girmiş olduğu hukuki ilişkilerin tamamının idare hukuku ilişkisi olmadığı” için bkz. 
Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Danıştay 
Yayınları No.51, Danıştay Matbaası, Ankara 1990, s. 63-73. 
400 “… (i)dare işlevinin yerine getirilmesi için çeşitli idari yetkiler kullanan ve idari yapı dışında 
bulunan idari makamlar da vardır”, Delvolvé’den aktaran Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği) s. 62, 
dipnot 12. “(i)dari makamların “idari” sıfatı, sahip oldukları yapıları dolayısıyla ve kendi kendine 
oluşmamakta, aksine bu makamların yapmış oldukları işlemlerin “idari işlem” olması, bunların idari 
makam olarak kabul edilmeleri sonucunu doğurmaktadır.”, Benoit’ten aktaran Erkut, a.g.e. (İdari 
İşlemin Kimliği), s. 62, dipnot 14. Yine aynı yönde Waline ve Auby, özel hukuk tüzel kişilerinin 
istisnaen kullanabildikleri kamu gücü ayrıcalığı ile yaptıkları işlemleri idari işlem kabul ederken, 
kamu gücü kullanabilme ayrıcalığına ek olarak de Laubadère, Odent ve Negrin, işlemin kamu 
hizmetine ilişkin olmasını da aramaktadır, aktaran Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği), s. 64, dipnot 
42.  
401 “Kamu kesiminde olsun, özel kesimde olsun, tüzelkişiliği bulunsun veya bulunmasın, kamu 
hizmetlerine şu ya da bu ölçüde doğrudan doğruya katılan bütün özel örgütler, tamamen özel hukuk 
rejimine bağlı olmakla beraber; kamusal yetkiler kullanarak yaptıkları işlem ve eylemler bakımından, 
Kamu Hukuku ilke ve kurallarına ve idare yargısına tabi tutulurlar. (…) “kamu hizmeti” kavramı idari 
faaliyetlerin hukuki rejimini belirlemeğe ve Adalet ve İdari yargı mercilerinin görev alanlarını ayırd 
etmeğe yetmemekte; ayrıca “kamusal yetki ve usuller” ile birlikte bulunduğu taktirde, bu sonuçları 
doğurabilmektedir.”, Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 344-345.  
402 “İdare özel hukuk kurallarına uyduğu faaliyetlerinde de, tacir veya müteşebbis sayılamayacağı gibi, 
özel değil, kamu hukuku tüzel kişisidir”, Lûtfi Duran, “Yargıtay’in Kamu Hukukuna Değğin Son 
Kararları Üzerine Mülahazalar III”, Amme İdaresi Dergisi (AİD), Cilt 18, Sayı:4, 1985, s. 66. “ 
TCDD İşletmesinin, tekel kapsamında, kamu hizmeti yürüten, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu 
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ister kamu hukuku ister özel hukuk tüzel kişisi olsun, idare işlevine ilişkin bir 

faaliyette bulunması sebebiyle ve bu faaliyetle sınırlı olarak yapmış olduğu tasarruflar 

bakımından “idari makam”403 olarak kabul edilebilecektir.  

  

Sanayi ve ticari kamu hizmetlerinin görülmesinde imtiyaz yoluyla özel hukuk 

tüzel kişilerinin görevlendirildiği hallerde bunlar tarafından bünyelerinde 

çalıştırdıkları personele ilişkin yaptıkları düzenleyici işlemler, “kamu yararı güden 

faaliyetlerin hukuki rejiminin ... kamu hukuku” olduğu gerekçesiyle ve yine bir özel 

hukuk tüzel kişisinin sosyal kamu hizmeti görmesi sebebiyle çıkarmış olduğu 

sürkülerin de idari sayılması ya da kamu hizmetine ilişkin faaliyet ve işlemlerin 

bunun kamu ya da özel hukuk kişisi tarafından yerine getirildiğine bakılmaksızın 

idari sayılacağı, Fransız idari yargısının404 da kamu yararı güden kamu hizmeti 

faaliyetlerinin özel hukuk tüzel kişilerince yerine getirilmiş olsalar da idare 

hukukuna tabi olduğu görüşünde olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında 

“kamu gücü ayrıcalıkları” kullanan özel hukuk tüzel kişilerinin işlemlerinin de 

“idari” sayılarak denetimlerinin idari yargı makamları önünde yapılması yönünde 

hükme bağlanmış Fransız idare mahkemesi kararları, özel hukuk tüzel kişilerince 

tesis edilmekle birlikte “idare”ye tanınan yekileri kullanabildiği ölçüde bunların idari 

yargıya tabi olduğunu teyid etmiştir.405 

 

                                                                                                                                          
olduğu tartışmasızdır. 233 sayılı KHK ve ana Statü ile, özerk bir tarzda ve ekonomik gereklere uygun 
olarak karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi amacıyla, İşletmenin iktisadi 
faaliyetleri bakımından özel hukuk hükümlerine tabi kılınmış olması, onun kamu hizmeti yürütmesine 
ve kamu kurumu niteliğine engel teşkil etmemektedir.”, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 05.11.2007 tarih 
ve E.2007/243, K.2007/216 sayılı kararı (R.G. 05.08.2008/26958). Benzer bir karar olarak bkz. 
Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 05.11.2007 tarih ve E.2007/251, K. 2007/217 sayılı kararı. (R.G. 
05.08.2008/26958). (Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr. 15.05.2009) 
403 “… “idari makam” kavramı, … sadece İdare Cihazı içinde yer alan birimlerin tekelinde olmayıp, 
İdare işlevine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla, İdare Cihazı dışındaki kamu makamları ile bazen de özel 
hukuk tüzel kişilerine atfedilebilir niteliktedir.”, Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği),  s. 66. Bahtiyar 
Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Yetkin Yayınları, 2000 Ankara, 
(İdari İşlemin Yapılış Usulü), s. 35-37. 
404 Bkz. Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği), s. 62 dipnot 11, s. 65, dipnotlar 45 ve 46. Buna karşılık, 
başka bir takım kararlarda tam tersi bir anlayışın hakim olduğu, idari makam kavramı içine özel hukuk 
tüzel kişilerinin dahil edilmediği de görülmektedir, bkz. Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği)  s. 62, 
dipnot 18. 
405 Gözler, a.g.e. (İdare Hukuku), Cilt I, s. 552.  
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Nitekim Türk Hukuku’nda da gerek Uyuşmazlık Mahkemesi, gerekse 

Danıştay, kuruluş kanunlarında özel hukuk tüzel kişisi olarak düzenlenmiş tüzel 

kişilerin birtakım işlemlerinin “idari” olduğunu hükme bağlamıştır. Bu nitelemeyi 

yaparken kimi zaman özel hukuk tüzel kişisinin yaptığı faaliyet, kimi zaman da bu 

faaliyeti yerine getirirken kendisine verilen “kamu gücü ayrıcalıkları”, işlemlerin idari 

olarak nitelendirilmesini sonuçlamıştır. Nitekim Danıştay406, 3461 sayılı Yasa ile 

yapılan düzenleme neticesinde özel hukuk tüzel kişisi olarak düzenlenen Türkiye 

Futbol Federasyonu’nun (T.F.F.) işleminin “tek taraflı olarak” ilgilinin hukuksal 

statüsünü etkilemesi sebebiyle “idari” olduğuna ve T.F.F.’nin “özel hukuk 

hükümlerine tabi olduğunun hükme bağlanmış olmasının” işlemin idari niteliğini 

etkilemeyeceğine hükmetmiştir. Bunun gibi Uyuşmazlık Mahkemesi de bir 

kararında407, yine özel hukuk tüzel kişisi olarak düzenlenen ve Dernekler Kanunu’na 

tabi olan Türkiye Jokey Kulübü’nün “müşterek bahis tertip etmek salahiyetine” 

dayanarak aldığı kararın “idari” nitelikte olduğuna karar vermiştir. Böylelikle özel 

hukuk tüzel kişisi olması dolayısıyla kural olarak özel hukuk kurallarına tabi olan 

birtakım tüzel kişiler, idareye tanınan “kamu gücü ayrıcalıklarını” kullanmak 

yetkisiyle donatılmak veya “idare işlevi” yerine getirmek suretiyle ve bu çerçevede 

idari işlem tesis etmiş olmakla idare hukukunun uygulama alanına dahil 

olmaktadırlar.  

 

Yine Uyuşmazlık Mahkemesi, özel hukuk tüzel kişisinin işlemlerinin “idari”  

nitelikte olduğuna hükmettiği bir diğer kararında408 bu vasfı ortaya çıkaran kriter 

olarak işlemi tesis eden makamın “yapısı” ve yerine getirdiği “işlev”i esas almış ve 

bunu “ATGV'nın Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel 

kişisi olması, tümü merkezi idarenin üst düzey kamu görevlilerinden oluşan Vakıf 

Yönetim Kurulunca idari usul ve esaslara göre tesis edilen işlemin idari niteliğini 

                                                 
406 Danıştay 10uncu Dairesi’nin 17.06.1991 tarih ve E.1991/1149, K.1991/2286 sayılı kararı. 
407 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 13.02.1995 tarih ve E.1995/2, K.1995/1 sayılı kararı (R.G. 
20.03.1995/22233 (Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr. 15.05.2009). 
408 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 03.05.1999 tarih ve E.1999/1, K.1999/11 sayılı kararı (R.G. 
08.06.1999/23719). (Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr. 15.05.2009). Aynı yönde Danıştay 5inci 
Dairesi’nin 17.05.2000 tarih ve E.2000/476, K.2000/1516 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.danistay.gov.tr. 10.04.2009) 
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ortadan kaldırmaz. Bir özel hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte Adalet Teşkilatını 

Güçlendirme Vakfının, kurucuları ile organlarının tümüyle kamu görevlilerinden 

oluştuğu ve genel bütçeli idare bütçesinde yer alan kamu hizmetinin yerine 

getirilmesi amacıyla kurulduğu dikkate alındığında; Vakıf, yapısı ve işlevleri 

yönünden nitelik itibariyle kamusal alana taşmakta; lojman tahsisi konusunda Vakıf 

Konut Yönetmeliğinde belirtilen yetkili komisyonlarca tesis edilen işlemler adalet 

hizmetiyle birlikte yürüyen ve ona bitişik idari nitelik taşımaktadırlar." şeklinde 

gerekçelendirmiştir.  

 

Yine, özel hukuk tüzel kişisi –adi ortaklık –  olmakla birlikte yerine getirdiği  

hizmetin kamu hizmeti olması dolayısıyla ve hatta yapısal olarak idare görevlilerini 

yönetiminde bulundurmakla ihaleye ilişkin olarak yaptığı tasarruflar idari yargı 

denetimine tabi olan Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ne ilişkin kararında Danıştay, 

“Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi kamu kaynaklarından yapılan harcamalarla 

meydana getirilmiş ve tekel biçimde ticari faaliyet amacı dışında işletilmektedir. 

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin üzerine kurulduğu taşınmazın özel 

niteliğinden kaynaklanan durum nedeniyle işletmesinin iki kamu idaresince kurulan 

ve adi ortaklık olduğu öne sürülen ortaklık tarafından yerine getirilmesi terminal 

işletmesinin kamu hizmeti niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Kaldı ki adi ortaklık 

olduğu ileri sürülen ortaklığın yönetim kurulu yürütülen kamu hizmetinin niteliği 

gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Orman Çiftliğinin kadrolu personeli 

oranından seçilerek atanmaktadır. Kamu hizmetini yerine getiren iki kamu idaresince 

oluşturulan kuruluş, oluşum biçimi itibariyle de idare yapısı içinde yer almakta”409 

olduğuna hükmetmiştir. 

 

Bunun yanında, Mahkeme, idare hukukuna tabi kamu tüzel kişisi olan bir  

kamu kurumunun uyuşmazlığın konusu olan faaliyetlerinin “idare işlevi”ne ilişkin 

olmaması durumunda, söz konusu uyuşmazlığın “idari” nitelik taşımadığını kabul  

                                                 
409 Danıştay 10uncu Dairesi’nin 21.05.1996 tarih ve E.1995/4326, K.1996/2769 sayılı kararı. 
(Çevrimiçi www.danistay.gov.tr 10.03.2009). 
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etmiştir. Nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesi, Devlet Su İşleri İdaresi’ne karşı açılan bir 

davada410 “davalı idare ile davacı arasındaki hukuki ilişki İş Kanunu’na tabi hizmet 

sözleşmesine dayalı olarak kurulmuş bir iş hukuku ilişkisi niteliği taşıdığından, 

davacının Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işyerinin değiştirilmesine 

ilişkin dava konusu işlemin, idarenin yetkili organları tarafından işveren sıfatıyla tesis 

edilmiş bir özel hukuk işlemi olduğu açıktır. Aksine bir düşünce, işverenin salt bir 

kamu kuruluşu olması nedeniyle, statü hukukuna tabi olmayan personeli hakkındaki 

tüm yazılı irade beyanlarının idari işlem niteliğinde görülerek, özel hukuk alanına 

dahil bulunan uyuşmazlıkların da idari yargı denetimine tabi kılınması sonucunu” 

doğuracağına hükmetmiştir.  

 

Tek başına organik unsur olan ve uyuşmazlığın taraflarını niteleyen kriter de  

uyuşmazlığın bir tarafının idare olmasının gerekli ancak tek başına yeterli bir ölçüt 

teşkil etmediğini göstermektedir. Nitekim, yukarıda izah edildiği üzere organik olarak 

idare olmadığı halde idari uyuşmazlığa konu idari faaliyeti gören ve kamusal yetkiler 

kullanabilen özel hukuk tüzel kişileri söz konusu olabildiği gibi, idarenin özel hukuk 

kişisi gibi faaliyette bulunduğu alanlar da bulunmaktadır. Ve hatta, iki kamu hukuku 

tüzel kişisi arasında kurulan ilişki kimi zaman özel hukuka tabi bir ilişki411 de 

olabilmektedir. Bu durumda, aslında bir tarafın idare işlevi yerine getiren idari 

makam olması gibi bir kriteri tek başına ele almak mümkün olmayacak, bu kriter 

uyuşmazlığın konusu/temeli ile içiçe değerlendirilmek gerekecektir.  

                                                 
410 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 16.05.2005 tarih ve E.2005/25, K.2005/43 sayılı kararı. (R.G. 
09.01.2006/26048). (Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr. 15.05.2009) 
411 29.06.1938 tarih ve 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve 
Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediyeye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve 
Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanun, (R.G. 16.07.1938/3961)  
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2. Uyuşmazlığın Kaynağı İlişkinin “Ayrıcalıklı412 Bir Kamusal  
İlişki” Olması 

 
Uyuşmazlığı doğuran esasın idari faaliyeti gerçekleştirme aracı olan idari 

işlem/eylem/sözleşme kaynaklı ilişki olması dolayısıyla “idari”lik vasfının “kamu 

gücü”ne dayanması ve “kamu yararı”nı gerçekleştirmeye yönelik olması, idari 

uyuşmazlığı doğuran hukuksal ilişkinin genel olarak “kamusal”, özel olarak da 

“idari” olmasını sonuçlar. Bu kamusal ilişkinin açıklanması, temelde idari faaliyetin 

gerçekleşme araçları olan idari işlem/eylem/sözleşmenin kriterlerindeki ortak 

noktaların ortaya konmasıyla mümkündür.  

 

Kamu yararı’nın413 nihai amaç olduğu idari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

için idarenin sahip olduğu “kamu gücü” ile tek yanlı, yürütülebilir414 ve hukuka 

uygun davranabilme yetisi415, kamusal ilişkiye egemen olan ilkeleri öz olarak ortaya 

koymaktadır. Nitekim “yönetim ... bir yasayı uygularken ‘tek yanlı’ bir işlem 

yapmış, ‘kamu yararı’ veya ‘kamu düzeni’ gibi sadece kendisine özgülenen bir amaç 
                                                 
412 “İdare hukuku bir ayrıcalık(=imtiyaz=privilège) hukukudur.”, Derbil, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 48. 
“Kamu hukukunda “ayrıcalık” kavramı, “Devlet organlarının ve İdare Cihazının tabi olduğu istisnai 
ve üstün hukuki rejime bağlı faaliyetler ile bu nitelikteki faaliyetler sırasında üçüncü kişiler üzerinde 
onların iradelerinden bağımsız biçimde sonuçlar yaratabilme imtiyazı” olarak tanımlanabilir.”, Celal 
Erkut, Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet Anlayışı, Yenilik Basımevi, İstanbul, 2004, 
(Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 53. “Kamu hukuku kuralları eşitsizlik ve imtiyaza dayanır”, Rüştü 
Aral, “İdari Yargı Alanı ve Cumhuriyet Döneminde Danıştay”, Cumhuriyet’in 50. Yılı Özel Sayısı 
Danıştay Dergisi, Güven Matbaası, Ankara, 1973, (İdari Yargı Alanı), s. 18-142, s. 29. 
413 “Milli veya toplumsal menfaat, çatışan ferdi menfaatleri de kapsadığı için, ferdi menfaatlerin 
üstündedir; böyle bir menfaatin korunması ve sürdürülmesi ise, teker teker ferdi menfaatlerin 
korunmaları ve sürdürülmelerinden daha kudretli bir iradenin varlığını zorunlu kılar.”, Mukbil 
Özyörük, İdare Hukuku Dersleri, teksir, Ankara 1977,  (İdare Hukuku), s. 64.  
414 “Özel hukuk kişilerinin yaptıkları işlemler ve eylemler nedeniyle bir uyuşmazlık doğarsa, bu kişiler 
haklı olduklarını kanıtlamak için bir yargı kararı almak ve bu adli yargı kararının sonuçlarını da, icra 
daireleri aracılığı ile elde etmek (yerine getirmek) zorundadırlar. İcra daireleri, gerektiğinde zora 
başvurarak, yargı kararını, daha doğrusu, mahkemece haklı bulunan taraf yararına olan ve 
uygulanamayan bir kararı yerine getirirler. İdare hukukunda, idarenin kararları uyulması zorunlu ve 
icraya (uygulamaya, kendiliğinden etkili olmaya) elverişlidir. İdare edilenler, idarenin icrai olarak 
nitelenen (kendiliğinden uygulanan) işlemlerine uymak, idari kararların gereklerini, araya icra 
daireleri girmeden yerine getirmek zorundadırlar. Eğer, idare edilenler bu kararlara kendiliklerinden 
uymazlarsa, bu kez idare kendisi (re’sen) gerektiğinde zor(cebir) kullanarak bu kararların gereklerini 
yerine getirir.” Giritli,Bilgen,Akgüner, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 17. 
415 “… adeta içiçe girmiş ve belirli bir bütünlük içinde birbirlerini izler ve tamamlar nitelikteki bu 
“ayrıcalıklar bloku” idare hukuku alanında doğal ve en temel Kamu Kudreti ayrıcalıklarını 
oluşturmaktadır.” Erkut, a.g.e., (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 58.  
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gütmüş ve daha önemlisi bireyler tarafından yapılması mümkün olmayan bir işlem 

yapmış ise, yönetsel işlem yapmış sayılır”.416 Kamusal ilişkiyi niteleyen tüm bu 

özellikler, idari faaliyetin gerçekleştirilme aracı olan idari işlem ve eylemlerde 

olduğu gibi, idari sözleşmeler417 bakımından da geçerlidir.  

 

Kamusal ilişkiyi niteleyen bu ölçütler genel olarak “kamusal yetki”nin 

kullanımı olmak gerekir. Kamusal ilişki idarenin kamusal yetkiler kullanabildiği 

ilişkidir. Zira, idare tarafından kamusal yetkiler kullanılarak yapılmış olan bir işlem 

özel hukuk alanında418 yapılmış olsa dahi bir idari işlemdir, ki bu ilişkinin temeli 

özel hukuk ilişkisine değil kamusal yetkiler kullanılarak yapıldığından kamusal bir 

ilişkiye dayanmaktadır.419 Nitekim Anayasa Mahkemesi de, özellikle ileri teknoloji 

ve büyük yatırımlar gerektiren hizmetlerin imtiyaz ya da yap-işlet-devret modeli ile 

yapılmasını öngören düzenlemelere ilişkin kararlarında, gerektiği hallerde idarenin 

kamulaştırma yapması, özel hukuk (tüzel) kişisinin vergi bağışıklığından 

yararlanması gibi “kamu yetki ve usullerinin” kullanılmış olmasını, kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel hukuk (tüzel) kişileri arasında akdedilen sözleşmelerin “idari” 

olarak nitelendirilmesinde bir kriter olarak kullanmıştır.420  

 

                                                 
416 Tekin Akıllıoğlu, “Yönetsel Yargı Kararları Üzerine Gözlemler (Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 
İdare Mahkemesi Kararlarından Seçmeler)”, Amme İdaresi Dergisi(AİD), Cilt 20, Sayı:3, 1987, s. 
99-150, s. 146; Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği), s. 70. “… , tazminat isteminin kaynağı olan 
olayın, davalı idarenin kendisine kanunla verilen kamu hizmetinin görülmesi hususuna ilişkin 
olmadığı, idarenin özel hukuk kişileri ile aynı statüde yapmış olduğu bir kira sözleşmesi sonucu, 
kiracı olarak oturduğu binanın bağımsız bölümünde meydana gelen bir arıza nedeniyle zararın 
gerçekleştiği, taraflar arasındaki ilişkinin, kamu otoritesine ve yetkisine dayalı, tek yanlı ve resen 
yapılan idari işlem ve eylemden kaynaklanmadığı”, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 04.02.2008 tarih ve 
E.2007/21, K.2008/1 sayılı kararı (R.G. 08.07.2008/26930). 
417 “… “İdare Hukuku” ilişkilerinde, … tek yanlı işlemler esas, karşılıklı anlaşmayla oluşan 
sözleşmeler istisnadır ve bunlarda da İdarenin ayrıcalığı vardır.”, Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 17. 
İdari sözleşmelerin “özel hukuku aşan şartlar”a sahip olması konusunda bkz. Pertev Bilgen, 
Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay İçtihatlarına Göre İdari Sözleşmelerin Kriterleri, Kutulmuş 
Matbaası, İstanbul 1970, (İdari Sözleşmelerin Kriterleri). 
418 (…) “kamu hizmeti” kavramı idari faaliyetlerin hukuki rejimini belirlemeğe ve Adalet ve İdari 
yargı mercilerinin görev alanlarını ayırd etmeğe yetmemekte; ayrıca “kamusal yetki ve usuller” ile 
birlikte bulunduğu taktirde, bu sonuçları doğurabilmektedir.”, Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 344-
345. 
419 Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği)  s. 71. 
420 Anayasa Mahkemesi’nin 26.03.1997 tarih ve E.1996/63, K.1997/40 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009). 



 132

Kamusal yetkiyi niteleyen unsurlardan biri, bireylerin “düzenlenmiş 

hürriyetleri” olan “subjektif hak”larından farklı nitelik, düzenleme ve kaynağa sahip 

ve sahibi idare olan “hukuki iktidar” olarak tanımlanabilen “kamu gücü”dür.421 İdari 

uyuşmazlık ve davaları doğuran hukuksal ilişkilerin özel hukuk ilişkilerinden farkı 

ortaya konurken422 bu farklılıkların “yapısal” ve “niteliksel” olduğu vurgulanarak, 

esas ve usul kurallarının kamu-özel ayırımında benzeşmemesi, kamu hukuku 

ilişkilerinde idarenin tek taraflı davranabilme ve kamu gücü kullanabilme yetkileri 

kamu hukuku kuralları423 ile tanınırken, özel hukuk ilişkilerinde ilişkinin her iki 

tarafına “irade özgürlükleri, hak ve ödevlerinde eşitlik ilkelerine dayalı” bir düzen 

sağlayan özel hukuk kuralları/düzenlemeleri söz konusu olmaktadır.  

 

Kamu gücü, idare hukukunun ortaya çıkışı ile birlikte bu alana ilişkin tüm 

nitelendirmelerde bir ölçüt olmuş, kimi zaman idare hukukunun uygulama alanı ile 

idari yargının görev alanını belirlemek bakımından yetersiz kalmış, kimi zaman da 

değişen bir görünüm ve idare hukukunu açıklamaya çalışan diğer kriterlerle 

birliktelik ve hatta birbirini tamamlayan bir bütünlük424 içinde bu alanın belirleyicisi 

olabilmiştir. İdareyi birey karşısında farklı ve güçlü kılan bu ayrıcalıklı güç, 

temelinde “egemenlik” yetkisinin kullanımının tezahürü olarak varlığını bulmaktadır. 

Ancak, egemenlik anlayışı ilk zamanlarda Devlet’in emretme gücüne bağlı 

hareketlerinde varlığını bulurken, Devlet’in rolü ve toplumsal hayatın biçimi ve 

                                                 
421 Özyörük, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 65. 
422 Yüksel Esin, Erol Dündar, Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları Birinci Kitap: Usul, 
Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara 1971, s. 7. 
423 “Kamu hukuku, devlet yetkisinin kullanılmasını düzenleyen hukuktur. Devlet yetkisi, tek taraflı 
irade izharıyle yüküm yükleyebilen bir yetkidir. … Kamu hukukunun ağırlık merkezi bu olmakla, bu 
tek taraflı iradeyi izhara hukuk düzeni tarafından yetkili kılınmış irade sahiplerinin varlıklarının 
düzenlenmesi de … kamu hukukunun konuları arasına girmektedir.”, Özyörük,a.g.e. (İdare 
Hukuku), s. 62. 
424 “Her ne kadar kamu hizmeti okulunun temsilcileri tarafından, kamu hukukunda yaşanan değişim 
süreci ile birlikte Kamu Kudreti düşüncesinin etkisini yitirdiği ileri sürülmüşse de, aslında her iki 
düşüncenin de birbirlerini etkilemek suretiyle günümüzde idare hukuku rejiminin özgünlüğünün 
belirlenmesinde tam anlamıyla örtüştükleri söylenebilecektir. Öyle ki, bugün Kamu Kudreti düşüncesi 
her şeyden önce kamu hizmeti kavramının çağdaş tanımının en önemli unsurlarından biridir.” Erkut, 
a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 36. “İdari rejimin ve bu rejimin idareye gerektirdiği üstün 
imtiyazlar, idarenin gördüğü hizmetlerin çeşitli ve yaygın olması bu hizmetlerin hem hukuki ve hem 
de teknik vasıflara sahip bulunması ve idari faaliyetlerin süratle yapılmasında toplumun yararının 
bulunması sonucunda zaruri olarak kabul edilmişlerdir.” Kamer Genç, “Kamu Gücünün 
Kullanılması”, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler III, Danıştay Tasnif ve Yayın 
Bürosu Yayınları No.29, Başbakanlık Basımevi, 1980 Ankara, s. 348-396, s. 378.  
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gerekleri değiştikçe sınırlayıcı ve buyurucu bir pozisyondan yerini düzenleyici ve 

hizmetler sunan bir posizyona bırakmıştır. 

 

“Devletin emretme, bu tek yanlı iradesini ilgililere kabul ettirme ve 

gerektiğinde zor kullanarak yerine getirmek hak ve yeteneği” olarak tanımlanan425 

kamu gücü ölçütü, idare hukukunun uygulama alanını açıklayan bir kriter olarak ele 

alındığı ilk zamanlarda (19. yüzyıl sonu) idarenin kamu gücü kullanarak yaptığı 

işlemler ile kamu gücüne dayanmadan özel hukuk hükümlerine bağlı olarak yaptığı 

işlemler olarak “hakimiyet tasarrufları”(actes d’autorité) ile “temşiyet 

tasarrufları”(actes de gestion) olarak yapılan ayırımla426 belirlenmiştir. İdare 

hukukunun alanını bu kriter ile açıklayan bir görüş tarafından Devlet hükmi 

şahsiyetinin- bu hükmi şahsiyetin diğerlerinden bir farkı olmadığı ileri sürülerek- 

dışında millete ait olan objektif bir yetki olduğu ileri sürülürken427, bir diğer görüşe 

göre ise Devlet, diğerlerindan farklı olarak, daha güçlü bir hükmi şahsiyete sahiptir 

ve bu nedenle de kamu gücü “fertlerin ehliyetleri ve sübjektif hakları gibi idarenin 

şahsına bağlı salahiyetlerdir.”428 

 

Ancak yukarıda belirtildiği gibi üstün ve ayrıcalıklı bir konumda olmak 

dolayısıyla bireylerle arasındaki ilişkide emreden konumundan, edimler sunan 

konumuna geçmesiyle kamu gücü ölçütü biçim değiştirerek “yeni kamu gücü 

ölçütü”429 adıyla sözkonusu ayrıcalıklı güç idareyi birey karşısında üstün bir konuma 

eriştirirken bir yandan da bir takım kısıtları da beraberinde getirmekte, idarenin özel 

                                                 
425 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 23. 
426 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 48, Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 22-23, Şeref Gözübüyük, 
Turgut Tan, İdare Hukuku Genel Esaslar, Cilt I, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 
2006, s. 3-9; Gözler, a.g.e. (İdare Hukuku), s. s.60-62. 
427 Bérthelemy’den aktaran Onar, Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 48. 
428 Hauriou’dan aktaran Onar, Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 49. 
429 İdare Hukukunun uygulama alanını açıklayan ve 20. yüzyılın başlarında ortaya atılan diğer bir 
kriter olan “Kamu Hizmeti”nin, iktisadi ve ticari kamu himetlerinin ortaya çıkması ve bunların özel 
hukuka göre yürütülmesi, kamu hizmeti veren bir takım kamu kurumlarının faaliyetlerinin özel 
hukuka tabi tutulması, kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından görülmesi ve idari kamu 
hizmetlerinin bir kısmının kamu hukuku ilişkisi çerçevesinde memurlar eliyle değil, iş akdi 
çerçevesinde özel hukuka tabi bir ilişki içinde olunan çalışanlara gördürülmesi gibi birtakım 
gelişmelerle, idare hukukunun uygulama alanını açıklamakta yetersiz kalması sonucu yeniden “kamu 
gücü” ölçütü önem kazanmıştır, Gözler, a.g.e. (İdare Hukuku, Cilt I), s. 62-65.  
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hukuk tüzel kişileri gibi “serbest” ve “iradi” bir biçimde davranması yerine önceden 

belirlenmiş somut kural ve usuller çerçevesinde hareket etmesini sonuçlamaktadır. 

Dolayısıyla, idareye tanınmış bu üstün “ayrıcalıklar demeti”430 idareyi bir yandan 

özel hukuk kişileri karşısında ayrıcalıklı bir konuma oturtmakla beraber –idari 

rejimin anayasal olarak tek dayanağını kamu gücü ile açıklayan Vedel’e göre- “özel 

kişilerin bağlı olmadıkları yükümlülük ve sınırlılıkları431 da içermektedir.”432  

 

Günümüzde “tek yanlılık”, “re’sen icra edilebilirlik”, “hukuka uygunluk 

karinesinden yararlanmak”, “kamu malı statüsü”, “kamu alacakları tahsili” ve 

bunlara benzer diğer bir takım özellikler433 “kamu gücü” ölçütünün sonuçları, ya da 

görünümleri olarak karşımıza çıkmakta ve idari faaliyetlerin niteliklerini 

belirleyebilmektedirler. Nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari işlemlere ilişkin 

birçok kararında434 “idarenin kamu gücüne dayalı re’sen ve tek yanlı olarak tesis 

edilen” işlemlerini idari yargının görev alanında çözümlenmesi gereğine 

hükmetmiştir. Bunun gibi Danıştay da “(i)darenin üst konumda olmasına dayanan ve 

idare hukuku kuralları çerçevesinde yapılan işlemlerden doğan uyuşmazlıkların 

çözümünün idari yargının yetkisi ve görevi içinde”435 olduğuna hükmetmiştir.  

 

                                                 
430 Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 34, 54. 
431 Bu yükümlülük ve sınırlılıkların en belirginleri olarak, “serbest irade karşısında yetkisizlik” ve 
“özel yarar karşısında kamu yararı” telaffuz edilebilir.   
432 A. de Laubaderé, J-C Vénézia, Y. Gaudemet, Droit Administratif, LGDJ, 15. Bası, 1992, s. 
36’dan aktaran Gözübüyük, Tan, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 26, s. 29, Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), 
s. 26. 
433 “Bir borç hakkında özel hukuk cebri icra yolları uygulanamaması, “bir sözleşmenin idari sözleşme 
sayılması”, “bir tüzel kişinin personelinin kamu görevlisi sayılması”, “zorunlu üyelik”, zorunlu aidat”, 
“vergi muafiyeti”, “bir uyuşmazlığın adli yargıya değil de idari yargıya tabi tutulması”, “idari 
sorumluluk” gibi. Gözler, a.g.e. (İdare Hukuku Cilt I), s. 68-72. 
434 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 01.11.2004 tarih ve E.2004/47, K.2004/71 sayılı kararı. (R.G. 
28.02.2005/25741), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 16.05.2005 tarih ve E.2004/86, K.2005/29 sayılı 
kararı. (R.G. 09.01.2006/26048), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 10.10.2005 tarih ve E.2005/47, 
K.2005/70 sayılı kararı. (R.G. 09.01.2006/26048), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 02.10.2006 tarih ve 
E.2006/112, K.2006/140 sayılı kararı. (R.G. 27.11.2006/26359), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 
07.04.2008 tarih ve E.2007/269, K.2008/91 sayılı kararı. (R.G. 05.08.2008/26958), Uyuşmazlık 
Mahkemesi’nin 07.04.2008 tarih ve E.2007/526, K.2008/101 sayılı kararı. (R.G. 05.08.2008/26958). 
(Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr 15.05.2009). 
435 Danıştay 8inci Dairesi’nin 07.11.1991 tarih E.1991/1400 K.1991/1753 sayılı kararı. “…idarenin 
kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği idari işlemlerin iptali istemiyle açılan davaların 
da idari yargı yerinde görülüp, çözülemlenmesi zorunludur.” Danıştay 10uncu Dairesi’nin 05.02.2003 
tarih ve E.2001/5105 K.2003/358 sayılı kararı. (Çevrimiçi www.danistay.gov.tr. 10.04.2009). 
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Uyuşmazlık Mahkemesi, idari eylemler436 bakımından verdiği kararlarda437 

da, “(k)amu hizmetinin, yöntemine ve hukuka uygun olarak yürütülüp 

yürütülmediğinin; kamu yararına uygun şekilde işletilip işletilmediğinin; dolayısıyla, 

olayda  hizmet kusuru ya da başka bir nedenle yönetimin sorumluluğu bulunup 

bulunmadığının yargısal denetiminin” idari yargı tarafından yerine getirileceğine 

hükmetmiştir. Sözleşmelere ilişkin kararlarında438 ise Uyuşmazlık Mahkemesi, 

genellikle açık bir biçimde “kamu gücü” ölçütüne yer vermese de, “tarafların serbest 

iradesi” ile “tarafların eşitliği esas alınarak” oluşturulan ya da tabi olduğu yasa 

bakımından özel hukuk hükümlerine tabi olan sözleşmeleri idari yargının görev 

alanında görmeyerek, örtülü bir biçimde kamu gücü ölçütü ile değerlendirme yapmış 

olmaktadır. Ancak, Uyuşmazlık Mahkemesi, kamu gücü ayrıcalığına idari sözleşme 

ve dolayısıyla bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü bakımından ölçüt 

olarak açıkça değindiği yakın tarihli bir kararında439 “… sözleşmenin, tarafların 

serbest iradelerine dayandığı, ticari nitelikli olduğu anlaşılmaktadır. Kamu 

Hukukunun ve dolayısıyla kamu gücünün bu sözleşmede yeri bulunmamaktadır. … 

sözleşme kamu hukuku ağırlıklı değil, tarafların serbest iradeleri ile oluşmaktadır. 

İdarenin sözleşmedeki fesih ve diğer yetkilerinin karşı taraftan fazla bulunması, bu 

sözleşmenin özel sözleşme niteliğini etkilemediği gibi; kamu hizmetine ilişkin 

bulunsa da idarenin üstün yetkilerle donatıldığı sonucunu doğurmamakta” olduğu 

sonucuna varmıştır. Dolayısıyla Mahkeme, sözleşmenin konusunun kamu hizmetine 

ilişkin olması ve idarenin sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin yetkilerinin karşı 

taraftan fazla olmasına rağmen sözleşmenin özel sözleşme niteliğinin etkilenmediği 

ve idarenin “üstün” yetkilere sahip olmadığı sonucuna varırken kamu hizmeti ölçütü 

ile yetinmemiş “kamu gücü” ölçütünden de yararlanmıştır.  
                                                 
436 Bkz. Taner Ayanoğlu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Eylemin 
Tanımlanması, Legal Yayıncılık, İstanbul 2004. 
437 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 04.10.2004 tarih ve E.2004/63, K.2004/62 sayılı kararı. (R.G. 
10.12.2004/25666), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 07.02.2005 tarih ve E.2004/96, K.2005/1 sayılı 
kararı. (R.G. 09.01.2006/26048), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 04.04.2005 tarih ve E.2004/136, 
K.2005/22 sayılı kararı. (R.G. 09.01.2006/26048), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 10.10.2005 tarih ve 
E.2005/49, K.2005/71 sayılı kararı. (R.G. 09.01.2006/26048).(Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr 
15.05.2009). 
438 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 16.05.2005 tarih ve E.2005/16, K.2005/36 sayılı kararı. (R.G. 
09.01.2006/26048), Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 11.07.2005 tarih ve E.2004/26, K.2005/57 sayılı 
kararı. (R.G. 09.01.2006/26048). (Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr 15.05.2009). 
439 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 04.05.2009 tarih ve E.2008/104, K.2009/103 sayılı kararı. (R.G. 
24.07.2009/27298). 
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Tüm bunlardan ortaya çıkan sonuca göre, idarenin uyuşmazlığın kaynağı olan 

hukuksal ilişkisinde özel hukuk kişileri gibi eşit bir statüde girdiği, yasalarla 

kendisine verilen idare işlevine ilişkin faaliyetleri yerine getirmediği, “kamu otoritesi 

ve yetkisine dayalı” olarak tek yanlı ve re’sen yerine getirilen bir idari 

işlem/eylem/sözleşmeye dayanmayan ve kamu hukukuna tabi olmayan 

tasarruflarından kaynaklanan uyuşmazlık, idari uyuşmazlık teşkil etmemekte ve idari 

yargının görev alanına dahil olmamaktadır.440 

 

Özel hukuk ilişkilerinde karşılıklı uyuşan iradeler ile bir hukuksal ilişki 

tesisinde her iki tarafın da amacı kendi kişisel ve özel yararları iken, kamusal 

ilişkinin söz konusu olduğu durumlarda bu ilişkinin bir tarafı “idare işlevi”ni yerine 

getiren “idari makam” olmakla kamu gücüne dayalı olarak kamu yararını ön planda 

tutan bir irade ile varlığını gösterecektir. Ve hatta, özel kişiler kendi özel yararlarına 

aykırı davranabildikleri ya da böyle bir seçim hakkına sahip olabildikleri halde, idare 

kamu yararına aykırı hareket etme serbestisine sahip olmayıp, bu amacı 

gerçekleştirmek zorunluluğundadır.441 Nitekim, bu sebepledir ki özel hukuka tabi 

ilişkilerde “sözleşmesel” bir bağ karşımıza çıkarken, kamu hukukuna tabi idari 

ilişkilerde tek yanlı irade ile karşı tarafın onay veya rızası alınmaz, hatta tercihi önem 

arzetmez ve statüsel bir ilişki442 kurulur. Ancak, özel hukuk alanında da karşılıklı 

uyuşan ve eşit olan iradelere dayanmayan tek yanlı ilişkiler de söz konusudur ve tek 

taraflı hukuki ilişkilerden borç doğması mümkündür; ancak bu alanda en önemli borç 

kaynağı sözleşmelerdir443 ve genellikle hukuki ilişki kurmada sözleşmeler 

kullanılmaktadır.444 

                                                 
440 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 07.04.2008 tarih ve E.2007/249, K.2008/90 sayılı kararı. (R.G. 
05.08.2008/26958). (Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr. 15.05.2009). 
441 Derbil, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 50. 
442 “… irade muhtariyeti ve mukavele serbestisi medeni hukukta mevzulara istedikleri şekli vermek 
hususunda haksahiplerine geniş bir muhtariyet bahşettiği bu hukuku akitler hukuku haline getirdiği 
halde statüler hukuku olan idare hukukunda mevzu muayyen ve objektif olarak kalır.” Onar, a.g.e. 
(İdare Hukuku), s. 279. 
443 M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul 
2005, s. 31, 33-34. Nitekim borçlandırıcı işlemlerin önemli bir kısmını sözleşmeler teşkil etmektedir, 
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Tek yanlılık, genel olarak kamu hukuku, konumuz açısından ise idare hukuku 

alanında özel hukuk alanındaki “eşitlik” ilkesinin kamu otoritesi lehine bozulduğunu 

belirten bir niteliğe sahiptir. İdari alandaki tüm ilişkilerde kamu gücünün ağır bastığı 

ve bireylerin tekil iradelerinin üstüne çıktığı görülür. Bu nedenle de tek yanlılık, 

idarenin yaptığı işlemlerin birçoğunda görülen bir özellik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yanlızca, sözleşmelerde tek yanlılıkdan bahsedilemezmiş gibi 

düşünülse de aslında bu işlemlerde de tek yanlılıktan bahsetmek mümkündür, zira, 

bunlarda da gerek idarenin gerekse de idare ile sözleşme ilişkisi içine giren kişinin 

iradeleri karşılıklı olarak ve eşit bir şekilde uyuşmamakta ve neredeyse kişi, idarenin 

şartlarını belirlediği bir sözleşmeye katılma iradesi göstermektedir.445 

İdarenin işlemlerinin tek yanlılığı, idare hukukunun “finalist“ niteliği ile 

açıklanabilir.446 İdare Hukukunun finalist olması yapılan tüm eylem ve işlemlerin 

kamu yararı amacına yönelik olmasını ifade eder ve kamu yararı amacına yönelmiş 

bir iradenin birey iradesinden üstün olması gerektiği de tartışmasız bir gerçektir.  

İdare ve idarenin yöneldiği kamu yararı amacı taşıyan faaliyetlerin kamu 

gücü ayrıcalığından yararlanmasının, kamusal ilişkinin kamusal yetki ile açıklanması 

bakımından, birtakım sonuçları mevcuttur. Bunlar, kamu gücüne dayanarak yerine 

getirilen faaliyetlerin araya giren başka hiçbir güce dayanmadan “icra 

edilebilmeleri”447 ve hukuksal düzende tek taraflı olarak sonuç doğurarak- yargısal 

karar ile hukuka aykırı oldukları ispatlanmadıkça ya da idare tarafından ortadan 

kaldırılmadıkça- “hukuka uygun”448 kabul edilmeleridir.  

                                                                                                                                          
tek taraflı irade beyanları borç doğurmak bakımından istisnai kaynaklardır, Aytekin Ataay, Borçlar 
Hukukunun Genel Teorisi, Birinci Yarım, 4. Basım, Der Yayınları, İstanbul, 1986, s. 156. 
444 Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1-2, Çeviren: Cevat Edege, Yargıtay 
Yayınları, Ankara 1983, s. 137, § 20 IV. 
445 Bkz. Bilgen, a.g.e. (İdari Sözleşmelerin Kriterleri); İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Filiz 
Kitabevi, İstanbul 2004, (Yönetim), s.373-374. 
446 Özay, a.g.e. (Yönetim), s. 373-374. 
447 “… Kamu Kudreti ayrıcalığını kullanarak hareket etme esas itibarıyla İdare’ye ve O’nun ajanlarına 
tanınmış bir üstün güçtür. İdare Cihazının üçüncü kişiler üzerinde tek yanlı irade açıklaması ile hukuki 
sonuçlar yaratması ve bu sonuçları, ayrıca üçüncü kişilerin direnci halinde zor kullanarak ajanları 
vasıtasıyla icra edebilme gücüne sahip bulunması, İdarenin de özellikle imperium merum yetkisini asli 
biçimde kullanabilme kudretinin göstergesidir.”, Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 50. 
448 “… asli ve vazgeçilmez nitelikteki Kamu Kudreti ayrıcalıkları imperium yetkisinin İdare Cihazı’na 
tanımış olduğu tek yanlı idari tasarruflarda bulunma, bu tasarruflarını başkaca bir makamın onayına 
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Bu sonuçlardan ilki, özel hukukta karşılıklı yarar ve haklara dayanarak eşitlik 

ve irade uyuşması esasına dayalı ilişkilerden farklı olarak, idarenin, hakkında işlem 

tesis ettiği kişilerin rızasına bağlı olmaksızın ve hatta onları “pasif özneler olarak”449 

kabul etmesi esasına dayalı bir ilişkiye girmesidir. Uygulamada genellikle ‘etkililik’ 

ve Danıştay tarafından450 “hukuk aleminde varlık kazanabilmesi için gerekli sürecin 

son aşamasını da tamamlamış olmak ve başka bir makamın onayı olmaksızın hukuk 

aleminde değişiklik yaratabilmek” şeklinde tanımlanan ‘kesinlik’ kavramı ile 

birarada ele alınan ya da karıştırılan icrailik için öğretide farklı tanımlamalar 

yapılmıştır. Bir tanıma göre451 ilgililerin hukuki durumlarında değişiklik yaratan, 

bunları kaldıran veya yeni hukuki durumlar yaratan işlemler icrailik özelliğine 

sahipken; bir diğer tanıma göre452 tek yanlı olarak yürütülebilir olmak ayrıcalığına 

sahip işlemler icrai kabul edilmiş; başka bir görüş453 de icrailik kavramını kamu 

gücünün üçüncü kişiler üzerinde ayrıca başka bir işleme gerek kalmadan doğrudan 

hukuki sonuçlar doğurmak suretiyle etki göstermesi şeklinde tanımlamıştır. Kavram 

Danıştay tarafından454 da “… başka bir makamın onayına ihtiyaç göstermeksizin 

hukuk düzeninde değişiklikler meydana getirebilme…” şeklinde nitelendirilmiştir. 

 

Kamu yararı amacı taşıyan faaliyetlerin kamu gücü ayrıcalığından 

faydalanmasının bir diğer sonucu ise, aslında idarenin tasarruflarının “icrai” 

olmasının bir uzantısı olarak tesis edildikleri makam tarafından ya da yargı 

organlarınca gerek geçici tedbir mahiyetinde, gerekse nihai olarak hukuk düzeninden 

kaldırılıncaya kadar hukuka uygun kabul edilmeleridir. Bu kabul, kaynağını idari 

tasarrufların “kanunilik” esasında bulmaktadır. Buna göre, bir idari tasarruf, bir 

yandan kanunlarla sabit ve somut bir sebebe dayanırken, bir yandan da tesis edildiği 

                                                                                                                                          
bağlı olmaksızın ve re’sen icra edebilme, gerektiğinde cebri icra gibi zor kullanma usullerini 
kullanabilme ve bu tasarrufların “hukuka uygunluk karinesi”ne sahip olması yönündeki “ayrıcalıklar 
bloku”dur. Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 59. 
449 Tekin Akıllıoğlu, Yönetim Önünde Savunma Hakları, Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi 
Enstitüsü Yayınları, No:26, Ankara 1983, s. 50.   
450 Danıştay 3. Dairesi’nin 13.10.1988 tarih ve E. 1988/2893, K. 1988/2353 sayılı kararı, Danıştay 
Dergisi S. 74-75, s. 187.  
451 Metin Günday, İdare Hukuku, 9. Baskı, İmaj Yayıncılık,Ankara 2004, s.112.  
452 Özay, a.g.e. (Günışığında Yönetim), s. 405-407. 
453 Erkut, a.g.e. (İdari İşlemin Kimliği) s. 119. 
454 Danıştay 3. Dairesi’nin 04.06.1986 tarih ve E. 1986/1733, K. 1986/1500 sayılı kararı, Danıştay 
Dergisi S. 64-65, s. 104. 
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an itibarıyle “hukuka uygun” kabul edilmektedir.455  Kanunilik aynı zamanda İdare 

Hukukunun kozalist niteliğinin de bir göstergesidir456, zira, İdarenin her işleminin 

hukuka uygun bir sebebe dayanmasını belirten bu ilke, işlemin hukuka uygunluğunu 

da, kanuni sebebe dayalı hukuki sonuca ulaşılan işlemler açısından, garanti altına 

almaktadır.  

 

Bunlara ek olarak, idari işlemlerin, hukuka uygunluklarını belirleyen bir yargı 

kararı olmaksızın uygulanabilir olmaları457 hem yukarıda açıklanan icrailik hem de 

hukuka uygunluklarının kabul edilmesi özelliklerinin bir sonucudur. Ancak, ilke 

olarak hukuka uygunlukları kabul edilen idari işlemlerin hukuka aykırı olmaları 

mümkündür ve bu durumda da hukuka aykırılıklarının idari yargı mercilerince 

giderilmesi yolu her zaman açıktır. Ancak, aksi ispatlanıncaya kadar idari işlemler 

hukuka uygun kabul edildiklerinden uygulanmaya ve hukuksal sonuçlar doğurmaya 

devam ederler. Buna karşılık, özel hukuk ilişkilerinin buna benzer bir kuvvete sahip 

olduğu söylenemez. 

 

İdarenin “kamu gücü” gibi bir ayrıcalığa sahip olması, bu gücün kamusal 

yararın gerçekleştirilmesine yönelmiş olmasındandır.458 İdareye tanınan ve onun aynı 

zamanda girdiği hukuksal ilişkilerdeki hareket serbestisine kısıt getiren bu üstün 

kamu gücünün kaynağı, faaliyetlerinin yöneldiği nihai amaç olan kamu yararıdır.459  

 

“İdari faaliyetlerin hukukiliğinin önşartı”460 olan kamu yararı461, değişken462, 

muğlak ve geniş kapsamlı olmasından ötürü463, tanımlanması/belirlenmesi kolay bir 

                                                 
455 Özay, a.g.e. (Yönetim), s. 405-408. 
456 Özay, a.g.e. (Yönetim), s. 405-408. 
457 Günday, a.g.e. (İdare Hukuku), s.114. 
458 Derbil, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 50. 
459 Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Bası, Filiz Kitabevi, 
İstanbul 1990, (İdare Hukuku), s. 74; Duran,a.g.e. (İdare Hukuku) s. 7. 
460 Pertev Bilgen, İdare Hukuku Dersleri İdare Hukuku’na Giriş, (İdare Hukuku’na Giriş), Filiz 
Kitabevi, İstanbul 1999, s.241. 
461 Kamu yararı kavramı “toplum yararı”, “toplumsal yarar”, “ortak iyilik” kavramlarıyla kimi zaman 
eş anlamlı kullanılmış, kimi zaman da “toplum yararı” ile “kamu yararı” kavramlarının, ilkinin 
“ülkede yaşayan tüm insanların ortak çıkarlarını”, ikincisinin ise kurulu düzenin korunmasındaki 
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kavram olmamış; kavram kimi zaman devletin, güvenlik, adalet gibi tabiî 

görevlerinde, kimi zaman toplumun ortak tüm ihtiyaçlarını karşılanması çerçevesinde 

ve kimi zaman da pozitivist bir yaklaşımla Devlet’in yetkili organlarınca 

belirlenebildiğine ilişkin görüşlerle tanımlanmaya çalışılmıştır.464 Ancak temelde bu 

kavram, yine yukarıda açıklanan kamu gücü ölçütüne dayandırılmış, “(i)dareye üstün 

yetkiler tanınmasının hukuki temeli, ona yüklenen ‘kamu yararını gerçekleştirme; 

kamu yararına hizmet yapma’ görevi” olduğu belirtilmiş465 ve böylelikle idareye 

bireylerle olan ilişkisinde üstün yetkiler sağlayan kamu gücüne ilişkin yetkilerin 

“kamu yararı” amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak ve bu amaç çerçevesinde 

verildiği kabul edilmiştir. 

 

Belirlenmesi ve somut olarak tanımlanması zor olan kamu yararı kavramını, 

hukuksal düzenlemeler ve yargı kararlarından bulup çıkarmak mümkün olmakta; 

ancak, bu yöntem çoğu zaman kavramın ne olduğunu değil, ne olmadığını anlamakta 

yol gösterici olabilmektedir. Kamu yararının birçok fonksiyonu466 olması, 

tanımlanmasını daha da zorlaştırmakta ancak bir faaliyetin kamu hukukuna 

                                                                                                                                          
çıkar(…)”ları ifade ettiği ileri sürülmüştür. Ümit Doğanay, “Toplum Yararı ve Kamu Yararı 
Kavramları”, Mimarlık, Yıl 12, Sayı 7, 1974, s. 5-7, (Toplum Yararı), s. 5. 
462 Anayasa Mahkemesi’nin 22.06.1972 tarh ve E.1972/14, K.1972/34 sayılı kararı. (R.G. 
11.01.1973/14418) (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.04.2009). 
463 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku),s. 25. 
464 Gözler, a.g.e. (İdare Hukuku Cilt II), s. 223-227. 
465 Yayla, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 74. 
466 Bunlar, “devletin doğrulamasını yapmak”, “kamusal işlerin hukuka uygunluğunu ölçmek”, “temel 
hakların sınırlandırılmasında başvurulan başlıca nedenlerden biri olmak”, “yönetime uygulanan özel 
kuralların uygulama alanını belirlemek”, “yargıcın yetkilerinin belirlenmesinde temel alınmak”dır. 
Tekin Akıllıoğlu, “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 
(İHİD) Prof. Dr. Lütfi Duran’a Armağan, Sayı 1-3, Yıl 9, 1988, İstanbul, İ.Ü. Basımevi, ”,(Kamu 
Yararı Kavramı), s. 11-22, s. 11. Bunların yanında Conseil d’Etat tarafından hazırlatılan “Rapport 
Public 1999”’da ele alınan kamu yararı kavramının “idare yetkilerinin sınırlarının yargı tarafından 
değerlendirilme aracı olarak kullanılması”, “uyuşmazlığın çözümünde kullanılan ‘bilanço’ metodunun 
kökeninde yargıcın kamu yararı ararştırmasının yer alması”, “idarenin tercihinin genel olarak 
değerlendirilmesi amacı olması”, “kanunların uygulanma biçimi ve kapsamını tespit etmek 
bakımından kullanılması”, “yargıç tarafından kamu hizmeti nitelendirilmesinin meşrulaştırılması için 
kullanılması”, “bir yargı kararının uygulanmayacak nitelikte olduğu değerlendirilmesinin yapılması” 
işlevlerine sahip olduğu tespit edilmiştir, Aydın Gülan, “Conseil d’Etat’nın Kamu Yararı Kavramına 
Yaklaşımı”, Danıştay İdari Yargı Sempozyumu, Ankara 2000. (çevrimiçi www.danistay.gov.tr. 
10.03.2009). 
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uygunluğunda bir kriter olarak o faaliyete “devlet ya da kamu faaliyeti” niteliği 

kazandıran bir kavram olduğu söylenebilmektedir.467 

 

Genel olarak bir tanımlama yapmak gerekirse, kamu yararı, bireysel 

çıkarların üstünde ama onların toplamı da olmayan468, bireysel yararlar ile toplumsal 

yarar arasındaki dengeyi kimi zaman niceliksel, kimi zaman da niteliksel olarak biri 

lehine kurarak469 ‘ortak iyi’ye ulaşılması amacı olarak tanımlanabilir. Ancak yine de 

kamu yararının bir tanımla sınırlanması, kavramın her zaman “esnek”470 bir biçimde 

kullanılabilmesine engel teşkil edebileceğinden  somut koşullarda belirlenmesi daha 

uygun düşmektedir.471 Nitekim, Anayasada da kavram, belirli hakların kullanılması 

ya da hizmetlerin ifası bakımından bir ölçüt olarak kullanılmış olmakla birlikte, 

içerik bakımından belirlenmemiştir. Ancak kimi zaman yasakoyucu kimi zaman da 

yargı organları, kamu yararı kavramını somutlaştırmak suretiyle bu belirlemeyi 

yapmaya çalışmışlardır. 

 

Kavram, 1982 Anayasası’nın muhtelif maddelerinde farklı görünümlerde 

vücut bulmaktadır. Bunlardan ilki, mülkiyet ve miras haklarının sınırlanmasında 

yasakoyucunun sınırını472 çizen bir kavram olarak karşımıza çıkmasıdır. Bir diğeri, 

                                                 
467 Akıllıoğlu, a.g.m. (Kamu Yararı Kavramı), s. 11. 
468 Bilgen, a.g.e. (İdare Hukuku’na Giriş), s.239.  Conseil d’Etat tarafından hazırlatılan “Rapport 
Public 1999”da kavrama iki temel yaklaşım bulunduğu; bunlardan faydacı yaklaşıma göre kavramın 
“özel yararların bir toplamı”, iradeci yaklaşıma göre ise “(ö)zel yararların bir toplamı olmaktan çok, 
genel iradenin bir ifade biçimi” olduğu belirtilmiştir, Gülan, a.g.m. (Kamu Yararı). 
469 Yayla, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 74, Bilgen, a.g.e. (İdare Hukuku’na Giriş), s.239 vd. “yasayla 
yapılan kısıtlamanın topluma sağlayacağı yarar, kişilerin uğrayacağı zarara göre ağır bastığından 
burada kamu yararının varlığını kabul etmek gerekir”, Anayasa Mahkemesi’nin 21.06.1989 tarih ve 
E.1988/34, K.1989/26 (R.G. 05.12.1989/20363), 21.06.1990 tarih ve E.1990/8, K.1990/12 (R.G. 
03.02.1991/20775), 21.10.1992 tarih ve E.1992/13, K.1992/50 (R.G.31.06.1993/21623) sayılı 
kararları. (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.04.2009). 
470 Nitekim, kamu hizmetlerinin amacı anlamında ele alındığında kamu yararı kavramı devletin 
gördüğü hizmetler daha fazlayken daha geniş bir kavram olduğu halde, bu hizmetlerden bir kısmının 
özel hukuk tüzel kişilerine gördürülmesi neticesinde daralan bir kavram olmuştur, Bilgen, a.g.e. 
(İdare Hukuku’na Giriş), s. 240. Ancak, kavramın bu şekilde esnek bir yapıda olması kimi zaman da 
“kaynaklık ettiği kamu hukuku ilke ve kurallarını yıkabilmek amacıyla  … kullanılmaya 
çalışılmakta…” olup olmadığını sorgulatmaktadır, Gülan, a.g.m. (Kamu Yararı) (çevrimiçi 
www.danistay.gov.tr. 10.03.2009).  
471 Akıllıoğlu, a.g.m. (Kamu Yararı Kavramı), s. 11. 
472 1982  Anayasası Madde 35: Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu 
yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
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Anayasa madde 39’daki ispat hakkının kullanılmasının ön şartı olarak belirirken 

Anayasa madde 169’da ormanların korunması kapsamında ormanların irtifak 

hakkına konu olmasındaki sınırı belirlemekteki ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunların dışında, Temel Hak ve Özgürlükler bölümü altında ayrı bir başlık olarak 

“Kamu Yararı”nın ele alınması ve bu kapsamda “kıyılardan yararlanma”, “toprak 

mülkiyeti”, “tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması”, 

“kamulaştırma”, “devletleştirme ve özelleştirme” konuları473 yer almaktadır.  

 

Kamu yararı kavramını ele alan Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları 

incelendiğinde474, kavramın, idare hukukunu açıklayan bir takım ölçüt ve terimlerle 

açıklandığı ve anlamlandırıldığı göze çarpmaktadır. Ancak öncelikle konu 

yasakoyucunun yasa yapmakdaki sınırı olarak ele alınmış475 ve Anayasa Mahkemesi 

tüm yasaların kamu yararına dayanması ve kamu yararı düşüncesinin tüm yasalara 

egemen olması gereğine işaret etmiştir.476 Kavramı daha somut bir biçimde açıklayan 

kararlar ise idare hukuku alanına ilişkin olanlardır. Bu kararların ortaya koyduğu 

kriterlerin kamu düzeni ve kamu hizmeti etrafında toplandığı gözlemlenmektedir. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi, “kamu düzeni(nin) kamu yararı”477; kamu yararının 

                                                 
473 Anayasa’nın devletleştirme ve kamulaştırma maddelerinde “kamu yararı” terimi Bilgen’e göre 
idare hukuku terimi olarak kullanılmış, bunlarda “kamu hizmetinin kurulması, işletilmesi, yenilenmesi 
veya kapasitesinin artırılması … söz konusu olduğu için, kamu yararı “genel ve kollektif bir ihtiyacın 
devamlı karşılanması suretiyle elde edilecek yarar” anlamında” kullanılmıştır. Bilgen, a.g.e. (İdare 
Hukuku’na Giriş), s. 239-240. 
474 Ayrıntılı karar örnekleri için bkz. Akıllıoğlu, a.g.m. (Kamu Yararı Kavramı), s. 18-20; Bilgen, 
a.g.e. (İdare Hukuku’na Giriş), s. 239-248. 
475 Anayasa Mahkemesi’nin 25.02.1986 tarih ve E. 1985/1 K.1986/4 sayılı kararı, “Yasa koyucuya 
verilen düzenleme yetkisi, hiçbir şekilde kamu yararını ortadan kaldıracak veya engelleyecek ... 
biçimde kullanılamaz.” (R.G. 10.07.1986/19160). 
476 Anayasa Mahkemesi’nin 21.06.1990 tarih ve E.1990/8, K.1990/12 sayılı kararı. (R.G. 
03.02.1991/20775). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.04.2009). Bilgen, a.g.e. (İdare Hukuku), 
s.240. 
477 Anayasa Mahkemesi’nin 08.04.1963 tarih ve E.1963/16, K.1963/83 sayılı kararı.(R.G. 
09.07.1963/11449). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 14.02.2009). “Yasa koyucu kamu yararının 
gerektirdiği önlemleri bulmak zorundadır." Anayasa Mahkemesi’nin 25.04.1974 tarih ve E.1973/41, 
K.1974/13 sayılı kararı. (R.G. 14.09.1974/15006). “…çevre sağlığını gözardı eden bir idari işlemin, 
bütün idari işlemlerin ortak amacı olan kamu yararı amacıyla bağdaştırılması mümkün değildir.”  
“Serbest Bölge sınırlarını belirleyen, bu bölgedeki özel mülkiyete konu taşınmazların acele 
kamulaştırılmasına olanak tanıyan bir takım sınai tesislerinin bölgede yapımını 
öngören dava konusu kararnamenin, kesin, doğrudan uygulanabilir idari işlem niteliği taşıdığı 
tartışmasız olduğuna göre, yetki, sebep, şekil, konu unsurları yönünden olduğu gibi amaç yönünden de 
yargı denetimine tabi tutulması, çevre sağlığına ve dolayısıyla kamu yararına uygunluğu 



 143

“kişinin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak”478 ve “kamusal hizmetin 

gerektirmesi, yani ortada bir kamu yararı bulunması”479 olduğunu belirlemiştir. 

Bunun yanında, kimi kararlarda “ne olduğu” belirlenen kavram, “ne olmadığı” 

bakımından da ele alınmış ve bunun neticesinde de kamu yararı düşüncesinin 

“yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca belli partilerin veya kişilerin yararına”480 

olmadığı şeklinde açıklanmıştır.  

 

Tüm bunlardan çıkan sonuç, kamu yararının- yine de her somut olayda farklı 

görünüme sahip olmakla ve farklı fonksiyonu yerine getirmekle birlikte- “bireysel 

çıkardan farklı onun üstünde ya da dışında ortak bir yararı amaç(…)”ladığıdır.481 

Kamu yararı kavramının idare hukukundaki görünümü, yukarıda belirtildiği şekliyle 

kamu düzeni ve kamu hizmeti yanında tüm idari işlemlerin bu amaca yönelmiş482 

olmasıdır. Bunların sonucu olarak da “bir hizmetin amacı kamu yararı ise kamu 

hukuku esaslarına bağlı kalacağı açıktır”.483 

 

Kamusal ilişkiyi farklı kılan, idare karşısında bireylerin, kendi aralarındaki 

ilişkilerinden ayrı olarak “öznel ve özel haklara sahip olmayıp, esas itibariyle, nesnel 

ve genel hukuki durumlar içinde”484 bulunmalarıdır. Birey ile idare arasındaki bu 

statü ilişkisinin sonucu olarak da bu kamusal ilişkinin, ayrı ve uzmanlaşmış 

                                                                                                                                          
nun denetimi zorunlu görülmektedir.” Danıştay 10uncu Dairesi’nin 28.04.1992 tarih ve E.1990/2278, 
K.1992/1672 sayılı kararı. (Çevrimiçi www.danistay.gov.tr. 14.02.2009).  
478 Anayasa Mahkemesi’nin 05.04.1977 tarih ve E.1977/1, K.1977/20 sayılı kararı. (R.G. 
05.12.1977/16130). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 14.02.2009). 
479 Anayasa Mahkemesi’nin 12.10.1976 tarih ve E.1976/38, K.1976/46 sayılı kararı. R.G. 
20.01.1977/15825). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 14.02.2009). 
480 Anayasa Mahkemesi’nin 27.06.1967 tarih ve E.1963/145, K.1967/20 sayılı kararı. (R.G. 
15.11.1967/12751). Anayasa Mahkemesi’nin 22.06.1972 tarih ve E.1972/14, K.1972/34 sayılı kararı. 
(R.G. 11.01.1973/14418). Anayasa Mahkemesi’nin 20.11.1990 tarih ve E.1990/13, K.1990/30 sayılı 
kararı (R.G. 03.01.1992/21100). Anayasa Mahkemesi’nin 31.10.2008 tarih ve E.2008/34, K.2008/153 
sayılı kararı(R.G. 06.12.2008/27076). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 14.02.2009). 
481 Anayasa Mahkemesi’nin 21.10.1992 tarih ve E.1992/13, K.1992/50 (R.G.31.06.1993/21623) sayılı 
kararları. (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 14.02.2009). 
482 Danıştay 10uncu Dairesi’nin 28.04.1992 tarih ve E.1990/2278, K.1992/1672 sayılı kararı. 
(Danıştay Dergisi Sayı 86, s. 511) 
483 Anayasa Mahkemesi’nin 26.03.1997 tarih E.1996/63 K.1997/40 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr. 14.02.2009). 
484 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku),s. 13. 
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yargıçlardan kurulu bir yargı düzeninde kendi yapısından kaynaklanan farklılıkları 

karşılayacak kurallara tabi olarak denetlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  

 

Devletin(idarenin) ayrıcalıkları rejimini en iyi bilenin yine zaman içinde idarenin  

bir parçası iken ondan türemiş ve bağımsızlaşarak varolmuş olan idari yargının 

hakimi olması485 dolayısıyla bunun dışında yargılama yetkisi verilebilecek bir organ 

olmaması gerektiği iddia edilebilir. Nitekim, idarenin tabi olduğu kamu hukuku, 

bireyler arasındaki uyuşmazlıkların tabi olduğu özel hukuk kurallarından farklıdır ve 

bu farklılık dolayısıyla idarenin denetimi de hem usul hem de maddi bakımdan 

kendisini göstermektedir ki “(b)öylesine özgün bir yargı denetimi yapacak olan 

mercilerin teşkilatı ile hakimlerin statüsünün, özel kişiler arasındaki uyuşmazlıkları 

çözmeğe alışmış bulunan Adliye mahkemeleri ve yargıçlarından farklı olması 

zorunludur.”486 

 

II. İdari Uyuşmazlığın Çözüm Yeri 
 

İdari uyuşmazlığın çözüm yeri belirlenirken, ilk olarak idarenin de kaynağını 

aldığı Anayasa hükümleri ve bu hükümler çerçevesinde anayasal kuralların 

yorumlanması ve gelişmesi rolüne sahip Anayasa Mahkemesi içtihatları ele alınmak 

gerekir. Bununla birlikte ele alınacak olan doktrindeki görüşler de Anayasa metninin 

ve Anayasa Mahkemesi’nin çizdiği çerçevenin mukayeseli incelemesi ve 

sistematikleştirilmesi açısından yol gösterici olacaktır. Anılan kaynaklar 

incelendiğinde konuyu, aşağıdaki gibi, iki aşamalı olarak ele almak gereği ortaya 

çıkmaktadır. Zira, öncelikle idari yargının Anayasa’da ayrı bir yargı düzeni olarak 

kabul edilmiş olduğu ortaya çıkmakta, sonrasında da bu yargı düzeninin hareket alanı 

olarak “görev alanı”nın belirlenmesi, idari yargının ölçütlerini ortaya koymaktadır. 

                                                 
485 Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 61. 
486 Lûtfi Duran, “İdari Yargı Adlileşti”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (İHİD) Sarıca’ya 
Armağan, Yıl 3 Sayı 1-3, 1982, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1983, s. 53-83, s. 54-55, ”Bu farklılığı 
gerektiren nedenlerin başlıcaları; idari faaliyetlerin ve hizmetlerin, yalın anlamiyle kamu düzeni ile 
doğrudan ilgili olması, çok çeşitli değişken niteliklerinden ötürü çapraşık ve çetin sorunları içermesi, 
idarenin kendi dışından gelen müdahalelerden alınma ve tedirginlik duyma eğilimi, idareyi hukuka 
uymaya zorlayacak başka etkili bir gücün ve yöntemin bulunmaması…dır”.  
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Ancak böyle bir inceleme sonucu idari yargının anayasal görev alanı olup olmadığı, 

varsa bu alanın çerçevesi ve bu çerçeve dışına uyuşmazlıkların çıkarılıp 

çıkarılamayacağı anlaşılabilecektir.  

 

 

A. Anayasa’da İdari Yargının Ayrı Bir Yargı Düzeni Olarak 
Kabul Edilmesi 

 
Anayasa Mahkemesi idari yargının görev alanına ilişkin yaklaşımlarında, 

Anayasa’nın, idarenin yargısal denetimi ile Danıştay’ın görevlerini ele aldığı ve 

mahkemelerin kuruluş-işleyişi ile hâkimlerin görevlerini hükme bağladığı 

maddelerinden yola çıkarak adli-idari yargı ayrımının anayasada kabul edildiğini487, 

idarenin yargısal denetiminin, “idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku 

alanına giren işlem ve eylemleri” bakımından idari yargı tarafından; “özel hukuk 

alanına giren işlemleri” bakımından ise adli yargı tarafından yapılacağını muhtelif 

kararlarında488 hüküm altına almış ve böylelikle “idari yargının görev alanına giren 

bir uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevlendirilmesi konusunda 

yasakoyucunun geniş takdir hakkının bulunduğunu söyleme”nin olanaklı olmadığı 

sonucuna varmıştır. Bu ifadeden çıkan sonuç, yasakoyucunun idari yargının görev 

alanı bakımından bir takdir yetkisine sahip olmakla birlikte bu alanın dar olduğudur. 

                                                 
487 Anayasa Mahkemesi’nin 21.12.2006 tarih ve E.2003/75, K.2006/114 sayılı kararı (R.G. 
31.03.2007/26479). 
488 Anayasa Mahkemesi 12.06.1969 tarih ve E.1969/38, K.1969/24 sayılı (R.G. 29.01.1970/13412) bir 
kararında “Anayasa, Anayasa yargısından başka, adli yargı, idari yargı, askeri yargı ayrımını 
yapmakla her yargıyı kendi içinde bir bütün saymış ve birisinin öbürünün işlerine karışmasını doğru 
görmemiştir.” yargısına varmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.1976 tarih E.1976/1, K.1976/28 
sayılı kararı,“Kamu kuruluşlarının idare hukuku ilkelerine göre idari eylem veya işlem sayılmayan ve 
medeni veya ticari nitelikteki tasarrufları haksız eylemleri, mallarının idaresi, özel hukuk çerçevesi 
içinde yapılan ekonomik ve ticari nitelikteki faaliyetleri, medeni ve ticari nitelikteki sözleşmeleri buna 
örnek gösterilebilir”; Anayasa Mahkemesi’nin 22.12.1988 tarih ve E.1988/5, K.1988/55 sayılı kararı 
(R.G. 25.07.1989/20232); Anayasa Mahkemesi’nin 15.05.1997 tarih ve E.1996/72, K.1997/51 sayılı 
kararı (R.G. 01.02.2001/24305); Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2002 tarih ve E.2001/225, K.2002/88 
sayılı kararı (R.G. 26.02.2003/25032)(Nitekim bu kararında Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 125, 
140, 142 ve 155inci maddelerinin “adli-idari yargı ayrılığının kurumsallaştığının kanıtı” olduğunu bu 
nedenle de “kural olarak, idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve 
eylemleri(nin) idari yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri(nin) de adli yargı denetimine tabi 
olaca(ğını)” belirtmiştir.); Anayasa Mahkemesi’nin 17.02.2004 tarih ve E.2003/72, K.2004/24 sayılı 
kararı (R.G. 29.07.2004, 25537); Anayasa Mahkemesi’nin 01.03.2006 tarih ve E.2005/108, K.2006/35 
sayılı kararı (R.G. 22.07.2006/26236). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 20.01.2009). 
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Ancak bu takdir hakkının sınırı nedir? Bu sınırı çizen ya da çizmede yol gösteren 

araçlar nelerdir? Bu sınırın belirlenmesi için yine Anayasa Mahkemesi içtihatları ve 

doktrinin bunları yorumladıkları görüşlerinden yararlanılarak bir çözümleme yapmak 

gerekecek ve bu çözümleme ile idari yargının anayasal görev alanına sahip olup 

olmadığı sonucuna varılabilecektir. 

 

B. Anayasa’da İdari Yargı’nın Görev Alanının Belirlenmesi 
 

Sadece teknik açıdan yargılama usulüne ilişkin olarak görülmek yerine 

Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi ile ile yakın alaka içinde 

değerlendirilen489 idari yargının görev alanının belirlenmesi sorunsalı, idari rejime 

sahip ülkelerde idari yargının ortaya çıkışı ile birlikte zaman içinde çeşitli kriterler490 

                                                 
489 Metin Günday, “İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları”, Anayasa Yargısı, Cilt: 14, 
1997, (Anayasal Dayanaklar), s. 347-358. 
490 Bkz. Onar, a.g.e. (İdare Hukuku); Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 21-28; Yayla, a.g.e. (İdare 
Hukuku). İdari rejimin doğduğu ülke olarak kabul edilen Fransa’da, idari yargının görev alanının 
belirlenmesi açısından gerek doktrin gerek yargı kararları, birtakım kriterler geliştirerek, bu alanı 
aydınlatmaya çalışmışlardır.  
a) Kamu Kudreti Kriteri 
Hakimiyet tasarrufu (actes d’autorité)-temşiyet tasarrufu (actes de géstion) ayrımı esas alınarak 
yapılan bu görüşün temsilcileri Aucoc, Dareste, Ducrocq, E. Laferrière ve Berthélemy’dir. Hakimiyet 
esası, İdare’nin elinde bulundurduğu kamu kudretine dayanarak, bireylerden üstün konumu sebebiyle 
sahip olduğu yetkiyi kullanarak yaptığı tasarrufları dikkate alır ve bu üstünlük, tasarrufun, bireylerin 
kendi aralarında çıkan ihtilafların görüldüğü adliyede görülmesine -konu bakımından- müsait değildir. 
Bu sınıflandırma bakımından, İdarenin, kamu gücüne dayanarak yaptığı tasarrufların denetimi, idari 
yargının; özel kişiler gibi davranarak ve onlarla eşit şartlarda yaptığı tasarrufların denetimi de adli 
yargının görev alanını belirler. Tam yargı davalarında ise “État débiteur” esası gereği, borcun 
kaynağına bakılmaksızın Devlet’in para borcu sebebiyle mahkumiyeti ile ilgili davalar da idari 
yargının görev alanında sayılmıştır. Ancak, değişen şartlar dikkate alındığında İdare’nin 
tasarruflarının bu ayırımı yapabilmeyi mümkün kılmayacak çeşitlilikte olduğu görüldüğünden, bu 
kriter, idari yargının görev alanını ve evleviyetle de idare hukukunun uygulama alanını açıklamak 
bakımından yeterli olmamış ve bunun sonucu olarak da kamu hizmeti kriteri ortaya atılmıştır.  
b)Kamu Hizmeti Kriteri 
Kamu hizmeti (service public)’nin kurulması ve işletilmesine ilişkin tüm tasarrufları idare hukukunun 
uygulama alanı ve idari yargının görev sahasına dahil edilmesini savunan bu kriter doktrinde Duguit, 
Bonnard, Jèze ve Roland tarafından ileri sürülürken, Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 1873 ve 
1903 yıllarında ve Conseil d’État’nin da 1903 yılında verdiği kararlarda da idari yargının görev 
alanını belirleyen bir ölçüt olarak ele alınmıştır. Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi, aynı zamanda 
İdare’nin sorumluluğuna da esas teşkil eden 1873 tarihli Blanco kararında “kamu hizmetinde 
kullandığı kişilerin fiilleri ile özel kişilerin uğradıkları zararlar sebebiyle Devletin sorumluluğu, 
medenî kanunun özel kişiler arasındaki ilişkiler için koyduğu ilkelere tabi değildir. Bu sorumluluk ne 
genel ne de mutlaktır; hizmetin ihtiyaçlarına göre değişen... kendine has kuralları vardır...” demek 
suretiyle, kamu hizmetlerinin görülmesinden doğan sorumluluğun medeni mesuliyetten farklı kurallara 
tabi olacağını belirtmiştir. Bunu takiben 1903 senesinde Conseil d’État tarafından verilen Terrier 
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ile açıklanmaya çalışılmış, bunun için, “idari dava” ve “idari uyuşmazlık” gibi çeşitli 

kavramlardan yararlanılmış ve bu görev alanını güvenceye almak için farklı yargı 

kolları arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli yargı 

kurumları (Uyuşmazlık Mahkemesi) oluşturulmuştur. İdari yargının görev alanını 

belirleyen kriterler, kimi zaman kamu hizmeti, kamu gücü, kimi zaman kamu yararı 

ya da kamu kanunu olarak ortaya atılsa da tüm bu kriterler, tanımlanmalarında ve 

içeriklerinin belirlenmesindeki zorluklar sebebiyle yeterli ve belirleyici olmaktan 

uzak kalmışlardır.491 

 

Fransız Hukuku bakımından492 1980 yılında Fransız Anayasa Konseyi 

tarafından verilen 22.07.1980 tarih ve 80-119 DC sayılı karar ile zımni bir biçimde 

de olsa idari yargının “varlığı ve bağımsızlığının” anayasal dayanağa sahip olduğu 

hüküm altına alınmış ve sonraki kararlarında da idari yargının anayasal görev alanı 

olduğu vurgusu yapılmıştır. Nitelik değerlendirmesi esas alınarak, niteliği gereği adli 

yargının görev alanına giren uyuşmazlıklar dışında kamu hukuku süjelerinin kamu 

gücü ayrıcalıklarına dayalı işlemlerine karşı açılan iptal davası ile düzeltme davası bu 

                                                                                                                                          
kararında bir kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişine ilişkin olan uyuşmazlıkların idari yargının görev 
alanına girdiği belirtilmiştir. Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi 1908 senesinde Feutry kararında, 
Conseil d’État’nin Terrier kararındaki kriteri kabul ederek kamu hizmetinin kötü işlemesine ilişkin bir 
uyuşmazlığın, idari yargı alanında çözümlenmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.  
Ancak, bu kritere bir takım eleştiriler yapılmış, bir yandan önemli bir kriter 
olmakla beraber esaslı bir ölçüt olmadığını ileri sürenler (Vedel), diğer yandan görev ayırımını 
açıklamakta eksik kalan bu ölçüt yerine teoriye bağlı kalınmaksızın somut olaya göre değerlendirme 
yapılmasını önerenler (Chenot) olmuştur. Bunun yanında, Devlet’in rolünün değişmesi ile ekonomik 
alana müdahalesi neticesinde özel hukuk kurallarına tabi ticari ve sınai içerikli kamu hizmetleri 
kategorisinin oluşması ve kamu hizmetleri ile alakalı olmayan bir takım uyuşmazlıklar da idari 
yargının görev alanı içinde çözümlenmesi gibi birtakım sebeplerden ötürü, kamu hizmeti, idari 
yargının görev alanını açıklamak konusunda yetersiz kalmaya başlamıştır. 
c) Kamu Yararı Kriteri (Karma Ölçüt) 
İdare’nin kamu yararına yönelik tasarruflarda bulunduğu, bunu yaparken de kimi zaman kamu gücünü 
kullandığı anlayışıyla ortaya atılan bu kriterin savunucuları, Hauriou, Vedel, Waline ve Mestre 
bulunmaktadır. İdare Hukuku’nun uygulama alanını belirlemek bakımından ortaya çıkan bu yeni 
ölçüt, kavramın içeriğinin belirlenmesinin zorluğu sebebiyle yeterli görülmemiş ve yeni arayışlara 
girilmiştir. 
d) Kamusal Ayrıcalıklar Kriteri 
Kamu gücü ölçütünün farklı bir anlayışla ele alınması, İdare’nin özel hukuku aşan bir takım yetkilere 
dayanarak ve aynı zamanda özel hukuk kişilerinin sahip olduğu serbestiye de sahip olmadan bir takım 
kurallara bağlı olarak yapmış olduğu tasarrufların, idare hukukunun konusu ve idari yargının görev 
alanının belirlenmesi için yeni bir ölçüt yaratmıştır. 
491 Günday, a.g.m. (Anayasal Dayanaklar), s.348. 
492 Fransız Hukukundaki durum için bkz. Gözübüyük/Tan, a.g.e. (İdari Yargılama Hukuku), s. 134-
135. 
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kapsamda kabul edilirken, sorumluluk hukuku ve idari sözleşmelere ilişkin alan bu 

kapsamın dışında tutulmış olmaktadır. İdari yargının anayasal korumaya sahip bir 

görev alanı olduğu ve iptal ve düzeltme davalarının da bu kapsamda olduğunun 

kabul gördüğü Fransız İdare Hukuku’nda da yasakoyucuya “adaletin iyi yönetimi 

yararına” işletebileceği istisnai bir düzenleme alanı bırakılmış; uyuşmazlıkların, idare 

hukukunun kapsamına giren başka bir takım alanlar olması dolayısıyla, inter-

disipliner özellik arzettiği durumlarda davaları bir yargı düzeni içinde çözüme 

kavuşturarak uygulama farklılıklarının önüne geçmek amaçlanmıştır. 

 

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de “Anasaya, yasakoyucuya toplumsal 

ihtiyaçlar doğrultusunda” belirli alanlarda “düzenleme yapma yetkisi vermektedir. 

Ancak, yasakoyucu bu yetkiyi kullanırken, kamu yararı amacını gütmek ve 

Anayasa’nın ilgili diğer kurallarına da uymak zorundadır.”493 Buradan çıkan sonuç, 

yasakoyucunun her türlü yasama faaliyetini yaparken ve sürdürürken sınırının yine 

Anayasa olduğu ve konumuz bakımından da idari yargının görev alanına ilişkin bir 

anayasal çerçevenin yasakoyucu bakımından sınırının, kamusal yarar ve Anayasa’nın 

kendisi olduğudur. Anayasalarda mahkemelerin görev alanlarının “kanun”larla 

belirleneceği hükümleri yer almıştır. Nitekim 1982 Anayasası madde 142 de 

“Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla 

düzenlenir” demek suretiyle bu genel kuralı hüküm altına almaktadır. İdare Hukuku 

bakımından, bu alana ilişkin tüm davaların görüleceği yargı mercileri ilgili mevzuat 

(İdari Yargılama Usulü Kanunu, Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kanunu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

Kanunu) çerçevesinde belirlenmiştir. Bu aşamada yasalarla belirlenmesi hükmolunan 

bu alanın anayasal dayanaklarının ne olduğu sorusu akla gelmektedir  

 

 

 

 

                                                 
493 Anayasa Mahkemesi’nin 22.12.2006 tarih ve E.2005/89, K.2006/120 sayılı kararı (R.G. 
22.11.2007/26708). 
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 1. 1961 Anayasası Düzeninde İdari Yargının Anayasal Görev 
Alanı 

 
1961 Anayasası madde 114 ile idarenin her türlü eylem ve işleminin yargısal 

denetime açık olduğu hüküm altına alınmış ve idare bahsi geçen işlem ve 

eylemlerden doğan zararı tazmin yükümlülüğüne tabî kılınmıştır. İdarenin yargısal 

denetimi ve bu sayede sorumluluğun tespiti bakımından Anayasa’nın 140ıncı 

maddesi ile Danıştay, “idari uyuşmazlıkları ve davaları” yasaların “başka idari yargı 

mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare 

mahkemesi” olarak görmek ve çözümlemekle yetkili ve görevli kılınmıştır.  

 

İdarenin yargısal denetiminde anayasal ilkeler bu biçimde hüküm altına 

alınmış olmakla birlikte, tıpkı kendinden sonra gelen 1982 Anayasası döneminde 

olduğu gibi, 1961 Anayasası döneminde de idari yargının anayasal görev alanı 

sorunu gündeme gelmiştir. Bu alana ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin, Üniversite ile olan ilişkilerini özel hukuk 

ilişkisi olarak düzenleyen 7307 sayılı Kanun’un 17nci maddesini, kamu tüzelkişiliği 

olan bir kurumun kamu hizmeti ve bunun yürütülmesiyle ilgili aldığı kararların ve 

aslî ve sürekli kamu hizmetini yürütenler hakkında yapılan işlemlerin idari nitelikte 

olduğu gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı bulduğu kararında, 1961 Anayasası’nın 

140ıncı maddesinin 1inci fıkrasındaki “Danıştay, kanunların başka idarî yargı 

merciilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece 

mahkemesidir” ile 2nci fıkrasındaki “Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları 

görmek ve çözümlemek(le) ... görevlidir” hükümlerinden hareketle, burada yasa 

koyucunun, idarî bir davanın çözümünün başka bir idarî yargı merciine bırakmak 

konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu, ancak, “Danıştayın görev alanına giren 

bir anlaşmazlığın çözümünün adlî yargı yerine bırakılması konusunda yasama 

organının takdir ve seçme serbestisine sahip olduğunu öne sürme(nin)” mümkün 

olmadığını belirtmiştir. Zira, Mahkeme’ye göre, idari işlem ve eylemlerin yargısal 

denetiminin adlî yargı eliyle gerçekleştirilmesinin kabul edilmesi, “Anayasa 
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ilkelerine ters düşen şekli bir denetimden öteye gitmeyen bir görüş(tür).”494 Bunun 

nedeni, Anayasa’da ayrı bir idari yargı sisteminin düzenlenmiş olmasının kamu 

hizmetinin yürütülmesinden doğan uyuşmazlıkların yapısal olarak özellik arzetmeleri 

ve bu uyuşmazlıklara uygulanacak kuralların hukuki ve teknik özellikte olmalarıdır. 

Buna ek olarak, bu tür uyuşamazlıkların çözümünde özel hukuk alanından “bünye, 

esas ve prensip” farklılığına sahip bir kamu hukuku alanı olan idare hukukunda 

ihtisaslaşmış hâkimlerin denetiminin zorunluluk arzetmesi gereği de belirtilmiştir 

 

Anayasa Mahkemesi yine aynı yönde belirlemelerde bulunduğu 25.03.1975 

tarih ve E.1974/42, K.1975/62 sayılı kararında Anayasa’nın “... idarenin, kendine 

özgü ve özel hukuktan ayrı bir hukuka bağlı olduğunu ve idare hukukunun 

uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların kural olarak Danıştay’da görülüp 

çözümlenmesi gereğini kabul eden bir idari sistem kurduğunu” ifade etmek suretiyle, 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni özel hukuk alanında karar veren bir yargı mercii 

konumuna sokan 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu madde 24’ün 

“hukukun genel ilkelerine ve Türk Kamu Hukuku sistemine” aykırı olduğuna 

hükmetmiştir 

 

1961 Anayasası’nın idarenin yargısal denetimi ve sorumluluğunu düzenleyen 

114üncü maddesi ile Danıştay’ın görevlerini hüküm altına alan 140ıncı maddesi, 

idari yargının anayasal görev alanının belirlenmesi bakımından gerek yargı kararları 

gerekse doktrince birlikte ele alınmıştır.495 Bahsi geçen bu iki anayasa hükmünü 

yorumlayan görüşlerden bir kısmı idari yargının anayasal görev alanı bakımından bir 

güvenceye sahip olduğu sonucuna varmış ve yasakoyucunun iradesiyle bu alanın adli 

yargı alanına aktarılamayacağını ileri sürmüştür.496 Buna göre, Anayasa’nın amir 

                                                 
494 Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.1976 tarih E.1976/1, K.1976/28 sayılı kararı.(R.G. 
16.08.1976/15679). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr.  20.01.2009). 
495 Sait Güran, “Anayasanın 114 ve 140. Maddeleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, Cilt XXX Sayı: 1-4, İstanbul 1964, (Anayasanın 114 ve 140. Maddeleri), s. 71-98; Aydın 
Tuncay, İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu 
Yayınları No.14, 1972 Ankara, s.67-129; Anayasa Mahkemesi’nin 25.03.1975 tarih ve E.1974/42, 
K.1975/62 sayılı kararı (R.G. 03.06.1975/15254). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr.  20.01.2009). 
496 Güran, a.g.m. (Anayasanın 114 ve 140. Maddeleri), s. 71-98, “Yasama organının kanun koymak 
suretiyle kullanabileceği takdir hakkı … davanın çözümünü Danıştay ya da başka bir idari yargı 
merciine bırakmaktan ibarettir”, s. 38; Tuncay, a.g.e. (İdari Yargının Bazı Sorunları), s.67-129, 
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hükmü karşısında yasa ile yapılacak bir aktarma ancak alt derece idari yargı mercileri 

ile Danıştay arasında mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla, Anayasa’nın 140ıncı 

maddesi, idarenin yargısal denetimiyle görevli Danıştay’ın yetkisini daraltan değil bu 

görevi ve bu göreve ilişkin sınırı, çerçeveyi belirleyen bir hüküm olarak 

addedilmektedir.497  

 

Konuya ilişkin bir diğer görüşe göre ise Anayasa’nın 114 ve 140ıncı 

maddeleri idari dava ve uyuşmalıkların görülmesinde idari yargının görev alanı 

bakımdan bir sınır ortaya koymaktadır.498 Bunun neticesi olarak da, her idari dava ve 

uyuşmazlığın idari yargıda denetlenmesi esası söz konusu olmadığı, zira bu hükmün 

“götürü hüküm” olduğu, bu suretle de yasakoyucuya birtakım idari dava ve 

uyuşmazlıkların adli yargıda görülmesi bakımından takdir hakkı tanıdığı ileri 

sürülmüştür.499 Aynı yönde, Anayasa’nın ilgili maddelerinin münhasıran idari 

yargıya işaret etmediği, organik bakımdan idari olan birtakım tasarrufların 

denetiminin adliye mahkemelerince denetlenebileceği, idari yargının sadece idari 

tasarrufların denetiminde görevli olduğu ifade edilmiştir.500 Bu görüşlere karşı görev 

alanını tayinde idare hukukuna tabî idari tasarruflardan ziyade Anayasa’nın âmir 

hükmünü esas alarak, idari dava ve uyuşmazlıkların çözümünün gerek alt derece 

idari yargı mercileri gerek Danıştay olmak üzere, herhangi bir istisnaya da yer 

vermeden, idari yargıya bırakmış olduğu itirazı öne sürülmüştür. 501 

 

                                                                                                                                          
s.67, “Maddede adli mahkemelerden hiç bahsedilmemiş olduğuna göre, kanunlar, idari uyuşmazlık ve 
davaların çözümlenmesini Danıştay’dan ayrı olarak, ancak alt derece idari yargı mercilerine 
bırakabilirler ve fakat hiçbir veçhile adli yargı mercilerine bırakamazlar.” 
497 Tuncay, a.g.e. (İdari Yargının Bazı Sorunları), s. 72. 
498 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1868-1869; Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku Ders Notları, 
teksir, Ankara Hukuk Fakültesi 1966, (İdare Hukuku), s. 200’den nakleden Adil Özkol, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Kararları Açısından İdari Yargının Görev Alanı, Sevinç Matbaası, Ankara 1970, 
(İdari Yargının Görev Alanı), s. 17, dipnot 1.  
499 Balta, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 99-100’den nakleden Tuncay, a.g.e., s. 71. 
500 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1868-1869. 
501 Tuncay, a.g.e. (İdari Yargının Bazı Sorunları), s. 71-72. Buna ek olarak Tuncay, Tuncay a.g.e. 
(İdari Yargının Bazı Sorunları), s. 74’de, ilginç bir örnek vermek suretiyle adli yargıya görev 
aktarma yasağını şöyle açıklamıştır: Danıştay Anayasa madde 140 ile “… idari dava ve 
uyuşmazlıkları çözümlemekten ayrı olarak, tüzük tasarılarını da incelemekle görevlendirilmiştir. 
Şimdi denilebilir mi ki, şu konu ile ilgili tasarıların incelenmesini herhangi bir özel kanun, başka bir 
yargı merciine, örneğin Yargıtay’a bırakabilir? Her halde böyle bir şey düşünülemez.” 
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2. 1982 Anayasası Düzeninde İdari Yargının Anayasal Görev 
Alanı  

 
1961 Anayasası’nda “idari dava ve uyuşmazlıkları görmekle” görevli 

Danıştay 1982 Anayasası döneminde 155inci maddenin 2nci fıkrası hükmüyle 

davaları görmek ve idari uyuşamazlıkları çözmekle görevli kılınmış, ancak 

Danıştay’ın göreceği davaların niteliği bakımından bir belirleme lafzî olarak anayasal 

çerçevede yapılmamıştır. Bu farklılık ve muğlaklığın yorumlanması bakımından 

Anayasa Mahkemesi içtihatlarına bakıldığında değişik zamanlarda verilmiş farklı 

yönde kararlar olduğu dikkat çekmekte; bu kararlarda, yasakoyucunun yargı düzenini 

belirlemedeki sınırına ilişkin kriterler ortaya konduğu gözlemlenmektedir. 

 

Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasası döneminde de önceleri 1961 Anayasası 

dönemindeki tutumunu izlemiş ve bu dönemin önceki tarihli içtihadında502, idarenin 

kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemlerine ilişkin uyuşamazlıklarında idari 

yargının, özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarında da adli yargının görevli olduğunu, 

“(y)asama organı(nın) anayasal bir gerek olarak idare hukuku alanına giren bir idari 

eylem ya da işleme karşı adli yargı yolunu seçmek hakkına sahip” olmadığını, bunun 

aksinin Anayasa madde 37’de düzenlenen tabiî hâkim ilkesine aykırı olacağını, 

Anayasa’nın 155/2 maddesinde idari uyuşmazlıkların çözümünde Danıştay’ın görevli 

olduğunun düzenlendiğini hüküm altına almış, bu sebeplerden dolayı da yasa ile idari 

yargının alanına giren uyuşmazlığı adli yargı alanına sokmayı Anayasa’ya aykırı 

bulmuştur. Bu kararda dikkat edilmesi gereken husus, “anayasal bir gerek olarak 

idare hukuku alanına giren bir eylem ya da işlem”in nasıl belirleneceği hususudur. 

Zira, ilgili karar gereği, bu alana dâhil olan hiçbir uyuşmazlık yine anayasal olarak 

adli yargı alanına yasa ile aktarılmaya müsait değildir. Bu belirlemeyi yapmak için 

anayasal hükümlere bakmak gerekmekte ancak idari eylem ya da işlemden ne 

anlaşılması gerektiği anayasa hükümlerinde de açık bir biçimde ortaya konmamış 

olduğundan adli yargıya aktarılabilecek nitelikteki uyuşmazlıkların kaynağı olan 

                                                 
502 Anayasa Mahkemesi’nin 22.12.1988 tarih E. 1988/5, K. 1988/55 sayılı kararı, (R.G. 
25.07.1989/20232). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr.  20.01.2009). 
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idari eylem ve işlem kavramları yargı kararları ve doktrin tarafından açıklanmaya 

bırakılmış olmaktadır.  

 
 

Anayasa Mahkemesi, bir başka kararında, yine anayasal bir hükümden yola 

çıkarak idari yargının görev alanının adli yargı lehine daraltılmasının “yargı ayrılığı” 

ilkesine ters düşeceği sebebiyle, bunun mümkün olamayacağına hükmetmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın “idari yargı hakim ve savcılığı”ndan bahseden 

140ıncı maddesinin “yargı ayrılığı ilkesiyle birlikte değerlendir”ilmesi zorunluluğuna 

işaret ederken503 “(a)dli ve idari yargı yolu ayırımı, uyuşmazlıklara uygulanan 

kurallardan değil, anlaşmazlığın kaynaklandığı esaslardaki ayrılıktan ileri 

gelmektedir. Bu nedenle, adli yargı alanındaki bir uyuşmazlığın idari yargı hakimine, 

idari yargı alanındaki bir uyuşmazlığın da adli yargı hakimine gördürülmesi 

sonucunu doğuracak, savcıları da aynı biçimde görevlendirmeye elverişli bir 

düzenleme Anayasa’nın öngördüğü yargı ayrılığı ilkesiyle çelişece(ğine)” 

hükmetmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesi yine aynı yönde aktarma yasağına hükmettiği bir diğer 

kararında, uyuşmazlığın kaynağının “niteliğinden” yola çıkarak bu konuya tam 

anlamıyla açıklık getirmiş olmasa da ışık tutmuş olmaktadır. Yasama organı 

tarafından yasa ile idari sözleşmenin tüm özelliklerini taşıyan504 bir takım 

sözleşmelerin “özel hukuk” sözleşmesi kategorisine sokularak adli yargının 

denetimine tabi tutulmaları ardından Anayasa Mahkemesi, bu tür düzenlemelerin de 

yasa ile idari yargının görev alanından çıkarılarak adli yargının görev alanına dahil 

edilmesini Anayasa’ya aykırı bulmuştur.505 Böylelikle, idari yargının anayasal bir 

görev alanının olup olmadığı konusu, idari yargının kapsamında olan ve idari 

sözleşmenin tüm özelliklerini taşıyan ancak “yap-işlet-devret” olarak adlandırılarak 
                                                 
503 Anasaya Mahkemesi’nin 28.02.1989 tarih ve E.1988/32 K.1989/10 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr.  20.01.2009). 
504 Yap-işlet-devret adı verilen bu sözleşmelerin idare hukuku sözleşmelerinden imtiyaz sözleşmesi 
niteliğinde olduğuna ilişkin bkz. Meltem Kutlu, İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:75, İzmir 1997, s. 48-53, dipnot 
153. 
505 Anayasa Mahkemesi’nin 09.12.1994 tarih ve E. 1994/43, K. 1994/42-2 ve 28.06.1995 tarih ve E. 
1994/71, K. 1995/23 sayılı (RG. 20.03.1996/22586) kararları. (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr.  
20.01.2009). 
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yasa506 ile “özel hukuk” sözleşmesi olarak düzenlenen sözleşmelerin idari yargı 

alanından çıkarılarak, idari yargının görev alanının yasa ile daraltılması (adli yargı 

alanına aktarılması) üzerine, yeniden Anayasa Mahkemesi önüne gelmiştir. Bu 

kararlarında yüksek mahkeme, niteliği gereği idarî olan bir sözleşmenin yasa koyucu 

tarafından özel hukuk sözleşmesi olarak belirlenemeyeceğini ve bu suretle de yargı 

merciinin adlî değil idarî yargı olduğu hükme bağlanmıştır.  

 

Aynı yönde, yasakoyucunun idarî yargının görev alanını belirlemek açısından 

bir serbestîye sahip olmadığını savunan bir görüş, idarî yargının görev alanındaki 

uyuşmazlıkları adlî yargıya aktarmanın “etkin bir yargısal denetimi sağlamaya 

yönelik Anayasal dengenin korunması”na aykırı olacağını ileri sürerken gerekçe 

olarak, idarî yargı sistemini oluşturan mahkemelerin, bu sistemin varlık sebepleri 

doğrultusunda, bir bütün olarak (alt mahkemeleriyle birlikte) Anayasa’da 

öngörüldüğünü ve Anayasa’nın idarî yargının kendi özelliklerine uygun bir biçimde 

(“kuruluş, işleyiş, mensuplarının niteliklerinin”) oluşturulmasını direktif olarak 

vermesini göstermektedir.507 Aynı görüş, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne 

(AYİM) ilişkin anayasal hükmün lafzından da yola çıkarak iddiasını 

desteklemektedir.  

 

İdari yargının anayasal dayanağını, gerek 1961 Anayasası ve gerekse 1982 

Anayasası’nın AYİM’i düzenleyen hükümlerinde bulan ve görev alanının anayasal 

dayanaklarının açıklanmasında kullanılan bir takım terimlerin içeriklerinin 

belirlenmesinin kanunlarda aranmaktan ziyade Anayasa’da aranması gereğini 

savunan diğer bir görüş508 ise, 1961 Anayasası’nın AYİM’i düzenleyen 140ıncı 

maddesinin 5inci fıkrası(20.09.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanun madde 1 değişikliği 

ile) “Asker kişilerle ilgili idarî işlem ve eylemlerin yargısal denetimini Askerî 

Yüksek İdari Mahkemesinde yapılır” hükmünün “mefhum-u muhalif”inden asker 

kişi olmayan sivil kişilerle ilgili idarî işlem ve eylemlerin de sivil idari yargı 
                                                 
506 8 Haziran 1994 tarih ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun madde 5. (R.G. 13.06.1994/21959). 
507 Aksi durumun Anayasa’nın kendi içinde çelişki barındırdığı sonucuna yol açacağını belirtmiştir. 
Sait Güran, “Yargı Denetiminin Kapsamı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası(İÜHFM), Cilt:LII, Sayı:1-4, Yıl:1987, s.35-45, s.38-39.  
508 Bkz. Günday, a.g.m. (Anayasal Dayanaklar). 
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organlarının denetimine tabiî olduğunu; 1982 Anayasası 155inci maddesinin 2nci 

fıkrası hükmünde Danıştay’ın görevlerinden birinin “idari davalar” yerine “davalar”ı 

görmek olarak düzelenmesine rağmen, 157nci maddenin 1inci fıkrasının özel görevli 

bir idari yargı organının görev alanının anayasa ile güvence altına alınmış olması, 

genel idari yargı organının görev alanının da bu güvencede olduğunu ileri 

sürmektedir.  

 

Nitekim, “Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis 

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

eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece 

mahkemesidir.” şeklinde düzenlenen 157nci maddeden “askeri kişileri ilgilendiren” 

ve “askeri hizmete ilişkin” tümceleri çıkarıldığında, madde ile görev alanı anayasal 

dayanağa kavuşturulan askeri idari yargı gibi genel idari yargının da görev alanının 

anayasal dayanakları belirlenmiş olacaktır.509 Müellif tüm bunlara bağlı olarak, idari 

işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğununun denetlenmesinin, kanun ile idari 

yargının görev alanından çıkarılamayacağını, ancak, idari işlem ve eylemlerle ilgili 

olan ve idari işlem ve eylemelerin hukuka uygunluk denetimlerinin yapılmadığı 

davaların, adlî yargı organlarının görev alanına dâhil edilmesinde “anayasal bir 

engel” olmadığını belirtirken, idari yargının görev alanını güvenceye almak için 

varolan Uyuşmazlık Mahkemesi ve idari denetim yapan idare mahkemelerinin, idari 

yargının anayasal görev alanı olmadığına inandıklarını ve bu alanının “korunması” 

bakımından “duyarsız” olduklarını eklemektedir.510 Aynı yöndeki bir başka görüş de 

                                                 
509 Günday, a.g.m. (Anayasal Dayanaklar), s. 352-354.  
510 Günday, a.g.m. (Anayasal Dayanaklar), s.354-356. Yazar tarafından Uyuşmazlık Mahkemesi ve 
idari yargı mercilerine yapılan eleştiri, bir takım kararlar gözönünde bulundurulduğunda, haksız 
gözükmemektedir: Nitekim, Danıştay bir kararında, “... idarenin üst konumda olmasına dayanan ve 
idare hukuku kuralları çerçevesinde yapılan işlemlerden” kaynaklanan uyuşmazlıkları idari yargının 
görev alanında görmekle beraber açık yasa hükmü olduğu hallerde bu tür uyuşmazlıkların adli yargı 
mercilerince de görülebileceğini belirtmiştir, (Danıştay 8. Dairesi’nin 07.11.1991 tarih ve 
E.1991/1400, K. 1991/1753 sayılı kararı, Danıştay Dergisi Sayı 84-85, s. 613vd.). Bunun yanında 
Uyuşmazlık Mahkemesi de “davalar şimdiye değin idari yargı yerlerinin görevine girmekte ise de, şu 
anda yürürlükte olan … maddeden doğan anlaşmazlıkların çözümü adli yargı yerlerine bırakıldığına 
göre, konunun … yeni yasal düzenlemenin ışığında incelenmesi”ne hükmetmiştir. (Uyuşmazlık 
Mahkemesi’nin 09.07.1984 tarih ve E.1984/11, K.1985/24 sayılı kararı (R.G. 06.12.1985/18950)). 
Bunun yanı sıra, Yargıtay da yasakoyucunun iradesi ile görev yerinin belirlenmesini 
benimseyebilmektedir. Nitekim, Yargıtay “yasakoyucunun açık olarak görev verdiği durumlarda” 
idare aleyhine adli yargı mercilerinde dava açılabileceğine hükmetmiştir. (Yargıtay 4. Hukuk 
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Anayasa’nın Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni düzenleyen 157nci maddesinde 

idari davaların tanımlandığı ve bunların idari yargıda görüleceğinin hüküm altına 

alındığını ileri sürmüştür.511 Özetle, özel görevli bir yargı merciinin görev alanı net 

bir biçimde belirlenmiş ve anayasal güvenceye alınmışsa, genel görevli bir yargı 

merciinin görev alanının güvencesiz bırakılmasının düşünülemeyeceği ileri 

sürülmüştür. 

 

Yukarıda ele alındığı üzere içtihatları aktarma yasağına işaret eden Anayasa 

Mahkemesi, sonraki tarihli kararlarında, adli yargıdan idari yargı alanına yasa ile 

aktarma yapılması yasağının mutlak olmadığı yönünde içtihatlar ortaya koymuş, 

1475 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen idari para cezalarına ilişkin olarak verdiği 

sonraki tarihli bir kararında512, 1961 Anayasası ve yukarıda zikredilen 1982 

Anayasası döneminde verdiği kararından dönerek, idari yargının görev alanına giren 

uyuşmazlıkların adli yargı yerlerine yasa ile bırakılmasını, Anayasa’ya aykırı 

bulmamıştır.  

 

Aynı yönde, doktrinde de birtakım görüşler ileri sürülmüş ve yasakoyucunun 

yargı düzeni belirleyebilmesinin anayasal dayanakları ortaya konurken, 1982 

Anayasası’nın Danıştay’ı düzenleyen 155inci maddesinde idari davalardan 

bahsedilmek yerine “davaları görmek” ibaresinin kullanılmasının ve Anayasa’nın 

37nci maddesinin “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci 

önüne çıkarılamaz.” hükmünün, yasa koyucuya yargı yerini belirleyebilme 

konusunda mutlak bir takdir yetkisi verdiğinin söylenebileceği, ihtiyatla da olsa, ileri 

sürülmüştür.513 Bu paralelde, Danıştay ve diğer idarî yargı mercilerinin genel yetkili 

yargı organları olarak düzenlenmesinin, idarî yargı organlarının görev alanına giren 

konuların yasa ile adlî yargı organına bırakılmasını engellemeyeceği görüşü ileri 

sürülürken, bunun gerçekleşmesinin, uyuşmazlıkların maddi niteliklerine bir etkisi 

                                                                                                                                          
Dairesi’nin 17.11.1986 tarih ve E.1986/4898, K.1986/7786 tarihli kararı(Yargıtay Kararları Dergisi, 
Cilt 13, Sayı 2, s.201)). Aynı yönde tez metni içindeki diğer birtakım kararlar da gösterilebilir. 
511 Bilgen, a.g.m. (İdari Uyuşmazlıklar), s. 149. 
512 Anayasa Mahkemesi’nin 10.07.1990 tarih ve E. 1989/28, K. 1990/18 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009) 
513 Yayla, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 32. Bu iddianın ihtiyatla ileri sürülmesinin nedeni Anayasa’da 
ifadesini bulan adli-idari-askeri yargı ayırımları olarak gösterilmiştir. 
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olmayacağı ve uyuşmazlıkların maddi niteliklerinde bir “metamorfosis/değişim”e yol 

açmayacağı, zira, böylelikle yapılanın sadece uyuşmazlıkların çözüm alanının bir 

alandan diğerine aktarımı olduğu da ifade edilmiştir.514 Aynı yönde, idarenin yargısal 

denetiminin mutlak olarak idarî yargı tarafından yapılacağına ilişkin bir hükmün 

bulunmadığına ve dolayısıyla da idari yargının görev alanının sınırlarının anayasa 

tarafından ortaya konmadığına da işaret edilmiştir.515 

 

Anayasa Mahkemesi, yukarıda da ortaya konduğu şekliyle kimi zaman 

yasakoyucunun yargı alanını belirlemede takdir hakkının dar olduğu yönünde 

kararlar verirken, kimi zaman da geniş bir alanda olduğuna dair kararlar ortaya 

koymuştur. Ancak, yasakoyucunun bu yönde bir takdir hakkı olduğunun kabul 

edildiği kararlarında da bu hakkın “sınırsız” olmadığı belirtilmiş ve bu sınırı 

belirleyen birtakım kriterler ortaya konduğu gözlemlenmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesi, yasakoyucunun, idarî yargının görev alanını 

belirlemesini tartıştığı bir başka kararında516, 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı “Sosyal 

Sigortalar Kanunu”nun 06.05.1993 tarih ve 3910 sayılı Yasa ile değişik 140/4 

maddesinin “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden 

itibaren (7) gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” hükmünün 

(Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından önüne getirilmesiyle) Anayasa’ya 

uygunluğunu denetlerken  “... İtiraz başvurusuna konu olan idarî para cezası, kamu 

gücünün kullanılmasıyla ilgili ve Yasada belirtilen kurallara uymayanlara idarî bir 

yaptırım uygulanması niteliğinde olduğundan, çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde 

de idarî yargının yetkili kılınması gerekir” sonucuna vararak, yasakoyucunun, 

idarenin kamu gücünün kullanılmasıyla ilgili işlemlerinin idarî yargının görev 

                                                 
514 Özay, (İdari Yargının İşlev ve Kapsamı), s. 29. 
515 Ali Ulusoy, Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, İstanbul 2004, (Kamu Hizmeti), s. 150. 
516 Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2002 tarih ve E.2001/225, K.2002/88 sayılı kararı, (R.G. 
26.02.2003/25032) (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009) “... idarenin kamu gücü kullanıdığı 
ve kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemleri idarî yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de 
adli yargı denetimine tabi olacaktır”, “Anayasa’nın değişik maddelerinde kurumsallaşan ve 125. 
maddesinde belirtilen idarî-adlî yargı ayırımına ilişkin düzenlemeler nedeniyle idarî yargının görev 
alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adlî yargının görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun 
geniş takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir.” 
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alanından, adlî yargının görev alanına, ikincisi lehine bir daraltma ile aktarmasının, 

Anayasa’da idare hukuku için getirilmiş bulunan ilkelere aykırı olacağı gerekçesiyle 

reddine hükmetmiştir.  

 

Böylelikle Anayasa Mahkemesi tarafından çizilen sınır, “kamu gücünün 

kullanılması” ile “idari yaptırım uygulama” olarak karşımıza çıkan “kamu gücü” 

kriteriyle çizilmiştir. Bunun yanında Anayasa Mahkemesi muhtelif kararlarında517, 

yasakoyucunun yargı düzenini belirlemeye ilişkin sınırının “haklı neden” ve “kamu 

düzeni” ile çizileceğini belirtmiş, bu hallerin varlığı halinde idari yargı denetimine 

tabi idari uyuşmazlıkların adli yargı denetimine bırakılabileceği sonucuna varmıştır. 

Yargı ayrılığının düzenleme konusu yapılması bakımından Anayasa Mahkemesi, 506 

Sayılı SSK Yasası ile 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasası’nın ilgili maddelerinde bu 

kanunlardan doğan uyuşmazlıkların yetkili İş Mahkemeleri ya da bu davalara 

bakmakla görevli mahkemelerde görüleceğine ilişkin hükümlerinin Anayasa’ya 

aykırılığını incelerken518, yasakoyucunun sınırının “haklı neden” ve “kamu yararı” 

olduğunu vurgulamış, bunlara ek olarak da, kendi içinde bütünlük oluşturan ve 

ihtisas gerektiren konuların519 yakın ilişki içinde olduğu alanlarda çözüme 

kavuşturulabileceğini, paralel yasa kurallarını da dikkate alarak, belirtmiştir. Sonuç 

olarak da, soyut olan kamu yararı kavramının ihtisaslaşmayı esas alan 

düzenlemelerde somutlaştığını ifade ederek, yasakoyucunun yargı düzeni seçmekteki 

sınırını belirlemiştir. 
                                                 
517 Anayasa Mahkemesi’nin 15.05.1997 tarih ve E.1996/72, K.1997/51 sayılı kararı (R.G. 
01.02.2001/24305); Anayasa Mahkemesi’nin 21.12.2006 tarih ve E.2003/75, K.2006/114 sayılı kararı 
(R.G. 31.03.2007/26479). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009). 
518 Anayasa Mahkemesi’nin 21.12.2006 tarih ve E.2003/75, K.2006/114 sayılı kararı (R.G. 
31.03.2007/26479). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009). Karşıoy: (Şevket Apalak)“… 
oluşturulan sosyal güvenlik kuruluşları, görev yönünden yerinden yönetim idareleri olarak idari yapı 
içinde yer aldığı gibi, bu kuruluşların görev alanları ve yürütecekleri uğraşlar idari faaliyet alanı içinde 
kalır. Devlet’in sosyal güvenlikle ilgili bu görevlerini, hizmeti yönlendireceği kişilerin konumlarına 
göre nitelemek, idari uğraşı ve idari işlemleri ilgili bireylere göre ayrıştırmak sonucunu doğuracaktır. 
Bu sonucun kamu hizmeti kuramıyla bağdaştırılması olanaksızdır. Belirlenen bu durum karşısında 
sosyal güvenlikle ilgili Devlet tarafından kurulan teşkilatın işlemlerinin idari nitelikleri, bunlarla ilgili 
uyuşmazlıkların da idari yargı yerlerinde görülmesini kaçınılmaz kılar. Yargı kolları içinde özel ve 
teknik Mahkemeler gereksinimi yargı yeri ayrımının gözetilmemesinin haklı nedeni olamaz. Kamu 
yararı ve haklı nedenler kavramları ancak idari yargı içinde vergi mahkemeleri gibi özel mahkeme 
olgusunun gerekçesi olabilir.”  
519 “(S)osyal güvenlik kurumlarının prim ve diğer alacaklarının hesaplanması, sigortalı olma hakkının 
kazanılması ya da kaybedilmesi, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatlarından doğan uyuşmazlıklar 
sonucunda hükmolunan miktarların ve bunlara uygulanacak faiz oranlarının hesaplanması gibi”. 
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Bunun yanında Anayasa Mahkemesi, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 42(5) 

hükmünün Anayasa’ya aykırılığını incelediği kararında520, idari işlem niteliği taşıyan 

durumlara ilişkin ve idari yargı denetimine tabi olması gereken uyuşmazlıkların bir 

kısmının adli, bir kısmının ise idari yargı denetimine tabi olmasında kamu yararı 

görmemiştir. Zira, “kamu gücünün kullanılmasıyla ilgili bir idari işlemin devamı ve 

idari bir yasağa aykırı davranan kişiye bir idari yaptırım uygulanması”na ilişkin 

uyuşmazlıkların çözümünde idari yargının yetkili olacağını, aksi durumun 

yargılamanın bütünlüğünü bozacağını ifade etmiştir. Uyuşmazlık konusu işlemin 

idari olması ve bunun yanında haklı bir neden ile kamu yararı da bulunmaması 

neticesinde denetimin idari yargı tarafından yapılması esas görülmüştür. Nitekim, 

diğer birtakım kararlarında521 da, uyuşmazlık konusunun kamu gücünün 

kullanılmasına ilişkin olması ve idari bir yaptırım uygulanmasının söz konusu olması 

sebebiyle, idari yargının görev alanına işaret etmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Bu Kanunun 

genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır” hükmünü 

içeren 3(1) maddesini, “idare hukuku esaslarına göre tesis edilen bir idari işlemin, 

sadece para cezası yaptırımı içermesine bakılarak denetiminin” idari yargı alanından 

çıkarılıp adli yargı alanına sokulmasının, yaptırımın türünden hareket edilerek ve 

idari yargı denetimine tabiî alanlar göz ardı edilerek yapılmasını Anayasa’nın idari 

yargı denetimi ve Danıştay’ın görevini düzenleyen 125 ve 155inci maddelerine 

aykırı bulmuştur.522  Ancak, yine aynı kararında, yasakoyucunun iradesi ile Kanun 

kapsamındaki yaptırımların “idari” olarak adlandırılması, bu tür yaptırıma tabi olan 

eylemlerin ceza hukuku kapsamında suç olma özelliklerini etkilemeyeceğini 

belirterek, bunların niteliklerinin mühim olduğuna vurgu yapmış, yasakoyucunun 

                                                 
520 Anayasa Mahkemesi’nin 15.05.1997 tarih ve E.1996/72, K.1997/51 sayılı kararı (R.G. 
01.02.2001/24305). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009). 
521 Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2002 tarih ve E.2001/225, K.2002/88 sayılı kararı (R.G. 
26.02.2003/25032), Anayasa Mahkemesi’nin 17.02.2004 tarih ve E.2003/72, K.2004/24 sayılı kararı 
(R.G. 29.07.2004, 25537). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009). 
522 Anayasa Mahkemesi’nin 01.03.2006 tarih ve E.2005/108, K.2006/35 sayılı kararı (R.G. 
22.07.2006/26236). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009). 
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alanı değiştirse de niteliğin aynı kalacağını ifade etmiştir.523 Buna karşılık, önceki 

tarihli bir kararında ise Anayasa Mahkemesi, nitelik değerlendirmesi yapmakla 

birlikte yasakoyucunun tercihi üzerinden ve Anayasa hükümlerini tartışmadan 

aslında “yönetim işlemi” niteliğinde gördüğü Hal Yönetmeliği’ne aykırı davranmak 

sebebiyle verilecek para cezası ile kapatma cezasına itirazın ilgili yasada açıkça 

belirtilen sulh hâkimliğine yapılması, ancak uyuşmazlık konusunun kendi önüne 

idare mahkemesi tarafından getirilmiş olması sebebiyle esastan incelemeyi 

reddetmiştir.524 Buradan çıkan sonuca göre, hernekadar dava konusu işlem nitelik 

itibarıyle idari işlem olarak kabul edilse de yine yasakoyucunun iradesine bağlı 

kalınarak uyuşmazlığın yasada belirlenen çözüm yeri esas alınarak idari yargının 

                                                 
523 Anayasa Mahkemesi’nin 01.03.2006 tarih ve E.2005/108, K.2006/35 sayılı kararı (R.G. 
22.07.2006/26236). Aynı yönde diğer kararlar, Anayasa Mahkemesi’nin 09.03.2006 tarih ve 
E.2006/34, K.2006/37 sayılı kararı (R.G. 06.10.2006/26311); Anayasa Mahkemesi’nin 12.04.2006 
tarih ve E.2006/58, K.2006/50 (R.G. 01.09.2006/26276). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 
10.02.2009). Aynı yöndeki görüş için bkz. Özay, a.g.m. (İdari Yargının İşlev ve Kapsamı), s. 29. 
524 “Yasa kurallarının incelenmesinden açıkça görülmektedir ki, ceza belirleme ve cezayı uygulama 
işlemi birer yönetim işlemi niteliğindeyse de, itiraz ancak görevli kılınmış hakimlere, bu itirazların 
çözümü için hakimler görevlendirilmemiş ise Sulh hakimine yapılacaktır. 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun ceza kararnamelerine ilişkin 386-391. maddeleri bu durumu 
doğruladığı gibi kökleşen yargı kararlarıyla uygulama da bu doğrultudadır. Bu nitelikteki 
anlaşmazlığın çözüm yeri adalet yargı yerleri olunca, idari yargı yerlerinin görev alanına giren bir 
durum yoktur ve bu tür davaya idare mahkemeleri bakamaz. İdare mahkemesinin görev alanına 
girmeyen bir konuya bakması onu Anayasa'nın öngördüğü "bir davaya bakmakta olan mahkeme" 
saymayı gerektirmez. Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddelerinde geçen "bir davaya 
bakmakta olan mahkeme" her durumda o davaya bakmaya, uyuşmazlık konusu sorunu çözmeye, suç 
sayılan eylemi işleyeni yargılamaya görevli mahkeme olmak gerekir. Bu yetkiye taşımayan, bu görev 
kendisine verilmeyen mahkeme, davaya bakacak mahkeme olarak nitelendirilemez. Mahkemelerin 
görevleri, Anayasa'nın 142. maddesi gereğince ancak yasayla düzenlendiğinden, görev sorunu kamu 
düzeniyle ilgilidir. Böyle olunca, Anayasa Mahkemesi, uygunluk denetimi için kendisine itiraz 
yoluyla getirilen bir işte, itiraz eden mahkemenin yasa kurallarına uygun biçimde o davaya bakmakla, 
görevli olup olmadığını saptamak zorundadır. Anayasa'nın 152. maddesi yönünden mahkemenin 
elindeki dava sayılabilmesi için yöntemince açılmış, mahkemenin görevine giren geçerli bir dava 
olması gerekir ve bu durum Anayasa denetimi için öngörülen koşullardan biridir. Bu koşulun 
gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda doğrudan inceleme yaparak karar vermek yetkisi de ancak 
Anayasa Mahkemesi'nindir. Bu yetkinin kullanılması, Anayasa Mahkemesi'ni o davada yerel 
mahkemenin görev sorununu çözen bir üst mahkeme olarak düşünmek gibi Anayasa dışı bir sıfat ve 
gereğe bağlanamaz. Mahkemeler kendi yasal konumları, yapılan ve zincirleme bütünlükleri içinde 
yargısal denetime bağlıdırlar. Bu tür denetim kararla ilgili olağan yasa yolu olup Anayasa'ya uygunluk 
denetiminden ayrıdır. Anayasa Mahkemesi, salt kendine özgü uygunluk denetimi yetkisi yönünden ve 
ancak bu amaçla itiraz yoluna başvuran yerel mahkemenin görevini saptamak ve ondan sonra kendi 
görevini yerine getirmek zorundadır.1608 sayılı Yasa'nın açıkça görevli kıldığı hakim, sulh hakimi 
olduğundan idare mahkemesi uyuşmazlık konusuna bakmakla görevli mahkeme değildir, ilgili kuralın 
iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuramaz. Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. 
maddeleri gereğince, görevli olmayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne başvuramayacağından 
yetkisizliği nedeniyle yerel mahkemenin itirazı reddedilmelidir.”Anayasa Mahkemesi’nin 26.01.1989 
tarih ve E.1989/3, K.1989/5 sayılı kararı. (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.02.2009). 
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görev alanına girebilecek bir uyuşmazlık adliye mahkemelerince çözümlenmeye 

bırakılmış olmaktadır.  

 

Anayasa Mahkemesi’nin idari yargının görev alanına dahil uyuşmazlıkların 

adli yargıya aktarılmasına ilişkin olarak yasakoyucunun sınırını çizdiği yukarıda 

belirtilen kararları, yasakoyucunun; adil ve haklı bir sebebi olması, hizmetin 

gereklerinin uyuşmazlığın adli yargıda çözümünü haklı kılması, bu hizmet ile adli 

yargı arasında “nesnel ve zorunlu bir neden sonuç bağı”nın bulunması, adli-idari 

yargı arasında yapılan bu tercihin Devletin temel amaç ve görevlerine uygun olması 

gerekleri ile bağlı bir biçimde hareket etmesi ve bunlara uygun yasalarla görev alanı 

aktarımını gerçekleştirebileceği şeklinde yorumlanmıştır.525 Bunlara ek olarak, 

Anayasa’nın 141inci maddesi ile yargıya verilen “(d)avaların en az giderle ve 

mümkün olan süratle sonuçlandırılması” görevi kapsamında yargı alanı aktarımının 

söz konusu olabileceği ileri sürülmüştür.526 

 

Görüldüğü üzere, yasakoyucu kimi zaman pratik birtakım nedenlerle kaynağı 

idari işlemler olabilen uyuşmazlıkların adli yargı mercilerinde görülmesini 

düzenleyebilmekte527, bu gibi düzenlemelere ilişkin kararlarında Anayasa 

Mahkemesi Anayasa’ya aykırılık tespit etmeyebilmekte, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 

yerleşmiş içtihadı da, pratik mülahazalarla yasa koyucu tarafından bu tür 

düzenlemelerin yapılabileceğine hükmetmektedir.528 İdari yargı tarafından 

                                                 
525 Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Basım, İstanbul 2008, (Yargı), s. 16-17. 
526 Yıldırım, a.g.e. (Yargı), s. 17. 
527 Turgut Tan, “İdarenin Özel Hukuk Alanındaki İşlemleri”, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi 
İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri,  Ankara, Mayıs 1993, s. 194- 204, s. 196-197, dipnot 13; 
K. Yenice, Y. Esin, İdari Yargılama Usulü, Ankara, 1983, s. 269; İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, 
İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3326, İstanbul 1985, s. 140; Tekin Akıllıoğlu, “Ticaret 
Bakanlığının Anonim Ortaklık Ana Sözleşme Değişikliğine İzninin Çıkardığı Yönetim Hukuku 
Sorunları, Banka ve Ticaret Enstitüsü Dergisi (BATIDER), Cilt X, Sayı:2, Aralık 1979, s. 459-478. 
528 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 10.06.1985 tarih ve E.1985/7, K.1985/12 (R.G. 21.10.1985/18905) 
sayılı kararı (Kararda Uyuşmazlık Mahkemesi, askeri tatbikatlardan kaynaklanan zararların 
mağdurlarına yapılacak ödemelere ilişkin düzenlemeler içeren 3634 sayılı Milli Müdafaa 
Mükellefiyetleri Kanunu’nda uyuşmazlığın “basit yargılama usulü” ile giderileceğinin öngörülmesi 
üzerine bu tür yargılamanın adli yargı alanında bulunması gerekçesiyle idari yargı alanında 
görmemiştir.). Yine bunun gibi Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 21.02.1994 tarih ve E.1994/1, K.1994/2 
(R.G. 18.03.1994/21878) sayılı kararı.(Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr. 18.04.2009), Şeref 
Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt 2 İdari Yargılama Hukuku, 2. Bası, Turhan Kitabevi, 
Ankara 2006, s. 127-128, dipnot 215. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 14.05.2001 tarih ve E.2001/6, 
K.2001/23 (R.G. 18.06.2001/24436) sayılı kararı (Çevrimiçi www.rega.basbakanlik.gov.tr. 
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gerçekleştirilen yargısal denetim görevinin, idari işlem ve eylemlerin çözümü 

bakımından “mutlak tekel” teşkil ettiğini ve başka bir merciye devredilemeyeceğini 

ileri süren görüşe göre Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda açıklanan tutumunu, başka 

türlü açıklanamıyorsa, pragmatiklikle açıklanabilmektedir.529  

 

Kanımızca, Anayasa Mahkemesi’nin, her ne saikle olursa olsun, bir takım 

kararlarında “nitelik” değerlendirmesini esas alırken, diğer bir takım kararlarında ise 

doğrudan yasal düzenlemelere dayanarak “idari” nitelikli bir uyuşmazlığın adli 

yargıda denetlenmesine imkan veren kararları tutarlılık sergilememekte ve idare 

hukuku ilkelerine uygun düşen bir sonuca uzak düşmektedir. Bu tutarsız yaklaşımın 

kemikleşmesi tehlikesi, bunun yanında, idari uyuşmazlığın adli yargıda 

denetlenmesine ilişkin yasakoyucunun sınırını “haklı neden” ve “kamu yararı” gibi 

muğlak kavramlarla geçiştirmek ve nitelik değerlendirmesine girmemek bir yandan 

idari yargının görev alanının anayasal olarak daralamasını diğer yandan benzer 

nitelikteki uyuşmazlıkların rastlantısal bir biçimde farklı yargı kollarında 

çözülmesini sonuçlayacaktır.  

 

Yasakoyucunun idari konularda adli yargıyı görevli kılmasının nedenleri, 

1980 öncesi yasal düzenlemeler bakımından o dönemde alt derece idare mahkemeleri 

olmamasının büyük oranda etkisi olduğu şeklinde belirtilirken suçlar-yaptırımlar 

konularının eylemlerin niteliği gereği adli yargıda incelenmeye yatkın olması olarak 

da gösterilmektedir.530 Bunun yanında adli yargının görev alanına yasa ile dahil 

edilen bu alanların genel olarak idari yaptırımlara ilişkin olduğu, bunun nedeninin ise 

idari yargı mercilerinin sadece başkentte olması ve bu tür yaptırımların oldukça 

yaygın olması dolayısıyla bunlara ilişkin yargısal denetimin etkin bir biçimde 
                                                                                                                                          
18.04.2009), (“Anayasa’nın 142. maddesinde “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükme göre, ... 
yasakoyucunun, ... ülke genelinde yaygın teşkilata sahip olması gibi pratik düşüncelerle adli yargının 
görevli kılınması olanaklı olup; bu halde, yetkili mahkemenin adli yargı yeri olduğunun ilgili yasada 
açıkça belirtilmesi gerekir.”) 
529 Sait Güran, “İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları”, Danıştay İdari Yargı Sempozyumu, 
Danıştay Başkanlığı, Ankara 2008. (Çevrimiçi www.danistay.gov.tr/idari_yargi_denetimi.htm 
05.08.2009) 
530 Gözübüyük, Tan, a.g.e. (İdari Yargılama Hukuku), s. 127. 
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sağlanmasının ancak daha yaygın olan adliye mahkemelerinde görülmesiyle 

mümkün olabileceği de ifade edilirken531, bu tip eylemlerin “suç benzeri” olmaları 

dolayısıyla adli yargı önünde denetlenmesinin uygun düşeceği de savunulmuştur532. 

Ancak bu iddialar 1980 sonrası düzenlemeler ile idari yargı teşkilatının yeniden 

yapılandırılması ile getirilen yenilikler sonrasındaki durumu açıklamaya 

yetmemektedir.  

 

Yukarıda aktarılan sebeplere ek olarak adli yargı teşkilatının idari yargıya 

nazaran daha yaygın olması ile basit yargılama usulüne sahip olup dava açma 

sürelerinin daha uzun olması, Anayasa’nın açıkça adli yargıyı yetkisiz kılmaması, 

adli yargının hakların güvencesi olması, adli-idari yargı ayrımı için kullanılan 

kriterlerin belirsiz oluşu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin adil yargılanma 

hakkını düzenleyen 6ncı maddesinin adli yargıyı öngörmüş olması ve Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi’nin idari yaptırımlara ilişkin tavsiye kararının adli 

yargıyı yetkisiz kılmamasının yasakoyucunun idari uyuşmazlıkları adli yargı 

yerlerince görülmesine ilişkin düzenlemelerinin sebepleri olabileceği 

düşünülebilir.533  

 

Kanımızca, yukarıda belirtilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından bir takım 

kriterlerle açıklanmaya çalışılan şekliyle idari yargının anayasal görev alanı 

bakımından 1961 Anayasası düzeninde 1971 değişikliği öncesi dönemde 

yasakoyucunun idari yargı alanına giren bir uyuşmazlığı adli yargı alanına aktarması 

konusunda serbestisi olmadığı söylenebilir. Nitekim, Danıştay’ın görevlerini ele 

alırken Anayasa’nın “idari dava ve uyuşmazlıklar”ın çözümü ibaresine yer vermesi 
                                                 
531 Özay, a.g.e. (İdari Yaptırımlar), s. 140, “İdare tarafından kararlaştırılan para cezası şeklindeki 
yaptırımlara karşı itirazların adliye mahkemelerine yapılmasına ilişkin yasal düzenlemeler, ise 
zannımca, yerindelik düşünceleri ile sevkedilmişlerdir. Bu tür yaptırımların çok yaygın olmaları ve 
ülkemizde de idari yargının sadece başkentte bulunması nedeniyle, yargı denetimini daha yaygın, 
dolayısıyle etkin sağlayabilmenin belki de ancak bu yolla gerçekleştirilebileceği düşünülmüştür.” 
532 Fatih Selami Mahmutoğlu, “İdari Para Yaptırımını Gerektiren Eylemler Yönünden Yargılama 
Rejimi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası(İÜHFM), Cilt LV, Sayı 1-2, 1995-
1996, s. 151-173, s. 170.  
533 Vahap Darendeli, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi İçtihatları Işığında Adli 
Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlıklar ve Davalar, Yetkin Yayınları, Ankara 2004, (Adli 
Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlıklar), s. 285-289. 
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ve “tabî hakim” ilkesinin534 benimsenmesi suretiyle görev aktarımı yolu tam 

anlamıyla kapalı gözükmektedir. Ancak, bu tablo 1971 senesinde yapılan Anayasa 

değişikliği ile “tabî hakim” ilkesinin “kanuni hakim”535 olarak değiştirilmesi 

neticesinde yara almış olmaktadır. Nitekim, bu ilke ile zaten anayasal çerçevede 

birtakım tasarruflar bakımından yargı bağışıklığı söz konusu iken, yasakoyucuya 

bunların yanına yenilerini de ekleme imkanı vermektedir.536 Bu ilke bakımından 

1982 Anayasası düzeninde de durum farklılık arzetmemektedir. Kanuni hakim ilkesi 

korunurken, daha önce görevi “idari dava ve idari uyuşmazlıklar”ı çözmek olan 

Danıştay’ın yeni düzende “davaları görmesi… idari uyuşmazlıkları” çözmesi hüküm 

altına alınmakla 1961 Anayasası düzeninden farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu 

tabloda idari yargının görev alanında bulunan uyuşmazlıkların mutlak olarak idari 

yargı yerlerinde görülmesi bakımından yasakoyucunun bağlı yetkisi olduğunu 

söylemek güç görünmektedir. Bu esaslı veriler karşısında, AYİM’i düzenleyen 

157nci maddenin özel görevli yargı yerini yetkilendirdiği açık ise de, özel görevli 

yargı yerini açık düzenleme konusu yapan Anayasa koyucunun genel görevli yargı 

yerini evleviyetle düzenlemiş olması beklenirdi. Bu kapsamda yasakoyucunun görev 

aktarımına ilişkin bir takdir hakkının varlığı ileri sürülmekteyse de, bu alanın yine 

Anayasa hükümleri ve idare hukuku ilkeleri çerçevesinde doğru okunup 

yorumlanması gerektiği kanısındayız. Buna göre, idarenin yargısal denetimine ilişkin 

Anayasa maddelerini yorumlayan Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan ve 

yukarıda alıntılanan tespite göre idarenin kamu hukuku alanına giren işlem ve 

eylemleri idare hukukuna, bu kapsamda olmayan özel hukuk kişisi gibi hareket 

ederek tasarrufta bulunduğu uyuşmazlıklar da adli yargıya intikal ettirilecektir. Bu 

noktada, kamu hukuku alanına giren işlemler belirlenirken bunların niteliklerine 

ilişkin bir değerlendirme esas alınarak adli-idari yargı görev ayrımı belirlemesi 

yapılmalıdır. Uygulamada, belediye encümenlerince verilen cezalara karşı mahsus 

hakimlere, bunların olmadığı yerde sulh hakimliğine itiraz537, idari yaptırımlara karşı 

                                                 
534 1961 Anayasası madde 32: “Hiç kimse, tabiî hâkiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz.” 
535 “Hiç kimse, kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.” 
536 İl Han Özay, “Yargı Güvencesi-Bağımsızlığı ve Anayasa Mahkemesi”, Anayasa Yargısı, Cilt 8, 
1991, s. 103-116, s. 106. 
537 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun 
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başka kanunlarda aksine hüküm bulunmadığı taktirde adli yargıya itiraz538, gibi 

düzenlemelere rastlanılmaktadır. Bu kapsamda, kanun koyucunun anayasal ilkeler 

çerçevesinde görev alanı aktarımına ilişkin belirleme/kriter koyma yetkisini 

kullanırken daha özenli ve kanun yapma tekniğine daha uygun bir biçimde idari 

uyuşmazlığın kaynağı ilişkinin nitelikleri ile adli-idari yargı arasındaki işlevsel 

farkları da gözeterek, yukarıda örneği verilen muğlak terimler yanında adli yargıyı 

genel yargı yeri gören yaklaşımların yasalarda yer almamasına dikkat ederek, yasal 

düzenlemeler yapması gerekmektedir. 

 

Bu bağlamda belirlenen yargı yolu seçiminde adli yargı organlarınca 

görülmesi gereği yasakoyucu tarafından ortaya konan uyuşmazlıklar adli yargıda 

görülmeli, bunlar dışında kalanlar bakımından açık bir düzenleme söz konusu 

değilse539 nitelik itibarıyle “idari” olan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanından 

çıkarılmamalıdır. Sonuç itibarıyle, yasakoyucunun görev aktarımına ilişkin 

anayasal sınırı idari uyuşmazlığın niteliği olmak gerekir. 

 

Görüşümüz bu şekilde olmakla birlikte, aşağıda ayrıntılı olarak ele 

alınacağından burada sadece değinilecek olan 1999 Anayasa değişikliği ile idari 

yargının anayasal görev alanının “nitelik” değerlendirmesini gözönünde 

bulundurmayan bir biçimde anayasal yolla “daralma”sı söz konusudur. Nitekim, 

Anayasa madde 47 ile kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden 

hangilerinin özel hukuk kişilerince gördürüleceğine karar vermek yetkisi 

yasakoyucuya verilmiş, böylelikle niteliği gereği “idari” olan ve öyle kalması 

gereken kamu hizmetinin gördürülmesine ilişkin sözleşmeler “özel hukuk” alanına 
                                                 
538 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Genel kanun niteliği” başlıklı 3. maddesi, 
Anayasa Mahkemesi’nin 1.3.2006 gün ve E:2005/108, K:2006/35 sayılı kararıyla iptal edilmiş ve 
gerekçeli kararı 22.7.2006 gün ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bunun üzerine 
Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesini değiştiren 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 31. 
maddesi ile" (1) Bu Kanunun; 
a) İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm 
bulunmaması halinde,  
b) Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren 
bütün fiiller hakkında, 
uygulanır." hükmü getirilmiştir.  
539 Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Basım, İstanbul 2008, (İdari Yargı), s. 11. 
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kaydırılmaya açık hale getirilmiş ve bu sayede de idari yargının alanı yasakoyucunun 

iradesi ile daralma ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştır. Esasen, yukarıda gerek 1961 

gerekse 1982 Anayasası düzeninde idari yargının anayasal görev alanına ilişkin 

olarak ortaya konan yargısal içtihatlar ve doktrinel görüşlerin üzerine, söz konusu 

anayasal değişiklik tek başına idari yargının görev alanının aktarılması konusunda 

yasakoyucunun yetkisi olup olmadığını açık bir biçimde ortaya koymakta ve bu yetki 

bakımından da anayasada herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu bakımdan son 

tahlilde yasakoyucu, niteliği gereği “idari” olan bir sözleşmenin “özel hukuk” 

rejimine tabi kılınması hususunda, anayasa ile de sınırlanmamış, bir serbestiye 

sahiptir ve bu serbestlik dolaylı bir biçimde uyuşmazlığın yargı yolunu da 

değiştirmektedir. Tüm bunların sonucunda da 1961 Anayasası döneminde 1971 

senesine kadar idari yargının anayasaca korunan bir görev alanı olduğu, ancak bu 

alanın önce 1971 anayasa değişikliği ile ve sonrasında 1982 Anayasası hükümleri 

çerçevesinde, nihai olarak da 1999 senesinde yapılan anayasa değişiklikleri ile 

yasakoyucunun gittikçe genişleyen takdir hakkı karşısında nihayetinde anayasaca 

korunan böyle bir alanın neredeyse kalmadığı söylenebilir. 

 

III. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’nın Türk İdare 
Hukuku’ndaki Yeri 
 

A. Türk İdare Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 
Yolları 

1. Tahkim 
Eski zamanlarda ticari ilişkilerin gerektirdiği hızlı ve etkin yollardan çözüme 

ulaşmayı sağlaması bakımından tercih edilmiş ve günümüze kadar değişik alanlarda 

kullanılagelmiş olan tahkim, devlet örgütü içinde yer alan mahkemelerce yapılan 

yargılama yöntemine yakınlığı sebebiyle diğer alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinden ayrı düşünülmüştür. Başka bir deyişle, diğer alternatif yöntemlerde 

uyuşmazlığın çözümüne ulaşmak “yargılama” yerine tarafların kendilerine en uygun 

sonucu belirlemelerini esas alınırken, tahkim, tarafların uyuşmazlığını kendilerinin 

çözmeleri üzerine değil, tarafların uyuşmazlığının yargılamaya benzer bir şekilde, 
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“hüküm” tesis edilerek540 çözümüne yönelik olması bakımından farklılık 

arzetmektedir.  

 

İlk bölümde incelenen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya çıkış 

sebepleri gözönüne alındığında, Türk Hukuku’nda ve belki de hemen hemen tüm 

diğer hukuk sistemlerinde tahkim kavramının, diğer alternatif yöntemlerden az da 

olsa farklı dürtülerle ortaya çıktığı ve geliştiği söylenebilir. Nitekim, ülkemiz 

açısından İdare Hukuku alanında kullanılmak üzere tahkimin farklı görüşlere 

dayanan ve çok tartışılmış hatta halihazırda da tartışılan siyasi ve ekonomik 

sebeplerden, adeta bir zorunluluk olarak sistemimize ithal edildiği bir gerçektir. 

Buradan hareketle, müzakere, uzlaşma ve arabuluculuk gibi uyuşmazlığı sona 

erdirmek için taraf iradelerinin ileri düzeyde rol oynadığı ve önem arzettiği alternatif 

yöntemleri doğuran, taraflara aralarındaki uyuşmazlığı çözmek konusunda 

sorumluluk/yetki vermek ve tarafların ilişkilerini korumak gibi sebep ve amaçların, 

tahkimin tercih nedeni olmadığı, daha ziyade, yabancı yatırımların kolaylaştırılması 

amacıyla ev sahibi devlet ile yabancı yatırımcı arasında akdedilen sözleşmelerden 

doğan uyuşmazlıklarla sınırlı düşünüldüğü için, yerel mahkemelere ve yerel 

hukuklara olan güvensizliklerin başlıca ve belki de tek sebep olduğu görülmektedir. 

Tahkim, bu sebeplerden ötürü diğer alternatif yöntemlerin devlet yargı sistemi 

içindeki sorunları çözmeye, bunu sağlayamasa dahi hafifletmeye aday olmak 

amacından uzakta olduğu için, mahkeme yargılaması yanındaki konumu açısından 

hukuksal düzendeki yeri ve uyuşmazlıkların çözümünde ortaya çıkardığı sonuçlar da 

-diğer alternatif yöntemlerinkinden- farklı olmuştur.  

 

Tüm bunlar gözönüne alınarak, tahkim kurumunun, Türk Anayasası bakımından 

öncelikle ele alınarak idare hukuku mevzuatı ve idari yargılama mercilerinin görev 

alanı bakımından konumu irdelenecektir. Bunun yanında, tahkim, salt yargısal 

ölçekte ele alınmakla, idare hukuku alanında etkisi anlaşılabilecek kadar dar bir konu 

olmayıp, idare hukukunun esaslı dayanağını oluşturan kamu hizmeti ve kamu yararı 
                                                 
540 Bkz. Gary Brown, International Commercial Arbitration Vol. I, Walters Kluwer, 2009; Nigel 
Blackaby and Constantine Partasides with Alan Redfern and Martin Hunter, Redfern and Hunter on 
International Arbitration, Fifth Edition Student Version, Oxford University Press, 2009; Thomas E. 
Carbonneau, The Law and Practice of Arbitration, Third Edition, Juris Publishing, USA 2009. 
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gibi konuları da etkileyen ve bu suretle İdare Hukuku’na birçok alanda nüfuz eden ve 

etmeye aday olan bir konudur. Tüm bu etki alanları da gözönünde bulundurularak 

tahkim kurumunu ele almak başlı başına bir tez konusu oluşturacak nitelikte 

olduğundan, çalışmamız bakımından yararlı olacak ölçüde bu kurumun İdare 

Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku içindeki yeri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 

a. Tahkim Kurumu’nun İdare Hukuku’nda bir 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak 
Uygulama Alanı  

 

İdare Hukuku’nda tahkim, genel olarak sözleşmeler konusu içerisinde ele 

alınmış, ancak işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda -doğaldır ki- 

işlenmemiştir. Bunun sebebi, 1999 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikler 

sonrasında günümüze kadar gelen dönem bakımından, tahkimin mevzuat 

çerçevesinde yanlızca kamu hizmeti şartlaşma ve sözleşmelerinde öngörülmüş 

olması olarak gözükmekle beraber; Anayasa değişikliği öncesindeki ve sonrasında 

günümüze gelen zamanı da kapsayan dönem bakımından, tek yanlı ve icrai nitelikte 

yapılan idari işlemlerin ve genellikle bu idari işlemlere dayanan idari eylemlerin, 

bünyelerinde taşıdıkları kamusal özellikten kaynaklanan “kamu gücüne dayanma” ve 

bunun sonucu olarak da “hakkında işlem yapılan karşı tarafın (idare edilenler) istek 

ve tercihlerine bağlı ve tâbi olmama” özelliği olmaktadır.541 Bunun yanı sıra, adli 

yargı-idari yargı ayırımını gerektiren sebeplerden biri olarak kamu yararının 

uzmanlaşmış ve idareye özgü hukuk kurallarını uygulayan idare mahkemesi 

yargıçlarınca daha yerinde değerlendirileceği olgusu da, bu sonucu doğurmaktadır. 

İdari işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların, nitelik itibarıyle ve 

mevzuat gereği idari yargıya tâbi olmaları da bu sebeplerden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim, ONAR tarafından da belirtildiği gibi “Hakem, bir idarî ve icraî kararı iptal 

edemiyeceği gibi idarî eylemler (fiiller) den doğan bir zararın tazmini dâvasında 

idare hukuku esaslarını tatbik ederek idarenin hizmet kusurunu tesbit veya diğer 

                                                 
541 Tahkimin sözleşmesel temelli olması sebebiyle “… tarafların irade ve rızalarından doğmayan, 
objektif durumlara dayanan ve statülerden çıkan uyuşmazlıkara tatbik edilmesine imkan 
bulunmamaktadır.”, Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1931. 
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objektif teorileri tatbik suretiyle idarenin sorumluluğuna karar veremez; çünkü bu 

nevi uyuşmazlıklarda idarî işlem ve eylemler incelemek ve değerlendirmek ve buna 

göre idarenin sorumluluğunu tesbit etmek ancak idarî yargının yetkisine girer.”542 

 

i. 1999 Anayasa Değişikliği Öncesi’nde Tahkim Kurumunun 
Türk İdare Mevzuatındaki Yeri  

İdare hukuku alanında tahkim kurumuna, Anayasal olarak düzenlenmeden  

önce de hukuken başvurmak mümkün olmakla beraber, Danıştay’ın Anayasa’nın 

155/2 maddesinden kaynaklanan imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini inceleme 

yetkisine dayanarak sözleşmelerdeki imtiyaz şartlarını sözleşmeden çıkartması 

neticesinde543, fiilen bu yola başvuru ile karşılaşılaşılmamıştır. Anayasa değişikliği 

öncesi esas olarak bu alternatif yönteme başvuru imkanını veren, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası alanda akdettiği uluslararası sözleşmeler ve ikili 

yatırım andlaşmaları olmuştur. Ancak, Anayasa değişikliği öncesinde tahkim 

kurumunu işletme imkanı, hukuken varolmakla beraber Anayasa Mahkemesi’nin, 

idari sözleşmelerin yasayla özel hukuk sözleşmesi olarak düzenlenemeyeceği 

yönünde verdiği kararlar dolayısıyla nitelik itibarıyle idare hukuku alanına dahil olan 

idari sözleşmeler alanının “özel hukuk”a tabi kılınmayacağı ve bunun sonucu olarak 

                                                 
542 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1931. 
543 Gebze Dilovası Kombine Çevrim Doğalgaz Santralinin kurulup işletilmesi ve üretilen enerjinin de 
Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketine satışına ilişkin imtiyaz sözleşmesinin Danıştay 
Birinci Dairesi’nce incelenmesi ardından Daire 10.04.1996 tarih ve E. 1995/178 ve K. 1996/78 sayılı 
kararı ile (yayımlanmamış karar), “imtiyaz sözleşmelerinden dolayı taraflar arasında çıkacak 
uyuşmazlıkların çözümlenmesi görev ve yetkisinin idari yargıya ait bulunması” gerekçesiyle “bir özel 
hukuk kurumu olan tahkim ve tahkim öncesiyle ilgili düzenlemeler(in) metinden çıkarıl(masına)”, 
hükmetmiştir, Turgut Tan, “İdari Sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler”, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:50, Sayı:3-4, Haziran-Aralık 1995, s. 291-309, (İdari 
Sözleşme), s.308. Bunun dışında Danıştay, Danıştay 1inci Dairesi’nin 01.07.1996 tarih ve E.1995/246 
ve 10.04.1996 tarih ve 1995/178 sayılı kararları ile de sözleşme taslaklarındaki tahkim şartının 
karşısında durmuştur, bkz. Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve 
Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İkinci Bası, Beta Basım, İstanbul, 2002, (Uyuşmazlıkların 
Çözüm Yolları), s. 221. Aynı yönde Danıştay 1. Dairesi, E.1995/180, K.1996/70 sayılı Suçatı 
Hidroelektrik Santralinin Kurulması ve İşletilmesi, E.1995/181, K. 1995/245 sayılı Gönen 
Hidroelektrik Santrali ile ilgili, E. 1995/205, K.1998/67 sayılı Afşin Elbistan Santralinin 
Rehabilitasyonu ve Yeni Ünitelerin Yapımı ve İşletilmesi amacıyla akdedilen sözleşmelerdeki tahkim 
ya da “Dispute Review Expert” şartlarının sözleşmeden çıkartılması yönünde karar verirken, 
E.1995/61, K.1995/21 sayılı kararında ise akdedilen sözleşmeden doğacak uyuşmazlık için 
uygulanacak hukuka ilişkin düzenlemenin sözleşmeden çıkarılmasına hükmetmiştir. (Bu kararlar için 
bkz. Cem Çağatay Orak, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim, Dayınlarlı Hukuk 
Yayınları, Ankara, 2006, (Tahkim), s. 111-113). 
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da dolaylı yoldan tahkim kurumunun mümkün olamayacağı ortaya konmuş ve bu 

durum uluslararası yükümlülüklerle mümkün olan imkan ile çelişir nitelik 

arzetmiştir. Bu çelişkileri gidermek sonucunu doğuran ve Danıştay ile Anayasa 

Mahkemesi’nin “engelleri”ni aşmak amacıyla544 da 1999 senesinde Anayasada bir 

takım değişiklikler yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, tahkim kurumunun Türk İdare 

Mevzuatındaki konumunu, Anayasa değişikliği öncesi ve Anayasa değişikliği sonrası 

dönem olarak iki kısımda ele almak gerekecektir.  

 

Türk Hukuku’nda 1999 Anayasa değişikliği öncesinde tahkimin, idarenin 

taraf olduğu uyuşmazlıklarda çözüm yolu olarak kullanılmasına ilişkin Anayasa’da 

açıkça bir yasaklama olmamakla545 beraber idare hukuku alanına giren idari 

uyuşmazlıklar için yetkili görev kolu idari yargı olarak belirtilmiştir. Anayasa madde 

125 gereği, idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yoluna gidilebilir. Bu 

hüküm gereği, gerek kamu hukuku gerek özel hukuk olsun, idarenin her türlü işlem 

ve eylemlerinin yargısal denetime tabi olduğu belirtilirken 155inci maddede 

Danıştay’ın görevleri arasında “... davaları görmek, ... ve imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerini incelemek, idari uyuşmazlıkları çözümlemek ve kanunla gösterilen 

diğer işleri yapmak” sayılmıştır. Anayasal düzenlemelerin yanında 2575 sayılı 

Danıştay Kanunu madde 24 gereği, “imtiyaz sözleşmelerinden doğan idari davaları” 

çözmek Danıştay’in görevleri arasında, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 

madde 5/c gereği “(g)enel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari 

sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar” idare 

mahkemelerinin ve 2575 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 2 gereği yine 

“(g)enel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden 

dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar” idari dava türleri 

arasında sayılmış; idari uyuşmazlıkların ve dolayısıyla idarenin taraf olduğu idari 

                                                 
544 Danıştay’ın imtiyaz sözleşmeleri üzerindeki yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin girişimlerin idari 
yargının sorunları ile ilişkili olabileceği de ileri sürülmüştür, bkz. Esin Örücü, “The Turkish Conseil 
d’Etat and Privatization, Public Service Concession Contracts and International Arbitration”, 
European Public Law, Vol. 6, Issue.3, Kluwer Law International, 2000, s.345-354, s. 354. 
545 Bkz. Turgut TAN, “İdare Hukuku ve Tahkim”, Amme İdaresi Dergisi(AİD), Cilt 32, Sayı 3, 
Eylül 1999, (Tahkim), s. 3-23. Ramazan Çağlayan, İdari Yargıda Kanun Yolları, 2. Baskı, Asil 
Yayın Dağıtım, Ankara, 2007, s. 177. 
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sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri, idari yargı olarak 

düzenlenmiştir.  

 

1999 Anayasa değişikliği öncesindeki bu dönemde, idari yargının görev alanı 

idari uyuşmazlıkları kapsarken, idarenin özel hukuk alanına giren uyuşmazlıkları 

bakımından tahkim kurumunun kullanılageldiği görülmektedir. Nitekim, 2286 sayılı 

Devlet İhale Kanunu ya da kamu kurumlarının kendi ihale mevzuatları gereği 

yaptıkları ihaleler neticesinde akdettikleri sözleşmeler546 özel hukuka tabi olduğu  ve 

bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü açısından da tahkim 

kurumu öngörülebildiği gibi 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

düzenlenmiş olan kamu iktisadi teşebbüslerinin Kararnamede hüküm bulunmayan 

durumlarda faaliyetleri özel hukuka tabi olabilmektedir.547  

 

Bunun yanısıra, 3533 sayılı “Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare 

Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediyeye 

veya Hususi İdarelere ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu 

ile Halli Hakkında Kanun” gereği belirtilen kuruluşlar arasında çıkan ve adliye 

mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü 

öngörülmüştür. Bu tür ihtilafların tahkim yoluyla görülmesinin amacı, Kanun’un 

gerekçesinde548 de belirtildiği üzere “mahkemelerin tabi oldukları uzun usul 

hükümlerinden ayrı olmak üzere daha seri ve daha az masraflı” yoldan 

uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlamak olarak belirtilmiştir.  Nitekim Anayasa 

Mahkemesi de, 3533 sayılı Kanun ile kamu kurumları arasındaki özel hukuk alanına 

giren uyuşmazlıkların tahkim yoluyla halline ilişkin kararında adı geçen yasanın, bu 

kuruluşlar arasındaki uyuşmazlıkları “ bu kuruluş ve kurumların bünyelerine uygun 

biçimde, süratle ve kesin olarak sonuçlandırmak üzere, tahkim düzeni 

                                                 
546 Bu arada unutulmamalıdır ki, idarenin ister kamu hukuku, ister özel hukuk sözleşmesi olsun, karşı 
tarafın belirlenmesi açısından bu iki sözleşme türü arasında, kural olarak, bir fark yoktur ve karşı 
tarafın seçimini de kapsayan bu sürecin tamamlanması aşamasında idare, serbesti sahibi değildir ve 
önceden belirlenmiş kurallara uymak suretiyle bu süreci gerçekleştirebilir. Bkz. Meltem Kutlu, a.g.e 
(İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci), s. 45. 
547 Tan, a.g.m. (Tahkim), s. 9-10. 
548 ZC., 5. devre,  01.06.1938 – 29.06.1938, Cilt 26. 



 172

benimsenmiş(…)” olduğuna hükmetmiştir.549 Bunun gibi Danıştay da, belediyenin su 

şebekesi çalışmaları sırasında PTT telefon şebekesini maddi zarara uğrattığı iddiasına 

ilişkin kararında “Her ne kadar kamu hizmetinin yapılması sırasında verilen 

zararların karşılanması idari yargının görevine giriyorsa da, olayda; davalı 

yönetimce, davacı yönetimin belirttiği yer ve zamanda kamu hizmetine yönelik bir 

çalışmanın yapılmadığı ve bu nedenlerle anılan zararın kendilerine bağlanamayacağı 

öne sürülmektedir. Bu nedenle eylemin varlığının, niteliğinin ve bu eylem sonucu 

zararın tutarı konusundaki uyuşmazlığın kamu hizmetine ilişkin olduğu 

kanıtlanmadıkça 3533 sayılı yasa uyarınca, yönetsel yargılama usulünden farklı bir 

usul olan tahkim usulüne göre çözümlenmesi” gereğine hükmetmiştir.550 

 

 Bunun gibi mevzuatta düzenleme konusu yapılmış bir diğer mecburi tahkim 

yolu da 05.05.2009 tarih ve 5894 sayılı “Türk Futbol Federasyonu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun”da öngörülen ve Türk Futbol Federasyonu551 (TFF)’nun 

en üst hukuk kurulu olarak nitelendirilen Tahkim Kurulu’nun uyuşmazlıkları çözüme 

kavuşturmasıdır. TFF, yasa gereği özel hukuka tabi bir tüzel kişilik olarak 

düzenlenmiş ve her türlü futbol faaliyetinin milli/milletlerarası kurallara gore 

yürütülmesi, teşkilatlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuş “özerk”552 bir 

kuruluştur. 5894 sayılı Kanun madde 6 gereği, TFF Statüsü madde 61 ve 62’de 

düzenlendiği üzere, TFF ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, 

antrenörler, oyuncu temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer hakkında 

Yönetim Kurulu’nun verdiği kararlar ile TFF bünyesindeki kurulların kararları ve 

Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlara ilişkin uyuşmazlıkları ilgililerin 

başvurusu üzerine “kesin ve nihai olarak” karara bağlanmaktadır. TFF Statüsü madde 

62/3, Tahkim Kurulu tarafından verilen bu kararların idari veya yargısal makamların 

                                                 
549 Anayasa Mahkemesi’nin 05.10.1972 tarih ve E.1972/19- K.1972/47, sayılı kararı. (R.G. 
12.01.1973/14419). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr. 10.04.2009). 
550 Danıştay 8inci Dairesi’nin 18.09.1991 tarih ve E.1990/1834, K.1991/1377 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.danistay.gov.tr. 15.03.2009), Tan, a.g.m. (Tahkim), s.9. 
551 TFF, ilk olarak 27.05.1988 tarih ve 3461 sayılı Kanun, sonrasında da 17.06.1992 tarih ve 3813 
sayılı Kanun  ile düzenlenmiştir. 
552 Bkz. İl Han Özay, “Futbolda Özelleştirme”, İdare Hukuku İlimleri Dergisi (İHİD), Sayı 1-3, 
1990. TFF’nin idare teşkilatı içindeki yeri ve özerkliği için bkz. Kahraman Berk, “Türkiye Futbol 
Federasyonunun Türk İdare Teşkilatı İçindeki Yeri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası(İÜHFM), Cilt LXIV, Sayı 2, Legal Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 3-25.  
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onayı ve denetimine tabi olmadığını da hüküm altına almıştır. Bu hüküm, idarenin 

yargısal denetimini düzenleyen Anayasa’nın 125inci maddesi ile hak arama 

özgürlüğü’nü düzenleyen 36ncı maddesine aykırılığı sebebiyle, haklı olarak, 

eleştirilmiştir.553 Zira, başta Hukuk Devleti’nin sağlanması ve bunun yanında 

anayasal bir gerek olarak idarenin yargısal denetime tabi olması zorunluluğu yasal 

düzenlemelerle kısıtlanmamak gerekir. 

 

 Bunlar dışında yürürlükteki bir takım mevzuat hükümleri de belirli 

uyuşmazlıkların tahkim yolu ile hallini düzenlemiştir. Bunlardan bir kısmı, 

30.05.1940 tarih ve 3867 sayılı “Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe 

İşlettirilmesi Hakkında Kanun”, 19.02.1985 tarih ve 3154 sayılı “Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, 21.05.1986 tarih ve 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun”, 23.06.2000 tarih ve 4586 sayılı “Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine 

Dair Kanun”, 03.03.2005 tarih ve 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer 

Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini 

Esaslarına Dair Kanun” ve 16.05.2006 tarih ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanunu, olarak sıralanabilir. 

 

Anayasa değişikliği öncesi dönemde, tahkim kurumunun idare hukuku 

alanında kullanımına ilişkin çok tartışılan dönem, “yap-işlet-devret” olarak 

adlandırılan sözleşmelerin, imtiyaz teşkil etmeyecek şekilde ve özel hukuk 

sözleşmesi olarak mevzuatta düzenlenmesi üzerine açılmıştır. Zira, bir sözleşme tipi 

olmak yerine, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde maliyetli yatırımların 

gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş bir finansman modeli olduğu ileri sürülen554 yap-

işlet-devret modelini düzenleyen 8 Haziran 1994 tarih ve 3996 sayılı “Bazı Yatırım 

ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 

Kanun”un uygulanması için Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 1994/5907 sayılı 

                                                 
553 Giritli,Bilgen,Akgüner, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 482. 
554 Lale Sirmen, “Sözleşme Hukuku Açısından Yap-İşlet-Devret Modeli”, Yap-İşlet-Devret 
Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, Ankara, 19 
Haziran 1996, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1996, s. 11-17, (Yap-İşlet-
Devret Modeli), s. 11. 
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“Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar”ın 

30uncu maddesi, uyuşmazlıkların Türk Hukukuna göre ve Türkiye’de tahkim 

kurumu işletilerek çözümlenmesini kararlaştırmalarına imkan vermekteydi.555 

Ancak, bu dönemde, hernekadar 4 Aralık 1984 tarih ve 3096 sayılı “Türkiye Elektrik 

Kurumu Dışındaki Kurumların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”, 28 Mayıs 1988 tarih ve 3465 sayılı 

“Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu 

(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”, 8 

Haziran 1994 tarih ve 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” ve 4046 sayılı “Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun” düzenlemeleri,  elektrik, otoyol, köprü, baraj gibi 

hizmetlerin özel hukuk kişilerine “görev sözleşmesi”, “işletme hakkı devri 

sözleşmesi”, “kiralama” gibi yöntemlerle devrini düzenlemiş ve özellikle 3996 sayılı 

Yasa ile de idari sözleşme niteliğinde olan bu tür sözleşmelerin imtiyaz teşkil 

etmeyen bir “özel hukuk” sözleşmesi olduğu belirtilmişse de Anayasa Mahkemesi 

tarafından gerek 3974 sayılı Yasa556 gerekse 3996 sayılı Yasa’nın557 ilgili hükümleri 

iptal edilmiş ve bu tür sözleşmelerin niteliklerinin yasa koyucu tarafından 

değiştirilemeyeceği, niteliği gereği idari sözleşme olan bu tür sözleşmelerdeki 

Danıştay ön denetiminin bertaraf edilmesinin mümkün olmadığı ve bu tür 

sözleşmelerin idari yargının görev alanına dahil olduğu belirtilmiştir.  

                                                 
555 Turgut Tan, “İdare Hukuku İlkeleri Açısından Yap-İşlet-Devret Modeli”, Yap-İşlet-Devret 
Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, Ankara, 19 
Haziran 1996, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1996, (Yap-İşlet-Devret), s.23-
40, s. 38; Kutlu, a.g.e. (İhale Süreci) s. 48-53, dipnot 153. Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinin ortaya 
çıkış sebepleri, bunlarda tahkimin tercih edilmesinin sebepleri ve tabi olunan hukuksal düzen için bkz. 
Nuray Ekşi, “Yabancı Yatırımcılarla Yapılan “Yap-İşlet-Devret” Sözleşmelerinden Doğan 
Uyuşmazlıkların Milletlerarası Tahkim Yoluyla Çözümü”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Yıl 2005, s. 137-164. 
556 Anayasa Mahkemesi’nin  09.12.1994 tarih., E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr. 10.03.2009). 
557 Anayasa Mahkemesi’nin 28.06.1995 tarih., E.1994/71, K.1995/23 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr. 10.03.2009). (Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinin imtiyaz sözleşmeleri olduğunu 
belirterek buna ek olarak  Anayasa madde 125 gereği idarenin tüm eylem ve işlemleri yargı 
denetimine tabi olduğu, idari nitelikte olanların idari yargı, özel hukuk sözleşmesi olanların adli yargı 
denetimine tabi olduğunu, bu durumun Anayasa madde 37’de ifadesini bulan kanuni hakim güvencesi 
ile uyum içinde olduğunu,  Anayasa madde 155’in de Danıştayı idari uyuşmazlıklarda yetkili kılarak 
bu durumu desteklediğini hüküm altına almaktadır.) 
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Bunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesi, bir diğer kararında558 3987 sayılı 

Yetki Yasası’nın 3/f maddesindeki “Özelleştirme akitlerinin uygulanması sırasında 

çıkabilecek anlaşmazlıkların yürürlükteki kanunlar hükümlerine göre Türkiye 

Cumhuriyeti mahkemelerince yahut -uluslararası hakemlik dahil- tahkim yollarına 

başvurularak çözülmesi” ifadesini Anayasa’nın 9559 ve 142nci560 maddelerine aykırı 

bularak iptal etmiştir.  

 

Bu kararların tümünden çıkan sonuca göre, Anayasa Mahkemesi’nin, idari 

sözleşme niteliği taşıyan sözleşmelerin niteliği itibarıyle “özel hukuk”a tabi 

olamayacağını ve dolayısıyla bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, 

idari yargının görevli olduğuna hükmettiği görülmekte ve dolayısıyla da tahkim 

kurumu, bu tür uyuşmazlıklarda uygulama alanı bulamamaktadır. Böylelikle, bu 

dönemdeki Anayasa Mahkemesi kararları, idare hukuku alanında tahkim kurumunun 

kullanılamayacağına doğrudan hükmetmekten ziyade, bu durumu sonuçlar bir 

biçimde, idare hukukuna dahil bir alan olan kamu hizmetinin idari sözleşmelerle özel 

kişilere gördürülmesinin özel hukuk alanına kaydırılarak tahkim yargılamasına konu 

edilmesini, dolaylı bir biçimde engellemiştir.  

 

Bunun gibi tahkim kurumunun işletilmesini mümkün kılmayan bir bakış 

açısıyla, Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun 09.05.1996 tarih ve 1996/8269 sayılı 

Kararnamesinde yer alan “TEAŞ ve üretim şirketi arasındaki sözleşmenin 

uygulanmasından doğacak ihtilâflarda Türk Mahkemeleri, Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından tanınmış bulunan uluslararası mahkemeler ve tahkim kuruluşları 

yetkilidir” maddesi de dahil olmak üzere Kararnamenin tümü için yürütmenin 

durdurulması kararı vermiştir.561 Ayrıca Danıştay bir kararında562, idari sözleşmenin 

                                                 
558 Anayasa Mahkemesi’nin 07.07.1994 tarih, E.1994/49 K.1994/45-2 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr 10.03.2009). 
559 1982 Anayasası madde 9:Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 
560 1982 Anayasası madde 142:Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama 
usulleri kanunla düzenlenir. 
561 Danıştay 10. Dairesi’nin E. 1996/8792, sayılı kararı (yayınlanmamış), Gözübüyük/Tan, (İdari 
Yargılama Hukuku), s. 137-138;  İbrahim Kaplan, “Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Finans Modelleri 
ve Sözleşmeleri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XIX, Sayı:4, Aralık 1998, s.3-42, (Yap-
İşlet Finans Modelleri), s. 21.  
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tüm özelliklerini barındıran “üretim şirketi” ve “görev şirketi” sözleşmelerinin 

hükümlerinin Anayasa gereği Danıştay incelemesinden geçirilmesi gereğini 

belirtirken bir diğer kararında da563, imtiyaz niteliğinde olup Türkiye Elektrik 

Kurumu ile Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. arasında akdedilen “işletme hakkı devir 

sözleşmesi”nin Danıştay incelemesinden geçirilmeden yürürlüğe girmesini hukuka 

aykırı bulmuştur.564 

 

Buradan, Anayasa, idare ve idari yargılama hukukuna ilişkin yasal 

düzenlemeler ve bunların yargı içtihatları ile ortaya konan sınırları çerçevesinde 

tahkim kurumunun idari uyuşmazlıkların çözümünde kullanımının mümkün 

olmadığı, ancak idarelerin kendi aralarında ve özel hukuka tabi ilişkilerinden doğan 

uyuşmazlıklar bakımından ise mecburi olarak işletilmesinin mümkün olduğu sonucu 

çıkmaktadır. Ancak, tüm bunların yanında, 1999 Anayasa değişikliği öncesinde 

idarenin taraf olduğu ve “idari” nitelikte olan imtiyaz sözleşmelerine ilişkin 

uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna başvurulması, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin uluslararası yükümlülükleri bakımından imkan dahilinde olan bir yol 

                                                                                                                                          
562 Danıştay 1. Dairesi’nin 24.09.1992 tarih ve 1992/232, K.1992/294 sayılı kararı, “Gerek mevzuatın 
gerekse uygulamada tip sözleşme niteliğinde hazırlanan üretim şirketi sözleşmesiyle görev şirketi 
sözleşmesi örneklerinde yer verilen hükümlerin incelenmesinden,konusu kamu hizmeti olan bu söz 
leşmelerin,idari karakterde olduğu kadar kamu hizmeti imtiyaz sözleşme lerini diğer idari 
sözleşmelerden ayıran ve yukarıda açıklanan tüm unsurları taşımaktadır. … Anayasanın 
155.maddesinin ikinci fıkrasında, imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını incelemek görevinin Danıştaya 
ait olduğu belirtilmiştir. Bu durum Danıştayın kuruluşundan beride böyledir. Anayasanın söz konusu 
hükmüyle 2575 sayılı Danıştay Kanununun 23/d, 42/c ve 46/b hükümlerine göre kamu hizmeti 
imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarının iki aşamalı olarak Danıştayın incelenmesinden geçirilmesi 
gerekir. Bu görevin Anayasa ile Danıştaya verilmiş olması ve Anayasanın üstünlüğü ve bağla yıcılığı 
ilkesi karşısında, 3096 sayılı Kanunla konunun özel olarak dü zenlenmiş olduğundan söz edilerek, 
üretim ve görev şirketine ilişkin sözleşmelerin Danıştayca incelenmesine gerek bulunmadığı ileri 
sürülemez. Kaldıki söz konusu Kanunda, bu sözleşmelerin Danıştayca incelenmi yeceği yolunda bir 
hüküm de yer almamıştır. Sonuç olarak, 4 Aralık 1984 günlü 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan üretim ve görev şirketi sözleşmelerinin kamu hizmeti imtiyaz 
sözleşmesi niteliği taşıdığı ve Anayasa hükmü gereği olarak Danıştayın incelen mesinden geçirilmesi 
gerektiğine karar verildi.” 
563 Danıştay 10. Dairesi’nin 29.04.1993 tarih ve E.1991/1, K.1993/1752, “Kamu hizmeti niteliği 
taşıyan bir görevin yerine getirilmesi, idari bir sözleşmeyle özel girişimciye devredilmişse, kamu 
hizmetinin imtiyaz usulüyle yürütülmesi söz konusu olup, imtiyaz süresince hizmetten 
yararlananlardan alınacak bedelin yasa ile saptanacak bir tarife üzerinden tahsil edilecek olması ve bu 
hizmet devrinin, uzun ve belli bir devre için yapılması, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini diğer 
idari sözleşmelerden ayıran özelliklerdir. İdari İşlem niteliği taşıyan İdari Sözleşmelerin yapılması, 
uygulanması, yorumlanması ve sona ermesinden çıkacak her türlü uyuşmazlık, idarenin tek yanlı 
işlemlerinde olduğu gibi idari yargının görev ve yetki alanına girmektedir. 
564 Bkz. Tan, a.g.m. (Yap-İşlet-Devret), s. 25-26. 
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olmuştur. Bunun dışında da, aşağıda anlatılacak olan 1999 Anayasa değişikliği 

öncesinde, uygulamada özel hukuk sözleşmesi ile görülen kamu hizmetlerine ilişkin 

sözleşmelere ilişkin olarak hiç dava açılmaması, süresi içinde dava açılmaması ya da 

bunların tarafların iradeleriyle veya yargı kararıyla ortadan kaldırılmadıkları 

durumlarda bu tip sözleşmeler, geçerliliklerini sürdürebilmişlerdir.565 

 

ii. Uluslararası Yükümlülükler ve Tahkim 
1999 yılında Anayasa’da tahkim kurumunun düzenlenerek idare hukuku 

alanına dahil edilmesinden önceki dönemde de, gerek “1958 tarihli New York 

Sözleşmesi”, gerek “1961 tarihli Uluslararası Ticari Hakemlik Konusunda Cenevre 

Sözleşmesi” ve gerekse “Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki 

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme”nin Türk 

Hukuku’nda onay ile yürülüğe girmesi ile bu sözleşmeler çerçevesinde 

uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü imkanı mevcut bulunmaktaydı. Bunların 

yanında, yabancı yatırımcılar bakımından ülke ekonomisine katkı amacıyla birtakım 

devletlerle akdedilen “ikili yatırım anlaşmaları”nda da tahkim şartının öngörülmesi 

söz konusu olmuş566, ancak iç hukukta bunlara uygun düzenlemeler yapılmadığı için 

uygulamada bu yolu işletmek mümkün olmamıştır. 

 

Konumuz bakımından özellik arzeden ve idari sözleşme niteliğindeki kamu 

hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından kullanım 

alanı olan, “Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Uluslarararası Merkez” 

(International Center for the Settlement of Investment Disputes-ICSID) olarak 

adlandırılan ve ev sahibi Devlet ile yabancı yatırımcı arasındaki uyuşmazlıkların 

tahkim ve uzlaştırma gibi yöntemlerle çözümünü amaçlayan bu Merkezi kuran ve 

Dünya Bankası tarafından 1966 senesinde yürürlüğe konulan “Devletler ve Diğer 

Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 

Hakkında Sözleşme” (Washington Sözleşmesi), Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
                                                 
565 Ali Ulusoy, “Yeni Anayasal Durumda Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri 
Kavramları”, Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Birinci 
Basım, Liberte Yayınları, ed. Ali Ulusoy, Ankara 2001, s. 1-22, (Kamu Hizmetlerinin Görülüş 
Usulleri), s. 13. 
566 Şanlı, a.g.e. (Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları), s. 222. 
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tarafından 27.05.1988 tarih ve 3453 sayılı Kanun567 ile onaylanmış, onay belgesi 

03.03.1989 tarihinde Merkez’e bildirilmiş ve 02.04.1989 tarihi568 itibarıyle de 

Anayasa madde 90 gereği iç hukukumuzda yerini almıştır.569 Böylelikle, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yatırım yapan yabancılar ile idare arasında 

hizmet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi 

yönünde bir irade ortaya konmuş bulunmaktadır.  

  

              Washington Sözleşmesi’nin Merkez’in yargılama yetkisini düzenleyen 

25inci Maddesinin birinci fıkrası gereğince üye Devlet veya bu üye Devletin 

herhangi bir alt birimi ya da kurumu ile diğer üye Devlet vatandaşı arasında 

doğrudan yatırımdan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, tarafların uyuşmazlıklarını 

çözüm için yazılı olarak Merkez’e sunmaları halinde Merkez’in yargılama yetkisinin 

olduğu, tarafların uyuşmazlıklarının çözümü için Merkez’i yetkilendirmelerinin 

ardından bu durumdan tek taraflı olarak dönemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Sözleşme’nin 26ncı maddesi ise, tarafların bu Sözleşme gereği tahkim kurumuna 

muvaffakat etmeleri, aksi karalaştırılmadıkça, diğer herhangi bir çözüm yolunu devre 

dışı bırakır bir şekilde bu tahkime muvaffakat olarak anlaşılmaktadır. Bunun 

yanında, aynı madde gereği, taraf Devlet, yerel idari veya adli yolların tüketilmesini, 

Sözleşme gereği düzenlenen tahkimin ön koşulu olarak düzenleyebilmektedir. Her ne 

kadar, Washington Sözleşmesi’ne taraf olmak, Merkez’in yetkisini otomatik olarak 

kabul etmek anlamına gelmese570 ve Merkez’in yetkisini kullanabilmesi için 

tarafların ayrıca yetkilendirmeya ihtiyaç duymaları söz konusu olsa dahi, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti, iç hukuku bakımından kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden 

                                                 
567 R.G. 02.06.1988/19830. 
568 Haluk Günuğur, “Türk Hukukunda ve Türkiye’nin Taraf Olduğu Yabancı Sermaye 
Yatırımlarından Doğan Sorunların Çözümünde Tahkim (ICSID) Prosedürü, Faruk Erem Armağanı, 
Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 1999, (Tahkim), s. 323-341, s.337.  
569 Bkz. Ergin Nomer,Nuray Ekşi,Günseli Gelgel, Milletlerarası Tahkim Hukuku Cilt I, Üçüncü 
Bası, Beta, İstanbul, 2008, (Milletlerarası Tahkim), s. 105vd.; Şanlı, a.g.e. (Uyuşmazlıkların 
Çözüm Yolları), s. 244, 353vd.; Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, Seçkin, Ankara, 2007, s. 46vd, 
(Tahkim). 
570 “Bir andlaşma hükmü …, taraflar arasında yapılan bir sözleşme olarak kabul edilemez. ICSID 
Merkezi’nin yargı yetkisini içeren bir andlaşma hükmü…, yatırımcıya yapılmış ve onun tarafından 
kabul edilebilecek bir icaptan başka bir şey değildir.”, bkz. Ali Yeşilırmak, “Yatırım 
Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Ululararası Merkezin Türk İmtiyaz Sözleşmeleri Üzerindeki 
Yargı Yetkisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XX, Sayı 2, Sözkesen Matbaacılık , Ankara 
Aralık 1999, s. 151-182, (Yargı Yetkisi), s. 171. 
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kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Anayasal olarak mümkün olmayan tahkim 

kurumunu, ICSID’e taraf olmakla, bu tür uyuşmazlıklarda işletme iradesini ortaya 

koymuş bulunmaktadır. Bunun yanında, ICSID madde 54/1 gereği, ICSID nezdinde 

görülen tahkim sonucu verilen kararların üye ülkeler açısından bağlayıcılığı 

öngörülmüş ve kararın mali kısımlarını ilgilendiren hükümlerinin üye ülkelerin kendi 

mahkemeleri tarafından verilmiş “nihai bir karar” gibi yerine getirileceği de bir 

yüküm olarak taraf devletler açısından öngörülmüştür. 

 

 Doktrinde, idari sözleşmelere tahkim şartı konulamayacağını İdare 

Hukuku’nun genel bir kuralı sayan görüşe göre, ICSID’in uygun bulunup iç 

hukukumuzda kanun değerini kazanmasıyla yap-işlet-devret sözleşmelerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklarda denetim ve yaptırım bakımından, her ne kadar 

mülkiyet ve ayni hak uyuşmazlıkları ile münferit ikili ihtilaflarda Lahey Adalet 

Divanının yetkisini kabul eden hükümleri çekince ile saklı tutulmuşsa da, Türk 

mahkemelerinin yetkisi bertaraf edilmiş olmaktadır.571 Her ne kadar, Anayasa madde 

90 gereği iç hukukumuzda yerini alan bir uluslararası antlaşmanın Anayasa’ya 

aykırılığı iddiası ile yargı önüne götürülmesi mümkün olmasa da, buna dayanarak 

ICSID ve diğer yatırım antlaşma ve sözleşmelerinin iç hukukta öncelikle 

uygulanmasını savunan görüşlere572 karşın, Sözleşme’nin kendisinin olmasa da 

Sözleşme’yi uygun bulma kanununun yargı önünde iptal edilebileceğini savunan 

görüşler de mevcuttur.573 Bunu daha da ileri taşıyan bir başka görüş ise, hukuka 

uygunluğu sadece Anayasa Mahkemesi denetimi ile sınırlamamakta, idari yargı 

mercilerinin hukuka uygunluk denetimi yaptığından yola çıkarak Danıştay’ın da 

böyle bir denetimi yapabileceğini iddia etmekte, Sözleşme hükümlerinin Anayasa’ya 

                                                 
571 Lûtfi Duran, “Yap-İşlet-Devret”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 47, 
Sayı 3-4, Yıl 1991, s.147-170, (Yap-İşlet-Devret), s. 164, 170. 
572 Mahmut T. Birsel, Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir 
mi?(Sempozyum, 11.04.1997), Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 1997, s. 259 – 262 (tartışmalar); 
Ulusoy, a.g.e. (Kamu Hizmeti), s. 169. 
573 Mümtaz Soysal’in 1997 yılında Anayasa Mahkemesi’nin 35. Kuruluş Yıldönümünde yaptığı 
konuşma, bkz. İl Han Özay, “Yap-İşlet-Devret Modeli ve Yarattığı Sorunlara Çözüm Önerileri”, Prof. 
Dr. Sahir Erman’a Armağan, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul, 1999, s. 629-639, (Yap-İşlet-Devret 
Modeli), s. 634. 
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aykırılığı idari yargı mercilerince tespit edilip de iptal edilemese de buna dayanarak 

tesis edilmiş uygulama işleminin iptalinin mümkün olabileceğini ifade etmektedir.574  

 

ICSID çerçevesinde tahkim yoluna gidilebilmesine cevaz verilmesinin yanı 

sıra 1961 tarihli Uluslararası Ticari Hakemlik Konusunda Cenevre Sözleşmesi de 

kamu tüzel kişilerinin tahkim yoluna gitmesi hususunda açık bir düzenleme 

barındırmaktadır.575 Söz konusu düzenleme olan “Amme Hukuku Tüzel Kişilerinin 

Hakemliğe Tabi Olma Ehliyeti” başlıklı Cenevre Sözleşmesi madde 2 gereği 

milletlerarası ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar bakımından kamu tüzel kişileri 

hakemlik anlaşması akdetmek konusunda yetkili sayılmaktadırlar.  

 

iii. 1999 Anayasa Değişiklikleri Sonrası Tahkim’in İdare 
Hukuku’ndaki Görünümü 

 

90’lı yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar neticesinde, 

idarenin büyük ölçekli yatırımların görülmesi amacıyla yabancı sermaye ile arasında 

akdettiği sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıkların tahkim ile çözülmesi yolu 

kapanmış, bunun ardından, kimi görüşe göre yatırım yapan sermayenin kredi koşulu 

olduğu576 gerekçesiyle kimi görüşe göre de politik bir takım nedenlerle577 

hukukumuza ithal edilmek istendiği savunulan tahkim kurumu, idarî yargının görev 

alanını daraltır bir biçimde, anayasal olarak idarî -ve niteliği itibarıyle idari olmakla 

birlikte özel hukuk alanına yasayla tabi tutulabilen- bir takım uyuşmazlıkların 

çözümü amacıyla, hukuk düzenimizde yerini almıştır. 

 

                                                 
574 Özay, a.g.m. (Yap-İşlet-Devret Modeli), s. 634. Yazar, bunlara ek olarak, ICSID hükümlerinin 
sadece taraf devletlerin vatandaşları açısından geçerli olduğundan bunun “genel bir uygulamanın 
güvencesi” olamayacağını, ve bunun Anayasa’da öngörülen “kanun önünde eşitlik” ilkesi ile de 
çeliştiğini ifade etmektedir. 
575 Söz konusu düzenleme Fransa’da kamu hukuku tüzel kişilerinin tahkim yolunu kullanmaları 
bakımından istisnai bir hüküm olarak kabul edilmektedir, bkz. Tan, a.g.m. (Tahkim), s. 15. 
576 Yücel Sayman, “İdari Sözleşmeler ve Uluslararası Tahkim” Türkiye Barolar Birliği Paneli 16 
Temmuz 1999, Kent Matbaası, Ankara 1999, (Uluslararası Tahkim), s. 14-15. 
577 Çetin Turan, “Sözleşme Özgürlüğü, Küreselleşme ve ‘Uluslararası Tahkim’ ”, Yargı Reformu 
Sempozyumu 2000, İzmir Barosu, İzmir, Nisan 2000, (Küreselleşme ve Uluslararası Tahkim)s. 249-
267.  



 181

13 Ağustos 1999 tarih ve 4446 sayılı Kanun578 ile öncelikle, Anayasa’nın 

47’inci maddesi’ne “Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel 

kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin 

esas ve usuller kanunla gösterilir. Devlet, kamu iktisadi teşebbüsler ve diğer kamu 

tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk 

sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği 

kanunla belirlenir.” ibareleri eklenerek kamu hizmetlerinin idarenin gözetim ve 

denetimi altında özel hukuk kişilerince görülmesine ilişkin sözleşmelerin yasa 

koyucunun belirlemesiyle “özel hukuk sözleşmesi” olarak düzenlenmesi yolu 

açılmıştır. Ancak bu değişiklik hükmü ile Anayasa koyucunun eksik bir belirleme 

yaptığı, bu hükmün idarenin -özel faaliyetleri dahil- her türlü hizmetini kapsadığı 

şekilde anlaşılabileceğinden hareketle idarenin faaliyetlerinin tanımı ve bunların 

hangi kritere göre belirleneceğinin düzenlenmediği, bu faaliyetlerin hangi 

hukuksal rejime tabi olacağı konusunda bir belirleme yapılmış olduğu ileri 

sürülmüştür.579  

 

Bundan başka, Anayasa madde 125/1’e “Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 

şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya 

milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak 

yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.” ifadesi eklenerek de, kamu 

hizmetlerinin özel hukuk kişilerine gördürülmesine ilişkin sözleşmelerden 

kaynaklanan uyuşmazlıkların milli ya da milletlerarası tahkim yoluyla çözüm yolu 

açılmıştır. Bu değişiklik, 47nci maddede zaten özel hukuk sözleşmesi ile görülmesi 

yolu açılan sözleşmeler bakımından “tahkim” kurumunun kullanıma açık olması 

sözkonusuyken, 125inci maddede kamu hizmeti gördürülmesine ilişkin sözleşmelere 

ilişkin uyuşmazlıklar bakımından tahkimin mümkün kılınmasının sebebi bunların 

“idari” sözleşme olduğu durumlarda da tahkim yoluna gidilebilmesinin sağlanması 

şeklinde bir sonuç yaratmaktadır.580 Zira, yasakoyucu tarafından özel hukuk 

                                                 
578 R.G. 14.08.1999/23786. 
579 Ulusoy, a.g.m. (Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri), s. 4-5. 
580 “Sonuçta her iki halde de kamu hizmetleri alanında tahkim ortaya çıkacaktır. Birincisi kamu 
hizmetinin özel hukuk sözleşmesi ile özel hukuk kişisi tarafından görülme usulü ihdas edilerek, 
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sözleşmesiyle gördürülecek kamu hizmeti alanları, niteliği itibarıyle özel hukuka tabi 

olacaklarından bunların çözümü için “tahkim” yolunun ayrıca belirtilmesine gerek 

yoktur. Anayasaya 125inci madde hükmündeki değişiklik yapılmasa da 47nci madde 

hükmü ile “özel hukuk”a tabi kılınacak hizmetlerin görülmesi için idare ile özel 

hukuk (tüzel) kişisi arasında akdedilecek sözleşmenin tahkim şartını içermesi 

hukuken mümkündür. Bu sebeple de, madde 125 hükmü, kamu hizmetlerinin özel 

hukuk (tüzel) kişilerine idari sözleşme niteliğindeki sözleşmelerle gördürülmesinde 

de “tahkim” kurumunun alternatif bir çözüm yöntemi olarak kullanılmasını 

sonuçlamaktadır. 

 

 Bunun yanında yine 4446 sayılı Kanun ile Anayasa’da yapılan bir diğer 

değişiklik Danıştay’ı düzenleyen 155inci maddede olmuştur. Buna göre, Danıştay’ın 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin incelenmesine ilişkin görevi, “düşünce 

bildirmek” şekline dönüştürülürken bir de süre sınırı getirilerek bu görev 2 ay ile 

kısıtlanmıştır. Burada Danıştay’ın yetkisi bakımından açık olmayan bir durum 

yaratılmış olmaktadır. Bu, belirsizlik, Danıştay’ın konu hakkında inceleme 

yapmaksızın görüş bildiremeyeceği581 yorumu benimsenirse, süre kısıtı dışında eski 

düzenlemeden farklı bir durumun söz konusu olmadığı söylenebilecektir.582 Buna 

karşın, düşünce açıklamasının görüş almak niteliğinde olduğu ve danışma kararı 

teşkil edeceği583 yorumu benimsenirse bağlayıcılığı olmayacağından eski 

düzenlemeye göre Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin oluşum 

aşamasında görev alanının daraltıldığı ileri sürülebilecektir. Ancak, niteliği ne olursa 

olsun Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşme tasarıları hakkında düşünce 

bildirmesi Anayasa gereğidir. Yukarıda belirtilen anayasa değişikliği ile kamu 
                                                                                                                                          
bu özel hukuk sözleşmesi içinde yer alabilecek tahkim; ikincisi ise, bir idari sözleşme türü olan 
kamu hizmeti imtiyazı sözleşmesinde anayasa gereği mümkün hale gelen tahkim.” Aydın Gülan, 
Kemal Berkarda, “İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişiklikler”, 2002 İdari Yargı 
Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı, Ankara 2002, (Köklü Değişiklikler). (Çevrimiçi 
www.danistay.gov.tr. 16.08.2008).  
581 Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti(Kavram ve Hukuksal Rejim), Turhan Kitabevi, Ankara 
2002, (Kamu Hizmeti), s. 327. 
582 Aslında bu görüşe göre süre kısıtı da büyük bir değişiklik yaratmayabilir, zira, “… sözleşme yapma 
aşamasındaki idarenin Danıştay’in görüşünü/inceleme sonucunu beklemesi zorunluluktur. Danıştay’in 
görüşünün alınması, idari sözleşmenin ortaya çıkmasında atlanması mümkün olmayan işlemin kurucu 
unsurlarına dahil olan bir aşamadır”, Karahanoğulları, a.g.e. (Kamu Hizmeti), s. 327. 
583 Gözler, a.g.e. (İdare Hukuku), . 382. 
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hizmetlerinin özel hukuk kişilerine gördürülmesinde tahkim kurumunun uyuşmazlık 

çözüm yöntemi olarak kullanılabilmesini mümkün kılan değişikliğin ortaya çıkardığı 

iki farklı sonuç üzerinde Danıştay’ın düşünce bildirmeye ilişkin görevinin farklı rolü 

olmaktadır. Kamu hizmetinin özel hukuk sözleşmesi ile görülmesi durumunda 

Danıştay’ın görüş bildirme zorunluluğu yokken, idari sözleşme ile görülmesi 

durumunda Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesi hakkında görüş bildirmesi 

söz konusu olacaktır.584 

 

 Anayasa’da yapılan bu değişikliklere paralel olarak idari yargı mevzuatında 

da gerekli değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda; 18.12.1999 tarih ve 4492 sayılı 

Kanun ile Danıştay Kanunu madde 23/d, 46/b ve 48inci maddeleri ile İdari 

Yargılama Usulü Kanunu madde 2/1(c), 02.06.2000 tarih ve 4575 sayılı Kanun ile 

Danıştay Kanunu’nun 24üncü maddesi, ve 08.06.2000 tarih ve 4577 sayılı Kanun ile 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 

Görevleri Hakkında Kanun madde 5/1(c), hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Böylelikle Danıştay Kanunu madde 23/d ile Danıştay’ın imtiyaz sözleşmeleri 

hakkında düşüncesini 2 ay içinde bildirmesine ilişkin hüküm, yine aynı Kanun 

madde 24 ile Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak gördüğü uyuşmazlıkları 

sıralarken kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan ve 

tahkim öngörülmeyen idari davaları gördüğü, ve bunları bir bütün olarak belirtildiği 

Danıştay Kanunu madde 48 ile de Danıştay’ın kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerine 

ilişkin bildirmesi gereken görüşünü iki ay içinde sonuçlandırması zorunluluğu 

düzenlenmiş; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 2/1(c)’de idari 

davalar sayılırken “(t)ahkim 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” ibaresi getirilmiş; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun madde 5/1(c)’ye 

de yine İYUK madde 2/1(c) hükmü getirilerek, tahkim yolu öngören kamu hizmeti 
                                                 
584 Gülan, Berkarda, a.g.m. (Köklü Değişiklikler). Aydın Gülan, “Kamu Hizmeti’nin Dönüştürücü 
Etkisi Karşısında Tahkimin Geleceği”, Hukuk Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve 
Kamu Hizmeti, Ed. Ali Ulusoy, Liberte Yayınları, Ankara 2001, s. 140-154, s.146. 
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imtiyaz sözleşmeleri idari yargının görev alanı dışında bırakılmıştır. Bunun yanında, 

20.12.1999 tarih ve 4493 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun” madde 2 ile de bu Kanun kapsamındaki yap-işlet-devret 

sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmeleri olduğu “Yüksek Planlama Kurulunca 

belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme, 

özel hukuk hükümlerine tabidir.” ifadesiyle hükme bağlanmıştır.  

 

 Tahkim yolu öngörülen ve bir kamu hizmetinin görülmesine ilişkin olan 

sözleşmelerin idari yargının görev alanından çıkarılabilmesine imkan veren bu 

düzenlemelerin ardından, bu tür sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda 

tahkim usulünün uygulandığı durumlarda sözleşme yapılırken taraflarca uyulması 

gereken esasları belirlemek için 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı “Kamu Hizmetleri 

ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim 

Yoluna Başvurulması Halinde Gereken İlkelere Dair Kanun” yürürlüğe konmuştur.  

Söz konusu Kanun 2nci maddesi ile, “tarafların aralarındaki anlaşmaya göre hakem 

veya hakem kuruluna götürdükleri, usulü taraflarca belirlenebilecek özel bir 

yargılama faaliyeti” olarak tanımlanan tahkimin esas sözleşmede bir tahkim şartı 

olabileceği gibi, ayrı bir sözleşmeyle de düzenlenebileceğini öngörülürken, 

“yabancılık unsuru” sözleşmenin tarafı yabancı şirketin ortaklarından en az birinin 

yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı veya sözleşmenin uygulanmasına 

ilişkin olarak yurtdışı kaynaklı sermaye/kredi-teminat sözleşmesi akdedilmesinin 

gerekli olması olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeleri içeren 4501 sayılı Kanun’da 

ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalarda hüküm 

bulunmaması hallerinde ise 18.06.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ile 20.05.1982 tarih ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk 

ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun tahkim ile ilgili hükümlerine atıfta 

bulunulmuştur. Bunun yanında 4501 sayılı Kanun madde 5 ile, tahkim yargılaması 

sonucu verilecek hakem kararlarının tanınması, tenfizi ve temyizine ilişkin 

düzenlemeler de öngörülmüş olmakla birlikte, 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı 

“Milletlerarası Tahkim Kanunu”nun (MTK) yürürlüğe girmesi ile bu hüküm (4686 
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sayılı Kanun madde 17 ile) mülga olmuş ve bunun yanında yabancılık unsuru içeren 

uyuşmazlıklarda tahkim kurumunun işletilmesine ilişkin olarak da “Milletlerarası 

Tahkim Kanunu” geçerli olmuştur.  

 

 MTK’nın yürürlüğe girmesine kadar Türkiye’de, yabancı unsurlu olsun ya da 

olmasın, tahkim yargılamasına tabi uyuşmazlıklar H.U.M.K.’na tabi idiler.585 Yine 

MTK öncesinde idarenin kamu hizmetlerinin imtiyaz sözleşmeleri ile gördürülmesi 

çerçevesinde akdettiği sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim yolunun 

öngörülmesi halinde 4501 sayılı Kanun uygulanırken, adı geçen Kanun’un 

yürürlüğünden sonra yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar bakımından 4501 

sayılı Kanun uygulanmaz olmuştur. Nitekim, MTK madde 1 gereği 4501 sayılı 

Kanun’a göre yabancılık unsuru bulunan kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla 

çözülmesinin MTK’na tabi olduğu belirtilmiştir. Bu halde, 4501 sayılı Kanun kamu 

hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların tahkim 

yoluyla çözümünde yalnızca yabancı unsurlu olmayan uyuşmazlıklar bakımından 

uygulama alanına sahip bulunmaktadır. MTK’nun uygulama alanı, MTK madde 1 ile 

“yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu 

Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği 

uyuşmazlıklar”a hasredilmiştir. 

 

 Yabancılık unsurunun varlığı ise MTK madde 2 ile,  

• Tarafların (tahkim anlaşmasının tarafları) yerleşim yeri/olağan oturma 

yeri/işyerlerinin  

- ayrı devletlerde bulunması, 

- tahkim anlaşmasında belirtilen ya da tahkim anlaşmasına dayanarak 

tespit edilen durumlarda tahkim yerinden, 

                                                 
585 Turgut Kalpsüz, “Yeni Milletlerarası Tahkim Kanununun Değerlendirilmesi”, Milletlerarası 
Tahkim Semineri, Ankara 2001, s. 110-127. 
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- esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa 

edileceği yerden/uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu 

yerden 

başka bir devlette bulunması 

• Esas sözleşmenin tarafı olan özel hukuk kişisi şirket ortaklarından en az 

birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatıne göre yabancı sermaye getirmiş 

olması ya da sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye 

sağlanması için kredi/güvence sözleşmesi yapılmasının gerekli olması, 

• Esas sözleşmenin veya hukuki ilişkinin bir ülkeden diğerine sermaye/mal 

geçişi gerçekleştirmesi, 

halleriyle sınırlı olarak belirlenmiştir. 

 

MTK’nun konumuz bakımından en önemli hükümleri devlet mahkemelerinin 

tahkim sürecindeki yerine ilişkin olanlarıdır. MTK kapsamındaki tahkim yolu ile 

uyuşmazlıkların çözümünde MTK’da “mahkeme” atfı yapılarak mahkeme tarafından 

yapılacağı hüküm altına alınan yerlerde madde 3 gereği, davalının yerleşim 

yeri/olağan oturma yeri/işyerinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi, bu 

sayılanların Türkiye’de olmadığı hallerde de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi 

görevli ve yetkili kılınmıştır. Bu hükme göre, uygulamada ortaya çıkan durum 

aslında idare hukuku gereği “idari” olan bir uyuşmazlığın karakteriyle bağdaşmayan 

bir durum yaratmaktadır. Nitekim, idari uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın niteliği gereği 

ilgilisinin iradesine bakılmaksızın tek yanlı ve icrai olarak uygulanan idari 

tasarrufların bireyler tarafından dava edilmesi ve bunun neticesinde de idari 

uyuşmazlığın esas çözüm yeri olan idari yargıda idarenin davalı olması söz 

konusudur. Ancak, burada tahkime konu olan bir idari tasarruf söz konusu olmakta, 

bunlardan biri idari sözleşme diğeri özel hukuk sözleşmesi olduğunda -tahkim 

sözkonusu olmasaydı sadece davalı olabilecek olan idare- idari sözleşme akdetmiş 

olmasına rağmen uyuşmazlık çözüm yolu tahkim olarak öngörüldüğü için davacı da 

olabilecektir.  
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MTK kapsamında yetkili ve görevli sayılan mahkemenin yetkisinin sınırı da 

belirlenmiş ve sadece MTK hükümlerine göre müdahalede bulunabileceği hüküm 

altına alınmıştır. MTK kapsamında mahkemelerin tahkim yargılaması sürecine 

dahiliyeti, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz (madde 6), hakem 

seçimine/reddine/yetkilerinin sona erdirilmesine ilişkin birtakım haller (madde 7), 

tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin haller (madde 10), hakem/hakem heyetinin 

talebi üzerine delillerin toplanması (madde 12), taraflardan birinin hakem kararının 

mahkemeye gönderilmesini istediği haller (madde 14) ile hakem kararlarına karşı 

iptal davası açılmasına ve bu iptal kararına karşı temyize gidilmesine ilişkin hallerde 

(madde 15) söz konusu olmaktadır.  

 

Mahkemelerin tahkim yargılamasına yukarıda belirtilen hallerde 

dahiliyetinden evvel, tahkim yolu öngörülen uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın 

hakem/hakem heyeti yerine mahkemeye götürülmesi durumunda MTK madde 5 ile 

tahkim itirazı düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın tahkim yoluyla 

görülmesi için aralarında anlaşmaya vararak geçerli bir tahkim şartı öngörmelerinin 

iki önemli sonucu bulunmaktadır.586 Bunlardan ilki, tarafların aralarındaki 

uyuşmazlığı tahkim sözleşmesi/şartına göre tahkim yolu ile çözmeleri; ikincisi ise, 

uyuşmazlığın çözümü için taraflardan birinin mahkeme yoluna başvurması halinde 

diğer tarafın tahkim sözleşmesi/şartına dayanarak “tahkim itirazı”nda 

bulunabilmesidir. MTK madde 5 gereği, tahkim yolu öngörülmüş bir uyuşmazlık için 

taraflardan birinin mahkemeye başvurması ve bunun karşısında da tahkim itirazı ileri 

sürülmesi halinde ve tahkim sözleşmesinin/şartının geçerliliğine ilişkin 

uyuşmazlıkların H.U.M.K.’nun ilk itiraza ilişkin hükümlerine göre çözümleneceği; 

bu itirazın mahkemece kabulü halinde de davanın mahkeme tarafından usulden 

reddedileceği hükme bağlanmıştır.  

 

                                                 
586 Akıncı, a.g.e. (Tahkim), s. 96. 
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MTK madde 10, tahkim yargılamasının belirli bir süre ile sınırlandırılmasını 

hüküm altına almış ve hakemin seçildiği /hakem heyetinin ilk toplantı tutanağını 

düzenlediği tarihten itibaren kural olarak 1 yıl içinde hakem yargılamasının 

sonlandırılarak esas hakkında karar verilmesi hükme bağlanmıştır. Ancak, tarafların 

anlaşması halinde ya da bu olmuyorsa taraflardan birinin asliye hukuk mahkemesine 

başvurması üzerine bu süre mahkemece uzatılabilmektedir. Yine aynı madde gereği, 

tarafların aksini kararlaştırmadıkları hallerde, yargılama esnasında taraflarca ileri 

sürülen iddialar ve yapılan savunmaların değiştirilebileceği veya genişletilebileceği 

de öngörülerek taraflara yargılama sürecinde esneklik ve hakimiyet sağlanmıştır. 

Bunun gibi tarafların uyuşmazlığın esasa uygulanacak hukuku belirlemeleri 

bakımından da yargılama sürecinde hakimiyetleri söz konusudur. MTK madde 12 

gereği, esasa uygulanacak hukuku taraflar belirler, bunun kararlaştırılmamış olduğu 

hallerde hakem/hakem heyeti uyuşmazlık ile en yakın bağlantıda olduğuna kanaat 

getirdiği devlet hukukunu uygular. Hakem/hakem heyetinin taraflarca açıkça 

yetkilendirildiği hallerde uyuşmazlığın çözümünde “hakkaniyet ve nesafet 

kurallarına” göre karar vermesi de mümkündür.  

 

MTK madde 15, bu Kanuna tabi olarak yürütülen tahkim prosedüründe 

tahkim kararına karşı yalnızca “iptal davası” niteliğinde, açılmasıyla birlikte hakem 

kararının icrasını “kendiliğinden” durduran ve H.U.M.K. hükümlerince sadece 

temyizi mümkün olabilen587, bir davanın yetkili asliye hukuk mahkemesinde hakem 

kararının (düzeltme/tamamlama/yorum kararları da aynı hükme tabi olmak üzere) 

taraflara bildirildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde açılabileceğini bir kanun 

yolu olarak öngörmüştür. Açılan bu iptal davasının “öncelikle ve ivedilikle” 

görülmesi gereği de belirtilmiştir. İptal sebepleri de sınırlı sayıda belirtilmiş ve 

bunlar genellikle yargılama usulü ile hakem/hakem heyetinin yetkisini aşıp aşmaması 

çevresinde toplanmış; bunun yanında, taraflardan birinin bu sebeplerin gerçekleştiği 

iddiası ile başvurması üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesinin de belirli 

                                                 
587 İptal kararının temyiz sebepleri de MTK madde 15 ile hakem kararının iptal sebepleriyle sınırlıdır 
ve bu inceleme de öncelikle ve ivedilikle karara bağlanır. 
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noktalardan hakem kararının iptale konu olup olamayacağını incelemesi yetkisi 

verilmiştir. İptal başvurusunda bulunan tarafın,  

-tahkim anlaşmasının taraflarından birinin ehliyetsiz olduğu,  

-tahkim anlaşmasının, anlaşmanın tabi olduğu hukuka, bu yoksa Türk 

Hukuku’na göre, geçersiz olduğu,  

-hakem/hakem heyetinin seçiminde taraflarca belirlenen ya da Kanun 

tarafından öngörülen usule uyulmadığı,  

-tahkim kararının süresi içinde verilmediği,  

-hakem/hakem heyetinin yetkili/yetkisiz olduğuna hukuka aykırı olarak karar 

verdiği veya tahkim anlaşmasını kapsamayan bir konuda karar verdiği/taraflarca 

istemde bulunulmuş konunun tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini 

aştığı,  

-yargılama usulü bakımından tarafların belirlediği ya da bu yoksa Kanun’da 

öngörülen usule uyulmadan yargılama yapıldığı ve bu durumun kararın esasına etki 

ettiği ve  

-tarafların eşitliğinin gözetilmediğini  

ispat ettiği hallerde iptal kararına hükmedileceği MTK’da belirlenmiştir. Bu iptal 

başvurusu sırasında mahkeme de hakem/hakem heyetinin kararına konu olan 

uyuşmazlığın Türk Hukuku bakımından tahkime elverişli olmadığını ya da bu 

kararın kamu düzenine aykırı olduğunu “re’sen” tespit ederse de iptal kararı 

verebilir.  

 

İptal davasına ilişkin olarak MTK madde 15, tarafların bu yola gitmekten 

kısmen(iptal sebeplerinden birisi/bir kısmı bakımından) veya tamamen “feragat” 

etme hakkını da öngörmüştür. Bu hüküm, lafzen, feragat hakkının uyuşmazlığın 

“taraflarına” tanınmış olduğu şeklinde yorumlanabilmekle588 beraber, bu yola 

gidecek taraflar bakımından sınırlama da içermektedir. Nitekim, yerleşim/olağan 

                                                 
588 Akıncı, a.g.e. (Tahkim), s. 197-200. 
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oturma yerleri Türkiye dışında bulunan taraflar bakımından, tahkim anlaşmasında 

açıkça ya da sonradan yazılı olarak belirtmesi halinde feragatin mümkün olduğu 

belirtilmektedir. Böylelikle, yerleşim/olağan oturma yerleri Türkiye’de bulunan özel 

hukuk tüzel kişileri iptal davası açma hakkından feragat edemeyecekleri gibi, 

özellikle bir tarafın idare olduğu durumlarda bu şart idare bakımından geçerli 

olamayacağı için, sözleşmenin diğer tarafı olarak idare de feragat hakkından mahrum 

bırakılmış olmaktadır. Bu da taraflararasında bir eşitsizlik yaratmaktadır. Bunun 

yanında, tarafların yasada sayılan sebeplerden “kamu düzenine aykırı olma”ya ilişkin 

olarak feragat haklarını kullanmaları halinde söz konusu uyuşmazlığın kamu hizmeti 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklı olması dolayısıyla kamu yararınının 

gözetilmesinin mümkün olduğu son aşamada sakınca yaratabilecektir.589 

 

MTK hükümlerine uygun bir biçimde yapılan tahkim yargılaması sonucu 

verilen karara ilişkin olarak, iptal davası için öngörülen sürenin geçmesi, tarafların 

iptal davası açmaktan feragat etmesi ya da iptal davasının reddine ilişkin kararın 

kesinleşmesinden sonra, hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair bir belge asliye 

hukuk mahkemesince verilmektedir. Bu hallerden iptal davası yoluna gidilmeyenler 

bakımından, karara icra kabiliyeti kazandırmak için belge verilmesi esnasında 

mahkemece re’sen hakem/hakem heyetinin kararına konu olan uyuşmazlığın Türk 

Hukuku bakımından tahkime elverişli olmadığının ya da bu kararın kamu düzenine 

aykırı olduğunun tesbiti yapılmaktadır. Böylelikle, iptal davasına gidilsin gidilmesin, 

hakem/hakem heyetince verilen kararın icra kabiliyeti kazanabilmesi, bu iki şartın 

tetkik edilmesine bağlı tutulmuştur. 

 

Yukarıda anlatılan tahkim yargılaması usulü, “yabancılık unsuru” içeren ve 

Tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya MTK hükümlerinin taraflar ya da 

hakem/hakem heyetince seçildiği uyuşmazlıklar için geçerlidir. Buna ek olarak, 

yabancılık unsuru içermeyen uyuşmazlıklarda 4501 sayılı Kanun’un atfı üzerine 

H.U.M.K. hükümlerinin uygulandığı iç tahkim ve yabancılık unsuru içeren ve 

                                                 
589 Orak, a.g.e. (Tahkim), s. 208. 
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MTK’ya tabi olmayan tahkim de kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde kullanılabilmektedir. 

Tüm bunların yanında, tahkim usulü öngörülmeyen, daha doğru bir deyişle, 

yasakoyucu tarafından özel hukuk sözleşmesiyle gördürülmesi düzenlenmeyen 

hizmetlerin imtiyaz sözleşmesine konu olması halinde tahkim kurumunun 

uyuşmazlık çözüm yolu olarak öngörülmediği hallerde ise idari yargılama hukuku, 

uyuşmazlığın tabi olduğu düzen olacaktır. Böylelikle de, “özü”nde ya da “nitelik” 

olarak “idari” olan ancak yasakoyucunun Anayasa’dan kaynaklanan yetkisi sonucu 

kullandığı iradesi ile “özel hukuk” alanına kaydırılmış olan kamu hizmeti imtiyaz 

şartlaşma ve sözleşmesi ile hizmetlerin idari sözleşmelerle görülmesinden doğan 

uyuşmazlıklar için uygulamada birbirinden farklı dört yol söz konusu olmaktadır. 

Uyuşmazlığın idari yargıya tabi olduğu hal dışındaki üç yolun kesiştiği ve en çok 

önem arzettiği nokta ise verilen kararın icra kabiliyeti kazanması aşamasında “kamu 

düzeni”ne ve konu bakımından da Türk hukukuna uygunluk olduğunun tetkiki 

olmaktadır. Uyuşmazlık, Devlet yargısı dışında özel bir yargılamaya tabi de olsa ve 

hatta özel hukuk hükümlerine göre yargılaması da yapılsa son aşamada Türk Hukuku 

bakımından icra kabiliyetine kavuşması için verilen kararın bir “filtre”den 

geçirilmesi söz konusudur. Ancak bu noktada da bu “filtre”nin idare hukuku ilke ve 

kuralları bakımından bu vazifeyi görüp göremeyeceği, daha doğru bir deyişle “filtre” 

vazifesi gören mahkemenin buna uygun bir yargı mercii olup olmadığı gündeme 

gelmektedir.  

 

Bu kapsamda, kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıkların bu üç ayrı prosedürde tahkim yoluyla çözülmelerinde hakem 

kararının kesinleşmesi ve icra kabiliyeti kazanması da farklı yöntemlerle olacaktır. 

 

• Uyuşmazlığın yabancılık unsuru içermesi ve 4686 sayılı Kanun’a tabi olarak 

tahkim prosedürünün gerçekleştirilmesi halinde kararın kesinleşmesi ve icra 

kabiliyetini kazanması “asliye hukuk mahkemesi” marifetiyle olacağı ve bu 
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karara karşı yalnızca iptal davasının yine “asliye hukuk mahkemesi”ne 

açılabileceği yukarıda belirtilmiştir. 

• Kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlığın 

yabancılık unsuru içermemesi halinde bu uyuşmazlıklara ilişkin tahkim 

kararlarının tanınma, tenfiz ve temyizleri 4501 sayılı Kanun madde 5 hükmü 

gereğince bu Kanun ve usulüne uygun olarak yürülüğe konmuş uluslararası 

antlaşmalarda hüküm bulunmayan hallerde H.U.M.K. ve M.Ö.H.U.K. 

hükümleri dairesinde yapılacaktır. Söz konusu uyuşmazlığın yabancı unsurlu 

olmaması halinde, yapılan atıfla, iç tahkim yoluyla görülmesi söz konusu 

olacak ve uyuşmazlığa ilişkin tahkim kararının icra kabiliyeti kazanması 

H.U.M.K.’un 532-536 maddeleri gereği “yetkili mahkeme” tarafından 

“kesinleşme şerhi” verilmesi ile olacaktır. Buna göre, H.U.M.K. madde 532 

gereği, hakem kararının usulüne uygun bir biçimde tamamlanmasının 

ardından yetkili mahkemeye tevdi edilmesi, mahkemenin de hakem kararını 

taraflara tebliğ etmesi gerekir ki hakem kararı ancak taraflara tebliğ edildiği 

tarihte “mevcut” kabul edilmektedir. Hakem kararının bu usulde kesinleşmesi 

ve icra kabiliyeti kazanması ise H.U.M.K. madde 536 gereği kararın taraflara 

tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz süresinin geçirilmesi ya da karar 

temyiz edildiyse Yargıtay’dan onama kararı verilmesi halinde mahkeme 

başkanı ya da hakim tarafından onaylanması590 ile olmaktadır. Onaylama 

esnasında tahkim kararının H.U.M.K. madde 530’da belirtilen şekil 

şartlarına591 (uyuşmazlığın neden ibaret olduğu, maddi ve hukuki sebepleri, 

davanın esası ve yargılama giderleri hakkında karar ile yargılama giderlerinin 

miktarının açıkça yazılması ve hakemler tarafından imza edilmesi), tahkime 

ilişkin usul hükümlerine ve kararın kamu düzenine uygunluğu incelenir.592 

                                                 
590 Söz konusu karara karşı bunun mahkeme kararı olması sebebiyle temyiz yolunun açık olduğu da 
kabul edilmektedir. Yargıtay 19uncu Hukuk Dairesi’nin 25.11.1999 tarih ve E.1999/6472, 
K.1999/7120 sayılı kararı(yayımlanmamış karar), bkz. Kemal Dayınlarlı, İç Tahkim, Gözden 
Geçirilmiş, Genişletilmiş ve Yargıtay Kararları ile güncelleştirilmiş 2. Baskı, Sözkesen Matbaası, 
Ankara 2004, s. 92, dipnot 213. 
591 Hakem kararlarının bu maddedeki hususlara uygun olmamasının bozma teşkil edeceği için bkz. 
Dayınlarlı, a.g.e. (İç Tahkim), s. 86. 
592 Dayınlarlı, a.g.e. (İç Tahkim), s. 92. 
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Böylelikle kesinleşen karar İcra İflas Kanunu madde 24 vd. hükümlerince 

icraya konabilecek bir hale gelmiş olmaktadır.  

H.U.M.K. kapsamındaki hakem kararlarının icra kabiliyeti kazanması 

yukarıda belirtilen şekilde olmaktadır; bu kararlara karşı kanun yolları olarak 

temyiz (H.U.M.K. madde 533) ile yargılamanın iadesi (H.U.M.K madde 534) 

yolları mevcuttur ve H.U.M.K madde 535 gereği tarafların yargılamanın 

iadesi hakkı ile H.U.M.K madde 533’de belirtilen hallerin varlığı halinde 

temyiz haklarından vazgeçtiklerine dair önceden akdedecekleri bir sözleşme 

geçersizdir. 

H.U.M.K madde 533’de hakem kararının temyiz sebepleri belirtilmiştir. Buna 

göre, tahkim süresi içinde karar verilmemiş olması, talep edilmemiş bir şey 

hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan 

konularda karar vermesi ve hakemlerin tarafların iddialarının her biri 

hakkında karar vermemeleri halleri, temyiz sebepleri olarak belirtilmiştir. 

Bunların yanında kanunda belirtilmeyen bu hallerin dışında tarafların, 

düzenlenen bu temyiz sebeplerine ek, birtakım başka temyiz sebepleri 

kararlaştırabilecekleri de ileri sürülmüş ve bu iddia, tahkimin bir borçlar 

hukuku sözleşmesi olma teorisine dayandırılmıştır.593 Buna ek olarak 

Yargıtay da birtakım kararlarında tarafların kararlaştırdığı hallerde 

hakemlerin hak ve nesafet kurallarına uyarak karar verebileceği gibi kamu 

düzenine ilişkin sebeplerden ötürü de hakem kararlarının bozulabileceğini 

belirtmiştir.594 

• Uyuşmazlığın “özel hukuk ilişkisi” kaynaklı olup yabancılık unsuru içermesi 

ve yabancı hakem kararı ile çözülmesi durumunda icra kabiliyeti kazanması 

27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun” hükümlerince mümkün olacaktır.  

Bu kapsamda, MÖHUK madde 1 gereği taraf olunan herhangi bir 

milletlerarası antlaşma hükmü yoksa MÖHUK hükümleri gereğince yabancı 

hakem kararının tanınması ve tenfizi söz konusu olacaktır. Ancak yine aynı 
                                                 
593 Dayınlarlı, a.g.e. (İç Tahkim), s. 129, 134-135. 
594 Rasih Yeğengil, Tahkim (L’arbitrage), İstanbul 1974, s. 329vd. 
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maddenin ikinci fıkrasına göre milletlerarası bir antlaşma varsa bunun 

hükümleri saklı kalacağından yabancı hakem kararının tanınması, tenfizi, 

özetle icra kabiliyeti kazanabilmesi bakımından farklı yollar söz konusudur. 

Buna göre, herhangi bir milletlerarası antlaşma söz konusu değilse tanıma ve 

tenfiz (aynı hükümlere tabi olarak) MÖHUK madde 51 gereği görevli 

mahkeme “kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye'deki yerleşim yeri, 

yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de yerleşim yeri veya sâkin 

olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden 

biri” olan asliye mahkemesidir ve MÖHUK madde 57’ye göre de tenfizi 

kararı verilen yabancı ilamlar Türk mahkemelerince verilmiş ilamlar gibi icra 

olunmaktadırlar. MÖHUK 57/2 de tenfize ilişkin kararların genel hükümlere 

göre temyiz edilebileceğini hüküm altına almıştır. “(G)enel ahlaka ve kamu 

düzenine aykırılık” ile “uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla 

çözümü”nün mümkün olmaması, diğerlerinin yanında MÖHUK madde 62de 

tenfiz taleplerinin reddine ilişkin sebepler olarak sayılmıştır. 

MÖHUK madde 1/2 gereği taraf olunan milletlerarası antlaşma hükümlerine 

göre yabancı hakem kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, gerek bu 

kararı verecek makam gerekse tanıma ve tenfiz sebepleri bakımından farklılık 

arzedecektir. Bu açıdan Antlaşma’ya koyulan bir çekince ile Türk Hukuku’na 

göre “ticari” sayılan işlem ve ilişkilerden doğan bir uyuşmazlık söz konusu 

olduğunda 08.05.1991 tarih ve 3732 sayılı Kanun ile onaylanarak 

hukukumuzda yerini alan New York Antlaşması’nın tanıma ve tenfiz 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır.595 New York Antlaşması hükümlerinde 

de yine diğer sebeplerin yanında tenfize ilişkin olarak “tenfiz devleti 

hukukuna göre tahkim yolu ile çözümü mümkün bir uyuşmazlığa ilişkin 

olmak” ve “kamu düzenine aykırı olmamak” şartları, yabancı hakem 

kararının tenfizi için öngörülmüştür.596 

 
                                                 
595 Uyuşmazlığın ticari nitelikte olmasının Türk Hukuku bakımından değerlendirilmesi Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir ancak Ticaret Kanunu hükümlerince bu tanımın oldukça 
geniş tutulmuş olması dolayısıyla New York Antlaşması geniş bir uygulanma alanına sahiptir. Şanlı, 
a.g.e. (Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları), s. 268. 
596 Şanlı, a.g.e. (Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları), s. 279-329. 



 195

Kanımızca, tahkim kararlarının kesinleşmesi ve/veya icra kabiliyeti  

kazanmasına olanak sağlayan aşamalarda idari yargı mercileri dışındaki yargı 

organlarının “kamu düzeni”ne uygunluk ve “Türk hukukuna göre tahkime 

elverişlilik” denetimi yapmaları, çözüm yeri idari yargı dışına çıkarılan ve niteliği 

itibariyle “idari” olan uyuşmazlığın çözümü sonrası icra kabiliyeti bakımından 

gerekli ancak yeterli kriterler olmamaktadırlar. Böyle bir uyuşmazlığa ilişkin tahkim 

kararının, uyuşmazlığın temeli olan kamu hizmetinin niteliğinden kaynaklanan, 

“kamu yararı”na olup olmadığı da ayrıca belirlenmek gerekir. Bu belirlemenin ise 

Türk hukukuna ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre yapılması gerekeceğinden, 

bunun, idari yargı mercilerince takdir edilmesi yerinde olacaktır. Nitekim, hizmetlere 

ilişkin kamusal yararı en yerinde bir biçimde belirleyen uzman yargıçlardan kurulu 

idari yargı mercileridir. Öyleyse, bu noktada, niteliği gereği idari olup yasakoyucu 

tarafından özel hukuk alanına kaydırılmış ve bu suretle tahkime konu olmuş ya da 

idari sözleşme olmasına rağmen tahkime konu olmuş uyuşmazlıkların çözümü için 

yapılan tahkim yargılaması sonucu verilen kararın kesinlik ve icra kabiliyeti 

kazanması prosedürünün idari yargı organları tarafından yürütülen bir aşama olması 

şeklinde düzenlemeler yapmak597, idare hukukunun bünyesine daha uygun 

düşecektir. Böylelikle nitelik itibarıyle “idari” yargılamaya tabi olması gereken 

uyuşmazlığın anayasal olarak hem niteliğinin idari olmaktan çıkarılması, hem de 

çözüm yerinin idari yargı dışına çıkarılmaya elverişli hale getirilmesi sonucu 

uygulamada benzer nitelikli uyuşmazlıkların çözümünde farklı sonuçlar ortaya 

çıkmasına da engel olunacaktır.  

 

Bunun yanında, Danıştay’ı düzenleyen 155inci maddeyi de idarenin 

gözetimi ve denetimi altında özel hukuk kişilerine gördürülecek olan her türlü hizmet 

sözleşmesinin Danıştay’ın incelenmesinden geçirilmesi hükmünü içerir bir biçimde 

düzenlenmesi, görülen hizmetin esas sahibinin idare olması dolayısıyla en azından 

sözleşmenin kurulması aşamasında hizmetin gerekleri ve kamu yararına uygun bir 

sözleşme hazırlanmasında belirleyici olma rolünün Danıştay’a verilmesi598, sözleşme 

                                                 
597 Aynı yönde bkz. Özay, a.g.m. (Yap-İşlet-Devret). 
598 Bkz. Özay, ag.m. (Yap-İşlet-Devret). 
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boyunca çıkacak uyuşmazlıkların en aza indirgenmesini de sonuçlayabileceğinden, 

daha uygun düşecektir. Sözleşmenin uygulanması sırasında çıkabilecek sorunlar 

bakımından zaten idare hukukunda gerek yargı kararları gerekse doktrindeki 

görüşlerle kökleşmiş ilke ve kurallar, hizmeti üstlenen özel hukuk kişisinin birtakım 

kaygılarını giderecek ve onlara güvence sağlayacak imkanları –fait du prince ve 

imprévision- ortaya koymuştur.599 

 

Görüldüğü üzere, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, alternatifi olarak 

ortaya çıktıkları devlet eliyle verilen yargılama hizmetinin niteliksel sorunlarına çare 

olmayı amaçlamaktayken; Türk İdare Hukuku mevzuatı bakımından bir alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkim kurumunun algılanışı, ele alınışı ve düzenlenişi, 

yargı düzeninin işini kolaylaştırmak yerine idare hukuku kurum ve kavramlarını 

başkalaştırmak sonucunu doğurmuştur. Zira, anayasal değişiklikler ile, bir 

uyuşmazlığın çözüm yeri olan yargı alanının birinden diğerine aktarılması ötesinde, 

esasen “(k)anunkoyucuya, özel hukuk sözleşmesi nitelemesi yapabilmek 

suretiyle İdare Hukukunun genel ilkelerine aykırı, zorlama ve gerçekte 

kendisinin ve hatta tarafların iradesinden bağımsız şekilde belirlenmesi gereken 

bir sözleşmenin hukuki niteliğine müdahale imkanı”600 doğmuştur. 

 

1999 yılında yapılan Anayasa değişikliği, kamusal hizmetlerin görülmesinde 

tahkim kurumunun işletilmesi bakımından, yukarıda da belirtildiği gibi, iki ayrı yol 

açmıştır. Birincisi, Anayasa madde 47 gereği özel hukuk sözleşmesi olarak 

düzenlenebilip tahkim yoluna gidilenler; ikincisi ise idari sözleşme olarak 

görülmekte olup, idari yargılama düzeni içinde uyuşmazlık konusu olabileceği gibi, 

Anayasa madde 125 gereği uyuşmazlıkları tahkimle çözülebileceği öngörülenler. Her 

iki sözleşme de kamu hizmetinin özel hukuk kişisine gördürülmesini kapsadığından 

bir kamu hizmetine ilişkin olacak ve her iki vasıtayla görülen kamu hizmetine, bu 

hizmete ilişkin ilkeler egemen olmaya devam ettiği sürece ve bu hizmetin asıl sahibi 

                                                 
599 Gülan, a.g.m. (Tahkimin Geleceği), s. 142. 
600 Gülan, Berkarda, a.g.m. (Köklü Değişiklikler). 
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olan idarenin bu ilkelerin gözetilmesinde baskın rolü oynaması – “kamu hizmetinin 

dönüştürücü etkisi” ile- tahkim mekanizmasının varlığını zorlayacaktır.601 

 

Bir kamu hizmetinin idari sözleşme ile özel hukuk (tüzel) kişilerine 

gördürülmesi durumunda hizmetin asıl sahibi idare, hizmetin gerekleri icap ettirdiği 

durumlarda hizmetin sürekliliği ve buna dayalı olarak uyarlanması gerektiği 

hallerde602 “kamu gücü”ne dayanarak sözleşmenin karşı tarafını bunları yapmak için 

gerekli önlemleri almaya/vasıtaları kullanmaya zorlayabilecekken, hizmetin özel 

hukuk sözleşmesi ile görüldüğü hallerde bu gücü elinde bulundurmadığından her iki 

halde farklı sonuçlar doğabilecektir. Bu durumda hizmetlerin görülüşünde birlik 

sağlanamamış olacak ve kamu hizmetine egemen olan ilkeler bakımından hizmetin 

sürekliliği, eşitliği gibi temel ilkeler de hizmetin özel hukuk sözleşmesi ile görüldüğü 

durumlarda sağlanamamış olabilecektir. Tüm bunların sonucu olarak ve bahsedilen 

sakıncaları önlemek bakımından tahkim yargılamasının sözleşmenin tümü 

bakımından değil, sadece teknik ve mali kısımlarına yönelik olarak ve yasa ile 

ayrıntılı bir biçimde hangi sözleşmelerde kullanılabileceği öngörülerek idare 

hukukunda varlık kazanması bir yol olarak önerilebilmektedir.603 Nitekim, imtiyaz 

sözleşmeleri, taraflar bakımından haklar ve borçlar yaratan bir sözleşme olmasının 

yanında görülmesini düzenlediği kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişine ilişkin görev 

ve yetkileri de düzenleyen/belirleyen şartlaşma ve diğer belgeleri bünyesinde 

barındırır.604 Dolayısıyla, imtiyaz sözleşmeleri sözleşmenin karşı tarafı olan özel 

hukuk (tüzel) kişisinin hak ve yetkilerini belirlemesinden ötürü “koşul”, mali 

konuları içermesinden ötürü “sübjektif” ve teknik konuları düzenlediklerinden 

“kural” hükümleri içermesinden ötürü; kamu hizmetine ilişkin kuralları belirlerken 

kural işlem, imtiyaz sahibini ücret tahsil etme ve lehine kamulaştırma talep etme 

yetkilerine kavuştururken koşul-işlem ve sözleşmedeki mali hükümler dolayısıyla da 

                                                 
601 Bkz. Gülan, a.g.m. (Tahkimin Geleceği). 
602 Tahkim söz konusu olduğu hallerde uyarlama ilkesine ilişkin bkz. Gülan, a.g.m. (Tahkimin 
Geleceği), s. 150vd. 
603 Gülan, a.g.m. (Tahkimin Geleceği), s. 152-153. Bunun yanında taraflarca sözleşmenin feshinin 
talep edilmesi durumunda tahkimin uygulama alanı olacağı ancak idare tarafından tek yanlı fesih 
durumunda bunun tek yanlı işlem olarak ayrılabilir işlem kuramı gereği idari yargıya tabi olacağı da 
ileri sürülmüştür, Günday, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 317. 
604 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 334. 
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bir sözleşme özelliği göstermesi dolayısıyla “karma işlem” olarak kabul 

görmektedir.605 Söz konusu karma işlemin “kural koyma”ya ilişkin olan kamu 

hizmetini düzenleyen hükümleri bir idari işlem teşkil ettiğinden, ayrılabilir işlem 

kuralı gereği606 idari yargının denetimine tabi olacak tahkim sözleşmesi bu kısım 

bakımından hüküm ifade edemeyecektir.  

 

 

b. Tahkim ve Kamusal İlişkinin Nitelikleri Arasındaki İlişki607 
 

i. Kamu Hukukuna dahil olan İdare Hukuku’na Nüfuz 
Ettirilen Tahkim, Özel Hukuk Kurumu mudur? 
Bu altbaşlığı, iki kısımlı olarak ele alıp incelemek, karşımıza çıkan bu 

sorunsalı doğru cevaplandırmak açısından daha faydalı olacaktır. Bu halde, ilk kısım 

olarak kamu hukukuna dahil olan İdare Hukuku’nun sadece kamu hukukuna tâbi bir 

rejimi olup olmadığı üzerinde durmak gerekecektir. Sonrasında ikinci kısım olarak 

da, tahkim kurumunun bir özel hukuk kurumu olup olmadığı incelenecektir.  

 

İdare yanlızca, idare hukukuna ya da daha geniş olarak yanlızca kamu 

hukukuna mı tabidir? İdari rejime sahip ülkelerde idareyi ve idarî faaliyetleri 

düzeneleyen bir “genel hukuk”608 düzeni olarak “idare hukuku” mevcuttur. Ancak, 

idareyi düzenleyen bu genel hukuk düzeni, idare hukukundan ibaret değildir. 

Hernekadar, “idarenin kamusal etkinliklerinin hukuki rejimi, kamu hukuku()”609 olsa 

                                                 
605 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 334-335, Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 830, 
Özay, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 251. 
606 Bu yönde bkz. Ali Ülkü Azrak, Türkiye Barolar Birliği İdari Sözleşmeler ve Uluslararası 
Tahkim Paneli, 16 Temmuz 1999, Ankara 1999, s.30vd. Gülan, a.g.e. (Tahkimin Geleceği), s. 154. 
Ayrılabilir işlem kuramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Sezginer, İptal Davasının Uygulama 
Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı, Yetkin Yayınları, Ankara 2000. 
607 Bu konudaki diğer birtakım tasnifler tahkimin reddi prensibinin gerekçeleri üst başlığı altında 
tahkimin İdare Hukuku, İdari Yargının Temel Prensipleri ile Kamu Yararı ve Kamu Düzeni yönünden 
incelenmesi şeklinde yapılmışken (bkz. Orak, a.g.e. (Tahkim), s. 75-111); diğer  birtakım tasnifler de 
tahkim yasağını hakem yargılamasının özellikleri ile İdari Rejim’in özelliklerinden yola çıkarak (bkz. 
Tansuğ, a.g.e. (Tahkim), s. 8-39) açıklamıştır. 
608 Duran , a.g.e. (İdare Hukuku), s. 16. 
609 Duran , a.g.e. (İdare Hukuku), s. 42; Duran, a.g.m. (Yap-İşlet-Devret), s. 156. 
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ve özel hukuk hükümlerinin kıyasen dahi uygulanamayacağı ileri sürülse610 de, idare, 

özel hukuk alanına giren bir takım faaliyetler de yaptığından, bu faaliyetlerine özel 

hukuka ilişkin kurallar, idare hukuku ile birlikte uygulanabilir. Dolayısıyla, idarenin 

her faaliyetinin idari olmaması ve girdiği her hukuksal ilişkinin sadece idare hukuku 

ya da kamu hukuku kurallarıyla düzenlenememesinin sonucu olarak özel hukuk 

kuralları ile düzenlenmesi de mümkün olmaktadır.611 Mazisi çok eskilere 

dayanmayan idare hukuku, kodifiye edilmemiş olduğundan612 ve yargı kararları ile 

doktrin tarafından geliştirilmeye açık ve aslında muhtaç olduğundan, kimi zaman 

idari yargı merciilerinin önlerine gelen olaylarda özel hukuk prensiplerinden ve 

kurallarından, idare hukukunun karakterlerine ve idari işleve uygun bir şekilde 

yararlanması, hem idare hukukunun gelişmesi ve zenginleşmesi açısından gerekli ve 

faydalıdır, hem de bu kurallar idare hukukunun yapısına uygun bir formda 

aktarılarak kullanılacağından, özel hukuktan yararlanma, idare hukukunu özel 

hukuka dönüştürmekten uzak bir biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır.613 Ancak, idare 

hukuku yanında özel hukukun da uygulanabilmesine rağmen, idareye ve idarî 

etkinliklere uygulanan genel hukuki rejimi, idare hukukudur.614  

 

Bu açıdan bakıldığında, özel hukuk uyuşmazlıklarında ağırlıklı olarak 

kullanılan tahkim kurumunun, kamu hukuku alanına dahil olan idare hukukunda 

kolayca yer bulması ve özel hukukta doğurduğu etkilerin aynısını doğurması, aynı 

şekilde kullanılması mümkün müdür? Ya da, idareye ve idarî işlem ve eylemlere 

uygulanabilen özel hukuk ilke ve prensipleri, tahkimi herhangi bir değişime 

uğratmadan, idare hukukunda uygulanabilir kılmayı da kapsamakta mıdır? Bu 

kapsamda tahkim sözleşmesinin hukuki niteliğine bakmakta fayda vardır. 

 

                                                 
610 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku’na Giriş, Ankara 1970, s. 189. 
611 Yayla, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 28. Bunun gibi, idare hukuku sadece idareye özgü bir hukuk dalı 
olmayıp, idare işlevi yerine getiren özel hukuk kişilerine de uygulanabilmektedir. 
612 İdare Hukuku’nun “kodifiye” edilmemiş olması bu görece yeni hukuk dalının özelliklerinden biri 
olarak çoğu kaynakta kabul görse de, kimi yazarlarca “İdare Hukuku”na sahip olmadığı ileri sürülen 
Amerikan Hukuk Sistemi’nde dahi kodifiye edilmiş bir İdare Hukuku’ndan bahsetmek, “Federal 
Administrative Procedure Act” en temel gösterge olmak üzere, kanımızca mümkündür.  
613 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 16-17. 
614 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 42.  
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Tahkimi meydana getiren ilişkiler bütününün özel hukuka göre 

oluşturulduğu, gerek taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinin gerekse tarafların 

hakem(ler) ile akdettikleri sözleşmenin borçlar hukuku anlamında özel hukuk 

sözleşmesi olduğu, bunun yanında taraflar ile hakem(ler) arasındaki akit, tahkim 

prosedürü ve bu prosedür sonucu verilen kararın temeli olduğundan, bu süreçteki 

sözleşmeler ilişkisinin özel hukuk çerçevesinde cereyan ettiğine ilişkin iddialarla 

tahkim sözleşmesinin niteliğini açıklayan görüş, bu ilişkiler bütününü sözleşme 

teorisi olarak tarif etmektedir.615 Bu teoriye göre, uyuşmazlığın çözümü özel kişilerin 

kararına bırakıldığından, sözleşme, hükümlerini borçlar hukuku alanında doğurmakta 

ve hakem kararı da bu özel hukuk niteliğindeki sözleşmenin bir edimini teşkil 

etmekte, dolayısıyla da hakem sözleşmesi bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak kabul 

edilmektedir.616 Buna karşılık, tahkim sözleşmesini usul hukuku çerçevesinde 

değerlendiren yargı teorisi617 ise, hakem sözleşmesini, devletin yargı tekeli içinde 

görür, usul kanunlarının taraflara uyuşmazlıklarını tahkime götürebilmelerine imkanı 

verdiğini ve bunun gereği olarak da hakem kararının temelinin, tarafların iradesi ile 

değil, usul kanunlarından kaynaklandığını savunur.618 

                                                 
615 Rabi Koral, “İç Hukukumuzda Tahkim”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası(İÜHFM) Cilt: XIII, Yıl:1947, s. 1038-1081, s. 1039-1040. Yazar, bu görüşün yanında 
“usul hukuku” görüşüne karşı olarak düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor, “Tahkimin prosedür 
hukuku ile ilgisi bulunduğuna dair olan görüş de büyük bir ihtiyatî kayıtla telâkki olunmak lâzımdır. 
Denilmektedir ki tahkim, haddizatında vazifedar olan mahkemenin elinden bir ihtilâfın halli yetkisini 
nez’eder; zannımıza gore tahkim neticesinde bir ihtilâf mahkemelerin salâhiyeti çevresi içinden 
cıkarılmıyor sadece bu ihtilâfın adlî mahkemelere intikal edebilmesi için gereken şartların tahakkuku 
ihtimali bertaraf edilmiş bulunuyor. Bu bakımdan adlî kazanın âmme hukuku mahiyeti tahkime 
sirayet etmediği söylenebilir. 
616 Ünal Tekinalp, “Hakem Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti Konusundaki Düşünceler”, IV. Ticaret 
ve Banka Hukuku Haftası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 19 Kasım-4 
Aralık 1965, s. 15-39, (Hakem Sözleşmesi), s. 15. 
617 Bu görüş taraftarı olan Tahir Sebük de şu gerekçeleri ileri sürmektedir: 1) Tahkim kurumu, 
olumsuz yönden mahkemelerin yetkisini kaldırıyor, olumlu yönden hakem(ler)e karar vermek 
yetkisini tanıyor ve hakemlerin kararına “otoriter” bir sonuç doğuracak bir nitelik veriyor, 2) Tahkim 
sözleşmesinin, medeni hukuk sözleşmelerinden farklı olarak, karşı tarafa, sözleşme hükümlerini 
uymadığı taktirde sözleşmenin ifasını isteme yetkisi vermemesi, (zira, tahkim sözleşmesi, taraflardan 
biri hakemini seçmediği taktirde, karşı tarafa, hakemin seçilmesini mahkemeden istemek yetkisini 
veriyor.) 3) Hakem kararı mahkemeye sunulup tasdik ettiriliyor, dosya burada muhafaza ediliyor ve 
karar, muhkem kaziye etkisine sahip oluyor.  IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 19 Kasım-4 Aralık 1965, Ankara, 1965, s. 35. Bundan başka 
tahkim sözleşmesinin sözleşme karakterinin onu maddi hukuk sözleşmesi olması gereğini icap 
etirmeyeceğini ve bu durumun tahkimin yargılama olmasını da engellemeyeceğini ve bu kurumun bir 
usul hukuku sözleşmesi olduğu hakkında bkz. Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukukumuzda 
Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1973, s. 52-81. 
618 Tekinalp, a.g.m. (Hakem Sözleşmesi), s. 16. 



 201

 

ONAR, “akdi bir esasa dayanan” tahkimin bir özel hukuk kurumu olduğunu 

ve idari işlem ve eylemlere ilişkin uyuşmazlıkların idari yargının görev alanında 

bulunduğunu ifade ederken, idare tüzel kişilerinin sözleşmelerinden imtiyaz gibi 

tipik bir idari sözleşmede tahkim şartının “caiz olmaması” gerektiğini, diğer idari 

sözleşmeler bakımından da böyle bir şartın sözleşmenin niteliğini belirlemek için bir 

kriter olabileceğini ve sözleşmeyi akdeden idarenin bu sözleşmeyi özel hukuk 

sözleşmesi olarak kabul ettiğini belirtmektedir.619 Nitekim, DURAN da, idari 

sözleşmeler için tahkim kurumunun işletilmesini, “İdarenin sözleşmelerinin büyük 

çoğunluğunda adî mukavele niteliği görme eğilimin(e)” bağlamaktadır.620 Bunun 

yanında, tahkim kurumunun, uluslararası hukuk alanında devletler arasındaki akdi 

ilişkilerde de tercih edildiğinden, dolayısıyla uluslararası kamu hukukunda 

kullanılmasından yola çıkarak, kamu hukukunda mümkün olacağı ileri sürülebilir. 

Ancak bu görüş, uluslararası alandaki birtakım yapısal eksiklikleri gözardı etmesi 

bakımından yanlış bir değerlendirmeye yol açacaktır. Zira, uluslarararası kamu 

hukuku alanında hukuka uygunluk denetimi yapmak yetkisini haiz kurumlar yerine, 

sadece örf adet ve taraf devletlerce kaleme alınmış konvansiyonlara göre karar veren 

kurumlar bulunmaktadır; ki uluslararası kamu hukuku alanındaki mevcut 

mahkemelerin, verdikleri kararlara uyulmasını, uyuşmazlığın tarafı devletlerin 

uymak iradesi hariç olarak, sağlayacak yetkisi mevcut bulunmamaktadır.621 

Uluslararası kamu hukuku alanına giren bu çeşit uyuşmazlıklarda birey - devlet arası 

uyuşmazlıklar ile iki devlet arasındaki uyuşmazlıkların tabi olduğu yargılama usulü 

farklı olduğu gibi, bunun yanı sıra, her ne kadar bu alan kamu hukukuna dahil ise de 

uluslararası alanda söz konusu ilişkide, idare hukukundaki gibi bir taraf kamu gücü 

sebebiyle daha güçlü değildir. Taraflar eşit oldukları bir hukuksal ilişki 

içerisindedirler.  

 

                                                 
619 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1931,1933. 
620 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 434. Tahkimi özel hukuk kurumu addeden bir başka görüş için 
bkz. Günday, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 315. 
621 João Caupers, “Arbitration In Disputes Between Administrative Authorities and Private Parties”, 
Alternatives To Litigation Between Administrative Authorities and Private Parties: 
Conciliation, Mediation and Arbitration, Council of Europe Publishing, March 2000, Strasbourg, s. 
95-107, s. 96. 
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Yargı kararları da tahkimin, özel hukuk tarafının ağır bastığı yönünde 

olmuştur. Nitekim Yargıtay muhtelif kararlarında, taraflar ile hakem(ler) arasındaki 

ilişkinin özel hukuk ilişkisi olduğunu belirtirken622; Danıştay da tahkimin, idari 

uyuşmazlıklarda kullanılabileceğini ifade ettiği eski tarihli bir kararında “hususi 

hukuk münasebetlerine mütenazır”623 olarak değerlendirmiş, diğer bazı kararlarında  

“özel hukuk kurumu” olarak nitelendirmiştir.624 Bunların yanı sıra, tahkim, resmi 

sıfatı olmayan özel kişilerce uyuşmazlığın çözümlendiği usul olarak da 

nitelendirilmiş ve bu sebeple de tahkim sonucu verilen kararların İdare’yi 

bağlamadığı dahi eski tarihli kararlarda ortaya konmuştur.625 

 

Kanımızca tahkim, tarafların uyuşmazlık çözüm sürecini devlet 

yargılamasında görülmeyen bir biçimde şekillendirebilmesine imkan verdiği ve bu 

serbestinin de özel hukuk anlamında haklar ve borçlar doğuran bir “özel hukuk 

ilişkisi” ile mümkün olup, borçlar hukuku anlamında “sözleşme”den yararlanıldığı 

için, kullandığı araçlar ve taraf iradelerine imkan veren bu anlayışı, idare 

hukukundaki “kanunilik” ve kural olan “yetkisizlik” kavramlarına uzak oluşu 

bakımından özel hukuka daha yakın bir müessesedir.626 Zira, taraflar, üzerinde 

                                                 
622 Yargıtay 15inci Hukuk Dairesi’nin 16.06.1989 tarih ve E.1989/1023, K.1989/2481 sayılı kararı. 
(yayınlanmamış karar) aktaran Orak, a.g.e. (Tahkim), s. 82; Aynı yönde karar için bkz. Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 28.01.1994 tarih ve E.1993/4, K.1994/1, Yargıtay 
Kararları Dergisi, C.20, Sayı:4, Nisan 1994, s. 525.  
623 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 37/238 sayılı kararı, aktaran Recep Başpınar, “İdari 
Sözleşmelerden Doğan Davalar”, Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara, 1968, s. 517vd.  
624 Danıştay 1. Dairesi’nin 10.04.1996 tarih ve E. 1995/178 ve K. 1996/78 (yayımlanmamış karar), 
Tan, a.g.m. (İdari Sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler), s.308; Danıştay 1. Dairesi’nin 01.07.1996 
tarih E.1995/246, K.1996/138 sayılı kararı. 
625 “Tahkim, bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşmüş olan iki tarafın, anlaşarak bu uyuşmazlığın hallini 
özel kişilere bırakmaları ve uyuşmazlığın bu özel kişiler tarafından incelenip çözümlenmesidir. 
Burada kararı veren ve hakem denilen kişilerin uyuşmazlığı çözümlemek hususunda hiçbir resmi 
sıfatları yoktur. Ancak, taraflar uyuşmazlığı hakemlere havale etmekle onların verecekleri karara razı 
olmuşlardır. Hakemler uyuşmazlığı maddi hukuk kurallarına göre değil, adalet ve nesafet esaslarına 
göre çözmekle yükümlüdürler. Bu sebeple kararları yalnızca tarafları bağlayıcıdır, mahkeme 
kararlarında olduğu gibi, idareyi de bağlayıcı değildir. Dolayısiyle hakem kararlarının idare tarafından 
yerine getirilme zorunluğu yoktur. Diğer taraftan hakemler, hakim olmadıkları ve bağımsız 
mahkemeler arasında yer almadıkları için, Anayasamızın 132.maddesinde hakem kararla- 
rından bahsedilmemiştir. Hakemler, maddi hukuk kurallarına göre karar vermedikleri ve bağımsız 
mahkemeler içinde yer almadıkları için görev ve hüküm uyuşmazlığı da yaratamazlar.”, Danıştay 3. 
Dairesi’nin 17.03.1976 tarih ve E. 1977/256, K. 1977/323 sayılı kararı. (Çevrimiçi 25.02.2009 
www.danistay.gov.tr).  
626 Tahkimin özel hukuku “referans” almadığı, taraflara “esneklik” sağladığı şeklindeki görüş için bkz. 
Orak, a.g.e. (Tahkim), s. 81vd. Tahkimi özel hukuk kaynaklı bir sistem olarak görmeyen, bunun 
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serbestçe tasarruf edebilecekleri alanlarda tahkime gidilebiliyorsa bu “serbestlik” 

idare kurum ve kuruluşlarında olmadığından tahkim, idari uyuşmazlıklardan uzak 

düşünülmüş ve öteden beridir ticari ilişkilerde (özel hukuk ilişkilerinde) 

kullanılagelmiştir. Sonuç olarak, tahkimden yararlanmada özel hukuk araçları 

kullanılması, bu kurumu özel hukuka yaklaştırmakta ve İdare Hukuku alanında 

tarafların üzerlerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri geniş bir alan olmaması, 

tahkim kurumunu nitelik olarak “idari” olan tasarrufların çözümü bakımından 

kullanılmak konusunda “elverişsiz” hale getirmektedir. Ancak buna karşılık, idare 

hukuku, kamu hukuku alanı içinde olsa ve kamu hukukuna tabi olsa da, idareye ve 

idarî işlem ve eylemlere, katıksız kamu hukuku uygulanmak yerine, kimi hallerde 

kamu hukuku yanında özel hukuk kurallarını da uygulamak, özel hukuk kural ve 

prensiplerinden yararlanmak, gelişen İdare Hukuku’nun zamanın ve değişen 

toplumun ihtiyaçlarını karşılaması açısından kamu ihtiyaçlarına gereği gibi cevap 

veren ve etkin bir mekanizma olmasına da katkı sağlayacaktır. 

 

ii. Kamu Gücü, Kamu Yararı ve Kamu Düzeni 
Karşısında Tahkim 
 

 İdari uyuşmazlığı belirleyen kriterlerden “kamu gücü” karşısında tahkim 

kurumunun değerlendirilmesi, yukarıda “Tahkim Kurumu’nun İdare Hukuku’nda bir 

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Uygulama Alanı” başlığında da 

belirtildiği üzere idarenin kamu gücünü kullandığı tasarruflar bakımından idari 

rejime sahip ülkelerde idari yargının uyuşmazlık çözüm mercii olduğunu gözönünde 

bulundurarak sonuca varılacak bir mevzudur. Bu çerçevede, idarenin tek yanlı iradesi 

ile karşı tarafın rızasına ve arzusuna tabi olmaksızın vücut verdiği idari işlemlerin 

hukuka uygunluk denetiminde tahkime bir yargılama yöntemi olarak 

başvurulamayacaktır.. 

 

                 Kamu yararı bakımından ise, İdare Hukuku doktrininde, tahkim 

kurumunun işletilmesine ilişkin olarak genel bir yasaklama yerine, “kamu yararı 
                                                                                                                                          
yanında idari yargı rejimi içinde de tahkime yer olmadığını iddia eden görüş için bkz. Tansuğ, a.g.e. 
(Tahkim), s. 11-16. 
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ihlali yaratmayacak” konularda tahkimin kullanılmasına yönelik bir yasak olması 

gerektiği savunulmuştur.627 Bunun yanında, özel hukuktan farklı kurallar olan kamu 

hukukuna bağlı İdare’yi denetleyen mercilerin özel hukuk uyuşmazlıklarını çözen 

adliye hakimlerinden farklı olmak zorunluluğunu gerektiren başlıca neden olarak, 

idari faaliyetlerle “doğrudan” alakalı olan “kamu düzeni” ve “kamu yararı” 

gösterilmiştir.628 Bu çerçevede yargı faaliyetinde görev kamu düzeninden 

sayıldığından629 tahkim kurumunun idari sözleşmelerde kullanılamaması genel bir 

İdare Hukuku kuralı olarak da algılanmıştır.630 Nitekim, göreve ilişkin belirleme, 

idare hukuku alanında “kamu hizmeti” ve “kamu yararı” gereği, kamu düzeninden 

sayıldığından, özel hukuk sözleşmelerinden ayrılmaktadır.631 

 

Ülkemiz mevzuatı açısından, HUMK madde 518 gereği yalnız iki tarafın 

arzularına tabi olmayan uyuşmazlıklar için tahkim yolu kapalı tutulmuş kamu yararı 

ihlali yaratmayacak ya da kamu düzenine aykırı olmayacak bir tahkim şartının, 

tahkime konu olan sözleşmenin imzalanması öncesindeki aşamada incelenmesi ve 

kamu yararına aykırılık oluşturacak bu gibi şartların sözleşme metninden 

çıkarılmasını sağlayan Danıştay ön denetim mekanizması, 1999 Anayasa değişikliği 

ile bertaraf edilip, Danıştay’ın düşüncesini bildirmesi şekline dönüştürüldüğünden, 

kamu yararı ya da kamu düzenine aykırı bir tahkim şartının tespiti, belki de – 

düşünce bildirmenin incelemeyi içerir bir biçimde algılanmadığı durumlarda – ilgili 

hakem kararının tenfiz632 aşamasında ortaya çıkarılmaya mahkum bırakılmıştır.  

 

                                                 
627 Patrikios, a.g.e. (L’arbitrage), s. 33-35. 
628 Lûtfi Duran, “İdari Yargı Adlileşti”, İdare Hukuku İlimleri Dergisi (Ragıp Sarıca’ya Armağan) 
Sayı 1-3, Yıl 1982, s. 53-83, s. 54-55; “… temelde hizmetin görülüş biçimi, kamu yararı, kamu düzeni 
gibi çok önemli sorunlara ilişkin ihtilaflar herhalde hakem tarafından görülemez …”, Azrak, İdari 
Sözleşmeler ve Uluslararası Tahkim Paneli, s. 37. 
629 “… görev gibi kamu düzeni ile ilgili bir konunun sözleşmenin taraflarının iradesine göre 
belirlenmesine olanak tanındıktan başka …”, Günday, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 317. 
630 Duran, a.g.m. (Yap-İşlet-Devret), s.164. 
631 Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 434. 
632 Yabancı hakem kararlarının kamu düzeni ile ilişkisi için bkz. Kemal Dayınlarlı, Milli – 
Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkime Etkileri, Dayınlarlı Yayınları, Ankara 1994; Süha 
Tanrıver, “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizi Bağlamında Kamu Düzeninin Etkisi”, 
Hukuk – Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ed. Ali Ulusoy, 
Liberte Yayınları, Ankara 2001, s. 83- 112. 
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Danıştay, 1999 Anayasa değişikliği sonrasında görüş bildirmesi için önüne 

gelen bir imtiyaz sözleşmesine ilişkin verdiği bir kararında kamu yararının önemine 

değinerek “Kamu yararını sağlamaya yönelik bir ihalenin teknik koşulları arasında 

yer alan ve tarafların mutabakata vararak parafe ettikleri Sözleşme Taslağının 

Danıştay tarafından incelenmesinde, kabul görmüş hükümlerde herhangi bir 

değişiklik yapılması ya da Taslakta yer almayan bir hüküm eklenmesi için, bunun 

kamu yararını daha çok sağlamaya yönelik olduğunu destekleyen bir verinin 

bulunması gerekir.” açıklamasından sonra sözleşmenin birtakım maddelerindeki 

“‘kamu güvenliği’, ‘ulusal savunma’, ‘milli güvenlik’, ‘kamu düzeni’, 

‘haberleşmenin gizliliği’ ... gibi ülkenin kendine özgü koşulları içinde oluşan ve 

değerlendirilmesi gereken kavramların ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların ulusal 

mahkemeler yerine tahkim yoluyla değerlendirilip çözümlenmesi gibi kamu yararı ile 

bağdaşmayan bir durumun oluşmasına neden olacağı sonucuna var(arak)”, bu 

konulara ilişkin olarak sözleşmenin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkların tahkim 

yolu dışında bırakılması gerektiği yönünde görüşte bulunmuştur.633 Buradan çıkan 

anlam, Danıştay’ın, kamu yararının gereklerine uygun olan konularda -bu örnekte 

ülke koşullarına özgü kavramlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde- tahkimin 

“dışlanarak”, tahkim yargılaması ile çözümünün kamu yararı ile bağdaşmayacağı 

görüşünü benimsediğidir. Danıştay’ın belirtilen kararda, kamu yararı ile bağdaşmaz 

olarak gördüğü ve tahkim yargılamasına konu olmaması gerektiğini belirttiği 

durumlardan biri de kamu düzenine ilişkin uyuşmazlıklardır. Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Genel Kurulu da bir kararında hakem/tahkim sözleşmesini, “... gerçek 

veya tüzel kişilerin, kamu düzenine ilişkin olmayan ve fakat, doğmuş veya doğacak 

olan hukuki uyuşmazlıklarının çözümünü, hakem veya hakemlere bıraktıkları 

sözleşme” olarak tanımlanmış634, ve dolayısıyla kamu düzenine ilişkin olmayan 

uyuşmazlıkların tahkime konu edilebileceğini içtihat etmiştir.  

 

Hukukumuzda yabancı ilamların ve hakem kararlarının tenfizi aşamasında 

karşımıza ağırlıklı olan çıkan “kamu düzeni”, tahkim ile ilişkisi çerçevesinde, 
                                                 
633 Danıştay İdari İşler Kurulu Kararı, 09.10.2000 tarih ve E.2000/107 K. 2000/76.(yayınlanmamış 
karar), Tansuğ, a.g.e. (Tahkim), s. 20-23. 
634 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 28.01.1994 tarih E.1993/4, K.1994/1 sayılı kararı, 
Turan, a.g.m.(Uluslararası Tahkim), s. 252. 
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Fransız Hukuku’nda tahkim yasağı olarak düzenlenmiştir. Fransız Hukuku’nda 

tahkim kurumuna ilişkin yasak ve istisnaları düzenleyen hükümlerden biri olan 

Fransız Medeni Kanunu madde 2060 “kamu düzeni” ile ilgili uyuşmazlıklarda 

tahkimin, uyuşmazlık çözümü olarak kullanımını açıkça yasaklamaktadır. İkinci 

bölümde de ele alındığı üzere, Medeni Kanunun 2060ıncı maddesi tahkim 

kurumunun genel olarak kamu düzenine ilişkin durumlarda yasak olduğunu belirtmiş 

olmakla birlikte bu durumları tanımlama yoluna gitmemiştir. Yargı mercileri bu 

boşluğu önceleri, uyuşmazlıkların tahkime elverişliliğinin, sadece kamu düzenine 

ilişkin düzenlemelerin sözkonusu hukuki ilişkiyle alakalı olarak uygulanması 

sebebiyle dışlanmamakta/engellenmemekte olduğu şeklinde yorumlamışlardır. 

Tahkim anlaşmasının hükümsüz ve hakem mahkemesinin de yetkisiz olduğu, 

kısacası, tahkimin genel olarak kamu düzenine ilişkin konularda yasak olduğu 

durumlar; mahkeme yargılamasının genel olarak kamuyu etkilediği ve bunun 

neticesinde de uyuşmazlığın tahkim yolu ile değil resmi yargılama makamlarında 

görüldüğü haller, kamu düzenine ilişkin kuralın uyuşmazlığın zayıf tarafını korumayı 

hedeflediği ve böyle bir korumanın tahkim yerine mahkeme yargılamasını 

gerektirdiği durumlar ile son olarak uyuşmazlığın amacının kamu düzenini bozacak 

bir karar alınması olduğu uyuşmazlıklar, olarak belirlenmiştir.635 Bunun yanı sıra 

yukarıda da belirtildiği üzere Conseil d’Etat’nın alternatif uyuşmazlık yöntemlerine 

ilişkin raporunda kamu hukuku gereği İdare’nin kamu düzenine ilişkin yetkilerinden 

vazgeçemeyeceği doğal bir engel olarak belirlenmiştir.636 

 

 

2. Yargısal Olmayan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 
 
 Tahkim dışında kalan ve yargısal usullerle kesin hüküm niteliğinde karar 

verilmesi yerine tarafları uzlaştırıcı yöntemleri içeren alternatif yöntemlere ilişkin 

düzenlemeler gerek ceza hukuku, gerek vergi hukuku ve gerekse idare hukuku 

düzenlemelerinde ve uygulamalarında karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle, 

aslında, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin - her ne kadar tarafların üzerinde 
                                                 
635 Delvolvé, Rouche, Pointon, a.g.e. (French Arbitration Law), s.44-51. 
636 Régler autrement les conflits, s. 62. 
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tasarruf yetkileri olan alanlarda yapılabileceği kabul ediliyorsa da- kamu hukuku 

alanındaki uyuşmazlıklar bakımından da mümkün olduğu görülmektedir. 

 

 Vergi usulü içinde de “uzlaşma” prosedürü, uyuşmazlıkların yargı 

öncesinde çözülmesi için bir alternatif olarak düzenlenmiştir.637 Vergi uyuşmazlığı, 

bir tarafta vergi idaresi diğer tarafta vergi mükellefi olan bir hukuksal ilişki olan 

vergi ilişkisinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlık olarak tanımlanabilir.638 Vergi 

idaresi ile vergi mükellefi arasındaki bu uyuşmazlığın giderilmesi bakımından idari 

ve yargısal yollar yasal düzenlemelerle belirlenmiştir.639 Buna göre, vergi 

uyuşmazlıklarının idari aşamada “bir uyuşmazlık konusu yapılmadan”640 çözümünde 

söz konusu imkanlar, cezalarda indirim, pişmanlık ve ıslah, vergi hatalarının 

düzeltilmesi ve uzlaşma kurumları olarak doktrin tarafından kabul edilmiştir.641 İdari 

aşamadaki yöntemlerden çözüm alınamadığı taktirde yasal sürelere uyularak vergi 

yargılamasında uyuşmazlığın çözümü söz konusu olacaktır. 

 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yöntemlerinden biri olan ve 

amacı idarenin vergi alacağını belirsiz bırakmak yerine vergi idaresi ile vergi 

mükellefinin karşılıklı fedakarlıklarla uyuşmazlıklarının çözümüne katkı sağlamak642 

olan uzlaşma, 1963 yılında Türk Vergi Hukuku’na girmiştir ve tarafların 

uyuşmazlıklarını yargı aşamasına intikal ettirmeden çözümlemelerine hizmet 

etmektedir.643 Uyuşmazlıkların idari aşamada çözüm yöntemlerinden biri olan 

uzlaşma aynı zamanda, “vergisel uyuşmazlıkların bir an önce süratle çözüme 

                                                 
637 Bkz. Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2006, 
(Uzlaşma); Yusuf Karakoç, Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi 
Yargılaması Hukuku), Yetkin Yayınları, Ankara 2007, (Çözüm Yolları). 
638 Şükrü Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 7. Bası, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2004, s. 
36; Şerafettin Aksoy, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1999, s. 
57, Yılmaz Aliefendioğlu, “Vergide Uzlaşma”, Danıştay Dergisi, S.28-29, Yıl 8, 1978, (Uzlaşma), 
s.3-17, s. 3. 
639 Mualla Öncel/Ahmet Kumrulu/Nami Çağan, Vergi Hukuku, 12. Baskı, Turhan  Kitabevi, Ankara 
2004, (Vergi Hukuku), s. 169.  
640 Karakoç, a.g.e. (Çözüm Yolları), s. 26. 
641 Karakoç, a.g.e. (Çözüm Yolları), s. 38-39; Mehmet Küçükkaya, Vergisel Uyuşmazlıkların 
Uzlaşma Yoluyla Çözümü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul 2008 (Uzlaşma), s.14.  
642 Nilgün Serim, “Türkiyede ve ABDde Uzlaşma Sistemi”, Vergi Sorunları Dergisi, S.214, Temmuz 
2006, s. 97-111, s. 97. 
643 Karakoç, a.g.e. (Çözüm Yolları), s. 38-39; Küçükkaya, a.g.e. (Uzlaşma), s. 65. 
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kavuşturulması”, “kamu alacağının vaktinde hazineye intikali” ve “vergi yargı 

organlarının yükünü hafifletmek” amaçlarına da hizmet etmektedir.644  

 

 Vergi mükelleflerinin yükümlülüğü olarak haklarında salınan vergiler ve 

cezalar bakımından, yasal düzenlemelerle belirlenen şartların gerçekleşmesiyle, vergi 

idaresi ile vergi mükellefinin anlaşmaya varması ve böylelikle yargı yoluna 

gidilmemesinin sağlanması olan uzlaşma645, tarhiyat öncesinde - vergi incelemesine 

göre tarh edilen vergi ve cezalar bakımından- ya da tarhiyat sonrasında - ikmalen, 

resen ya da idarece tarh edilerek tebliğ edilen vergi ve cezalar bakımından- söz 

konusu olabilecektir. 

 

 Yukarıda verilen tanım ve özelliklerinden hareketle, tarafların biraraya 

gelerek aralarındaki uyuşmazlığa anlaşmak yoluyla son vermeleri neticesinde bu 

durumun bir “sözleşme” niteliğinde olduğu gerek doktrin gerek yargı kararlarınca646 

kabul edilmiştir.647  

 

 Vergi Hukuku’nda öteden beri yasal dayanağa sahip bir kurum olan uzlaşma 

kurumunu, kurumun uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kullanılmasına yönelik 

eleştiriler çerçevesinde değerlendirerek, vergi uyuşmazlığını doğuran hukuksal 

ilişkiyi kavramak yerinde olacaktır. Kuruma ilişkin eleştiriler648 genel olarak 

“verginin yasallığına aykırılık”, “vergilemede eşitlik”, “uzlaşma komisyonunun 

                                                 
644 Küçükkaya, a.g.e. (Uzlaşma), s. 67-72. 
645 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, 2. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989, s.263. 
646 “... uzlaşmanın iki tarafın özgür iradesi ile gerçekleştirilen bir sözleşme niteliğinde bulunduğunu, 
idari bir tasarruf niteliği taşımadığını göstermektedir. Nitekim kendi iradesi veya idarenin çağrısı 
üzerine uzlaşmaya başvuran yükümlüler için Uzlaşma tek ve vazgeçilmez bir seçenek olmayıp 
uzlaşma koşullarını durumlarına uygun bulmayan yükümlüler için uzlaşmamak hak ve olanağı 
mevcuttur. Bu haklarını uzlaşma tutanağını imzalayıncaya dek kullanabilmeleri mümkündür. Bu 
şekilde uzlaşmaktan vazgeçen yükümlüler dava açmak, ... cezada indirim hakkından yararlanmak gibi 
başka yolları kullanmak suretiyle, haklarını bu şekilde de aramaları olanağına sahiptirler.“, Danıştay 
4üncü Dairesi’nin 06.05.1991 tarih ve E.1990/1754, K.1991/1652 ve Danıştay 4üncü Dairesi’nin 
25.01.1989 tarih ve E.1988/1461, K.1989/386 sayılı kararları ile “tutanak, tek taraflı işlem değil iki 
taraflı sözleşme niteliğinde olduğunda“ Danıştay 3üncü Dairesi’nin 27.05.1999 tarih ve E.1998/3766, 
K.1999/2187 sayılı kararı. 
647 Sözleşme ilişkisi olduğu kabul edilse de uzlaşma neticesinde ortaya çıkan durumun hangi tür 
sözleşme olduğu konusunda doktrinde görüş birliği mevcut değildir. Bunun bir “idari sözleşme” 
olduğunu ileri sürenler olduğu gibi özel hukuk sözleşmesi olduğunu iddia edenler de mevcuttur, 
Küçükkaya, a.g.e. (Uzlaşma), s. 72-78; Candan, a.g.e. (Uzlaşma), s. 337. 
648 Küçükkaya, a.g.e. (Uzlaşma), s.97-123. 
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yetkilerinin sınırsızlığı ve yetkilerini kullanış biçimi”, “uzlaşma uygulamasının 

Kanunda sayılı hallerin dışına da taşarak genel bir uygulama haline getirilmesi”, 

“uzlaşma ile vergi inceleme sonuçlarının etkisizleştirilmesi”, “vergi cezalarında 

caydırıcılığın önlenmesi”, “cezalarda indirime benzemesi”, “af niteliğinde olduğu” 

ile “içtihat oluşumuna engel olduğu” şeklinde özetlenebilir. Bu eleştirilerden 

uyuşmazlığın niteliğine ilişkin olanları “verginin yasallığı” ile “vergilemede eşitlik” 

konumuz bakımından önem arzetmektedir.  

 

 Vergi uyuşmazlığını doğuran hukuksal ilişki, yukarıda izahı yapılan “idari” 

nitelikli uyuşmazlığın unsurları ile örtüşmekte; buna göre vergi uyuşmazlığında bir 

taraf “kamu gücü”ne dayanarak tek yanlı ve icrai nitelikte bir karar ile uyuşmazlığın 

diğer tarafı olan vergi mükellefinden vergi tahsil edebilmektedir. Görüldüğü üzere, 

vergi borcuna ilişkin hukuksal ilişki, özel hukuk alanındaki bireylerin eşit irade ve 

serbesti ile akdettikleri bir sözleşme değil, kamu hukuku kurallarına göre idarenin 

bireyler karşısındaki ayrıcalıklarına dayalı tesis ettiği bir idari işlem temellidir.  

 

İdare Hukuku’ndaki “kanunilik” prensibinin Vergi Hukuku’ndaki görünümü 

olan “verginin yasallığı” ilkesi gereği de yasal bir dayanağı olan vergilendirme işlemi 

Anayasa madde 73/1 gereği, kamu giderlerinin karşılanması amacıyla mali güce göre 

alınır, madde 73/3 gereği “(v)ergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 

kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” ve madde 73/4 gereği de bu 

yükümlülüklerin “muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin 

hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak 

yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.” Dolayısıyla, vergi idaresi, kendisine bir ödev 

olarak yüklenen vergi alacağının tahsilinden imtina edemeyecek649 ve bunu yine 

anayasal ilkelere uygun bir çerçevede, yasalara uygun bir biçimde yerine getirecektir. 

Ancak bu çerçevede düşünüldüğünde uzlaşma kurumu, vergi idaresi adına uzlaştırma 

kurulu ile vergi mükellefi yararlarından karşılıklı bir biçimde fedakarlıkta 

bulunmakla irade özgürlüklerini kullanmış olacaklardır. Nitekim, vergi mükellefinin 

bu yükümlülülüğü Anayasa’dan kaynaklanmakta, sınırları yasa ile çizilmekte ancak 

                                                 
649 Bkz. Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, (Verginin 
Yasallığı), s. 18-19; Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. (Vergi Hukuku), s. 171. 
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yükümlülüğünün içeriği de yine yasa ile ve yasal dayanağı çerçevesinde Bakanlar 

Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu şekilde belirlenen vergi alacağının vergi 

idaresince tamamının ya da bir kısmının alınmasından imtina edilmesi sonucunu 

doğuran bu fedakarlık, Anayasa ile idareye yüklenen vergi tahsili ödevinin kamusal 

niteliği ile verginin yasallığı ilkesine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmektedir.650 Zira, 

bu anlaşma esnasında, yasalarla vergi idaresine verilmiş vergi tahsil yetkisi, her ne 

kadar yasayla da verilmiş olsa, uzlaşma kurulundaki görevlilerin iradelerine651 ve 

hatta bunun yanında vergi mükelleflerinin iradelerine indirgenmiş olmaktadır. Bunun 

sonucu olarak da, Anayasa’da Bakanlar Kurulu’na verilen ve yasa ile belirlenmiş alt 

ve üst sınırlar içinde kalması koşuluyla vergilemeye ilişkin sınırlı konularda 

değişiklik yetkisi tanınmışken, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelik 

ile uzlaşma kurullarına sınırları belirli olmayan uzlaşma yetkisi tanınmış olmaktadır, 

ki bu durumun uzlaşma kurullarının anayasal ve yasal temelli yetkisini kullanan 

Bakanlar Kurulu’ndan daha geniş bir takdir yetkisi içinde vergi tahsili işleminine 

dahil olduğunu sonuçladığı ileri sürülmektedir.652 

 

Bunun yanında, uzlaşma kurumunun, “vergilemede eşitlik” ilkesine aykırılığı 

da söz konusu olmaktadır. Zira, yasal süresi içinde vergi yükümlülüğünü yerine 

getiren vergi mükellefleri ile bu durumda olmayan ve uzlaşma yoluyla vergi 

yükümlülüğünü yerine getiren mükelleflerin idare karşısındaki durumu aynı 

olmamakta; ve hatta aynı koşullardaki iki ayrı vergi mükellefi uzlaşma kurulları ile 

uzlaşmaları neticesinde farklı miktarlarda vergi ödeyebilmekte; tüm bunlar da 

adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarmakta ve kaynağını Anayasa madde 10’daki “eşitlik” 

ilkesinden alan Vergi Hukuku’ndaki “vergilemede eşitlik” ilkesine aykırılık teşkil 

etmektedir.653 

 

Vergi Hukuku’ndaki “uzlaşma” kurumu dışında İdare Hukuku 

düzenlemelerinde de birtakım uyuşmazlıkların “müzakere/uzlaşma/sulh” ya da 
                                                 
650 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e. (Vergi Hukuku), s. 171. 
651 Aliefendioğlu, a.g.m. (Uzlaşma), s. 5. 
652 Küçükkaya, a.g.e. (Uzlaşma), s. 105-106, bunun yanı sıra, vergi cezalarına ilişkin olarak da 
indirime gidilmesi ceza hukukunun esaslı ilkelerinden “suçta ve cezada kanunilik ilkesi”nin ihlalini 
oluşturmaktadır. 
653 Küçükkaya, a.g.e. (Uzlaşma), s. 107-112. 
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”arabuluculuk” yoluyla çözüme kavuşturulmasının öngörüldüğü 

gözlemlenmektedir.654 Bunlar, 18.03.1924 tarih ve 442 sayılı “Köy Kanunu”655, 

07.03.1954 tarih ve 6326 sayılı “Petrol Kanunu”656, 04.12.1984 tarih, 3091 sayılı 

“Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Kanun”657, 

04.02.1924 tarih ve 406 sayılı “Telgraf ve Telefon Kanunu”658 ile 05.04.1983 tarih 

ve 2813 sayılı “Telsiz Kanunu (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 

Kuruluşuna İlişkin Kanun)”659 hükümlerine göre çıkarılan “Erişim ve Arabağlantı 

Yönetmeliği”660 ile “Ulusal Dolaşım (Roaming) Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”661 şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bu düzenlemelerden en eskisi Köy Kanunu hükümlerinde ifadesini 

bulmaktadır. Buna göre Köy Kanunu madde 3 ve madde 5 gereği, köyler arasında 

sınır ihtilaflarının “müzakere” yoluyla çözülmesi görevi hükümet emriyle toplanan 

ihtiyar heyetlerine; bunların müzakereler sonucu uzlaşamaması halinde ise 

uyuşmazlığı nihai olarak çözme görevi idare meclisine verilmiştir. Yine Köy Kanunu 

madde 48 ile iki veya daha fazla köy arasında, ortaklaşa yapmaları gereken işlerin 

kararlaştırılması hususunda ihtiyar heyetleri arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü 

köyün bağlı bulunduğu hükümet reisi olan kaymakama verilmiştir. Bunlara ek olarak 

Köy Kanunu madde 53 de, köylünün üzerinde tasarruf yetkileri olan alanlardaki tüm 

uyuşmazlıklarını ihtiyar meclislerinin “sulh” anlamında çözebileceğini öngörmüştür. 

Söz konusu bu düzenlemeler, özellikle Köy Kanunu madde 48 ve 53 

kapsamındakiler, genel olarak devlet tüzel kişiliğine uyuşmazlığın çözümü 

bakımından “arabuluculuk” yetkisi ve görevi vermektedir. İlk belirtilen düzenleme 

olan Köy Kanunu madde 3 ve 5 hükümleri ise öncelikle ihtiyar meclislerinin kendi 

aralarında sulh olmalarını, bu olmadığı taktirde ise bu uyuşmazlığın kesin 

çözümünün yine devlet tüzel kişiliğince yapılmasını öngörmektedir. Ancak, 

                                                 
654 Aynı yönde bkz. Müslüm Akıncı, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Turhan Kitabevi, 
Ankara 2008, s. 396-405. 
655 R.G. 07.04.1924/68. 
656 R.G. 16.03.1954/8659. 
657 R.G. 15.12.1984/18606. 
658 R.G. 21.02.1924/59. 
659 R.G. 07.04.1983/18011. 
660 R.G. 14.06.2007/26552. 
661 R.G. 08.03.2002/24689. 
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bahsedilen bu düzenlemeler, esasen konumuz bakımından ele alınan idare-birey arası 

idari uyuşmazlıkların çözümü değil, iki idare arasındaki ve iki özel kişi arasındaki 

uyuşmazlıkların çözümü yöntemlerini düzenlemektedir. 

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin öngörüldüğü bir diğer düzenleme 

olan 6326 sayılı Petrol Kanunu’na göre ise Kanunun 26ncı maddesindeki düzenleme 

gereği bu Kanuna göre kazanılmış ya da kazanılacak olan haklarla ilgili olarak 

müracaat/hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce 

çözümüne çalışılacağı, bu mümkün olmadığı halde de uyuşmazlığın Bakan’a intikal 

ettirileceği düzenlenmiştir. Bu Kanun’a göre uyuşmazlığı çözmekle yetkilendirilmiş 

idareler olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlık, Petrol Kanunu madde 27 

gereği, her türlü soruşturma yapmak, delil incelemek (soruşturma ile ilgili petrol 

kurumlarının tüm işlem, hesap ve kayıtları da dahil) ve petrol ameliyatı ve tesisatını 

denetlemeye de yetkili kılınmışlardır. Her ne kadar 26ncı maddenin metninde Petrol 

İşleri Genel Müdürlüğü’nce tarafların uyuşmazlıklarının “müzakere” ya da “sulh” 

yoluyla halledileceği belirtiliyorsa da esasen buradaki uyuşmazlık çözüm yöntemi, 

uyuşmazlığı çözen tarafsız 3. kişi olarak idare olduğundan söz konusu yöntem 

“arabuluculuk” olmaktadır. İdare tarafından uyuşmazlığa ilişkin verilen karara karşı 

yargı yolu da ilgili Petrol Kanunu madde 31de düzenlenmiş ve madde 30 ile Bakan 

tarafından çözülecek uyuşmazlığın çözüm süresi en çok 20 gün ile sınırlanmış ve en 

geç on gün içinde de ilgililere tebliğ edilmesi öngörülmüştür. İlgilinin de tebliğ 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde Danıştay’da dava açabileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

 

3091 sayılı “Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi 

Hakkında Kanun” da gerek ilgililerin başvurusu üzerine gerekse re’sen harekete 

geçebilen (madde 3) bir mekanizma ile662 taşınmaz mala yapılan tecavüz veya 

müdahalenin önlenmesi için taşınmazın yerine göre bulunduğu yer en büyük mülki 

idare amirine karar almak yetkisi tanımıştır. Bu kapsamda “gerçek veya tüzelkişilerin 

zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları 

                                                 
662 Köye ait taşınmaz mallara tecavüz durumunda köy halkından kimselerin de başvuruda 
bulunabileceği öngörülmüştür. 
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veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz 

mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin” önlenmesi söz konusudur. Müdahalenin 

öğrenilmesinden itibaren altmış gün ve en geç müdahaleden itibaren bir yıl içinde 

yapılması gereken bu başvuru (madde 4) ya da ilgili idarenin bunu öğrenmesi üzerine 

ilgili makam ya da bu makamca görevlendirilen makamlar tarafından bir soruşturma 

yapılır. Ceza Muhakemesi Kanunundaki hükümlere göre yeminli ifadeler alınması ve 

şahit dinlenmesini de içeren bu soruşturmanın neticesinde verilen kararın idari 

kesinliğe sahip olduğu ancak buna karşı idari yargıya başvurulabileceği de hüküm 

altına alınmıştır (madde 6 ve 7). Bu haliyle öngörülen usulün arabuluculuk olmadığı, 

daha ziyade İngiliz Hukuku menşeli olan tribunallar anlamında “idari veya kanuni 

mahkeme” olduğu ileri sürülmüştür.663  

 

406 sayılı “Telgraf ve Telefon Kanunu” ile 2813 sayılı “Telsiz Kanunu” 

hükümlerine göre çıkarılan “Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği” ile “Ulusal Dolaşım 

(Roaming) Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri gereğince de sektördeki işletmecilerin arabağlantı da dahil olmak üzere 

erişim hüküm ve koşullarını aralarında “müzakere” ile halledebilecekleri; bu 

sağlanamadığı taktirde Telekomünikasyon Kurumu’nun “uzlaştırma prosedürü” 

başlatarak tarafların anlaşmasını sağlayacağı (Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği 

madde17 ve madde 18); ulusal dolaşım talep eden işletmeci ile bu hizmet talep edilen 

işletmeci arasında anlaşma sağlanamaması halinde de yine Telekomünikasyon 

Kurumu’nun uzlaştırma süreci başlatabileceği (Ulusal Dolaşım (Roaming) 

Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 5-

madde 11) hüküm altına alınmıştır. Burada söz konusu prosedürler gerek isim 

gerekse içerik olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları teşkil etmekle birlikte, 

bunu, idari bir uyuşmazlığın çözümünde alternatif olarak nitelendirmek mümkün 

olmayacaktır. Nitekim, burada söz konusu olan bir tarafın idare işlevi yerine getiren 

idari makam olarak ayrıcalıklı bir kamusal ilişkiyle uyuşmazlığa düştüğü bir durum 

yerine belirli bir sektörde faaliyet gösteren iki özel hukuk tüzel kişisinin sektörel 

                                                 
663 Mustafa Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2004, s. 389. 
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hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmaya çalıştıkları ancak anlaşamadıkları 

halde adeta idarenin bunları anlaşmaya zorlaması söz konusudur.  

 

Buna benzer bir başka düzenleme 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu uyarınca çıkarılan “Fikir ve Sanat Eserlerinin Radyo ve 

Televizyon Yayınlarında Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

ile düzenlenen ve yayın kuruluşları tarafından eserlerin ve/veya fonogramların 

kullanılmasına ilişkin olarak topluca yapılacak sözleşmelerin Yönetmeliğin 6ncı 

maddesindeki prosedüre uygun bir biçimde oluşturulamaması halinde bu 

anlaşmazlığın çözümlenmesi için anlaşmazlığın taraflarından birinin Bakanlığa 

başvuru yapması zorunlu tutulmuş ve bu başvuru üzerine eser sahipleri ve/veya eser 

sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri veya meslek birlikleri ile fikir ve sanat 

eserlerini kullanan yayın kuruluşları arasında bu kullanımlardan kaynaklanan 

ödemelerin veya diğer hususların tespit edilmesinde veya yapılmış sözleşmelerin ya 

da alınan kararların uygulanması konularında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların 

kamu yararı gözetilerek çözümlenmesine yönelik ilkeleri belirlemek üzere Bakanlık 

bünyesinde bir Hak İdareleri Uzlaştırma Kurul'u oluşturulacağı, tarafların 

uzlaşamaması halinde de hakem prosedürünün uygulanacağı, Yönetmeliğin 7nci 

maddesi ile, hüküm altına alınmıştır. Hakem komisyonunun düzenleyeceği rapor; 

anlaşmazlıkların çözümünde, anlaşmazlık konusu eserlerin veya fonogramların 

kullanımları sırasında uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin ölçütlerin 

belirlenmesinde esas alınacaktır. Söz konusu Yönetmeliğin uzlaştırma prosedürüne 

ilişkin hükümleri “eser ve komşu hak sahipleri ile bunların bağlı oldukları meslek 

birliklerinin iradesini ortadan kaldıran, bu bağlamda eser sahipleri ile yapımcı 

kuruluşları zorunlu olarak anlaştıran bir prosedüre geçişi” öngördüğünden Danıştay, 

Yönetmeliğin temel aldığı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerine 

aykırı bularak iptal etmiştir.664  
 

Yukarıda gerek telekomünikasyon sektöründe gerekse fikir ve sanat eserleri 

alanında ele alınan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, idari uyuşmazlıkların 

                                                 
664 Danıştay 10uncu Dairesi’nin 28.10.2003 tarih ve E.2001/4688, K.2003/4168 sayılı kararı. 
(Çevrimiçi www.danistay.gov.tr. 10.08.2009). 
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çözümü yerine sektör içi aktörlerin aralarında sektöre ilişkin sözleşmelerin 

akdedilmesi aşamasında çıkan anlaşmazlıklar bakımından idarenin bir bakıma 

tarafları anlaşmaya “zorla”ması biçiminde bir nevi arabuluculuk görevini (sonucu 

bağlayıcı bir biçimde olacak şekilde) düzenlemiştir.  

 

 Kamu hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde, yukarıda 

ele alındığı üzere, farklı nitelikteki uyuşmazlıklarda farklı görünümler söz konusu 

olmaktadır. Bu açıdan, ceza hukuku alanında uzlaşma kurumunun665 kullanıldığı 

ceza yargılamasında uyuşmazlığın taraflarından biri kamu gücü kullanan idare değil, 

uyuşmazlığın her iki tarafı da özel kişiler olmakta; kamu gücü karşımıza 

“uzlaştırıcı”/”birleştirici”/”çare bulucu” konumda çıkmaktadır. Yukarıda idare 

hukuku alanındaki alternatif çözüm yöntemleri olarak ele alınan uyuşmazlıklarda da 

-taraflar sadece özel kişiler olmayabilse de- yine arabulucu konumunda kamu gücü 

sahibi idare karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan farklı olarak, idari uyuşmazlıklardaki 

ölçütlere uygun olan vergi uyuşmazlıklarında “buyurgan” taraf ile onun karşısındaki 

birey arasındaki uyuşmazlık, alternatif yöntemlere konu olmaktadır.  

 

B. İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 
ile Halli Önündeki Engeller ve İdare Hukuku’nda Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerine İlişkin Öneriler 

 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’nın Türk İdare Hukuku’nun kapsamına 

giren idari uyuşmazlıklar bakımından mümkün olup olmaması, ya da önerilip 

önerilemeyeceği konusunda birtakım noktaları öne çıkarmak ve bunlar çerçevesinde 

alternatif yöntemlerin idari uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılabilecek yollar 

olup olmadıklarını söyleyebilmek için, idari uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemleri ile çözümü önündeki engeller ile alternatif uyuşmazlık çözüm 

                                                 
665 Bahri Öztürk, Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhat Erdem, Özge Sırma, Yasemin F. Saygılar, Esra 
Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara 2009, s. 755-760. Nur 
Centel,Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Bası, Beta, 
İstanbul 2008, s. 449-461. Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, Arıkan 
Basım, İstanbul 2005. Seydi Kaymaz, Uzlaşma ve Önödeme, Seçkin, Ankara 2005. 
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yöntemlerinin idari uyuşmazlıklarda işletilebilmesi için önerilebilecek hususların 

ortaya konması ve değerlendirilmesi gerekecektir. 

 

1. İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 
Yöntemleri ile Halli Önündeki Engeller  
 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yargı dışı yöntemler olarak 

kullanıldığı özel hukuk uyuşmazlıkları ile kamusal ilişkiden kaynaklı idari 

uyuşmazlıkların nitelikleri arasında farklar olduğu gibi, bu yöntemlerin alternatifi 

olarak kullanıldığı medeni yargılama usulü ile idari yargılama usulü arasında 

amaçsal ve işlevsel farklılıklar da mevcuttur. 

 

Uyuşmazlığa uygulanacak hukuk bakımından farklılık arzeden özel hukuk 

uyuşmazlığı ile idare hukuku uyuşmazlığı, çözüm yöntemleri açısından farklı 

usullere tabidirler. Dolayısıyla eşit ve karşılıklı uyuşan iradeler arasında cereyan 

eden hukuksal ilişkiden kaynaklanan özel hukuk uyuşmazlığı ile -bir yanı gördüğü 

işlev ve kullandığı kamu gücü yetkileri bakımından “idari makam” olan- idari 

uyuşmazlık, gerek nitelik olarak, gerek tabi oldukları maddi hukuk, gerekse 

çözümlerinde izlenen usul bakımından farklılık arzetmektedirler.666 Özel hukuk 

uyuşmazlıklarının kaynağı olan hukuksal ilişki ile kamusal ilişki arasındaki nitelik ve 

öncelik farklılıkları ile bu uyuşmazlıkların çözümünde izlenen yargılama 

usullerindeki amaçsal farklılıkların kamusal uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle 

çözümünde bir engel olarak karşımıza çıkıp çıkmayacağını irdelemek gerekmektedir.  

 

Yargılama faaliyeti, genel olarak, yürürlükteki hukuk normlarının somut 

olaya bağımsız mahkemelerce uygulanarak hüküm verilmesi olarak tanımlanırken; 

bu esnada maddi vakıaların gerçekleşip gerçekleşmedikleri tespit edilerek doğru bir 

                                                 
666 Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.1976 tarih ve E.1976/1, K.1976/28 sayılı kararı, (R.G. 
16.08.1976/15679) “Adli yargı ile idari yargının birbirinden ayrılmasının temelinde, özel hukukla 
idare hukukunun ayrı ilke ve kurallara oturmuş bulunmaları; uyuşmazlık alanları ve bu uyuşmazlıklara 
uygulanacak hukuk kurallarının değişik olması yatmaktadır.” 
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hükme varılmaya çalışılır.667 Bu amaca ulaşmak için gerekli olan usulî kuralları 

düzenleyen yasal düzenlemelerin amaçları da, diğer yasal düzenlemeler gibi, 

toplumun içinde bulunduğu dönemin hukuk politikası ve genel politika ile bağlantılı 

olmaktadır.668 Dolayısıyla, liberal görüşün etkisiyle oluşturulan usul kuralları 

bireylerin menfaatleri odaklı iken, sosyalist görüşün etkisinde kalan ülkelerde 

sosyalist toplum düzeninin korunması odaklı bir yaklaşım ve kurallar dizini 

oluşturulmakta; adı geçen ilk sistemde yargılamayı yapan mahkemeler pasif bir 

durumda aktif tarafların uyuşmazlığında hakem konumunda iken, ikinci sistemde 

uyuşmazlığın çözümünde hakim daha etkin bir biçimde karşımıza çıkmaktadır.669 

Farklı hukuk sistemleri, politik tercihler ve geçen zaman içinde medeni yargılama 

hukukunun farklı amaçlara sahip olduğu tartışılmıştır.  

 

19uncu yüzyıl liberal görüşüne göre medeni yargılama hukukunun amacı 

“şekli gerçek”e ulaşmak iken670, uyuşmazlık neticesinde ikame olunan davanın 

“sosyal barışı ve toplumu” da ilgilendiren bir yönü olduğundan yola çıkılarak amacın 

“maddi gerçek”e ulaşmak olduğu üzerinde de durulmuştur.671 Ortak hukuk 

anlayışında ise bu amaç, “herkese hakkını vermek ve bu hakkın haksız olarak 

çiğnenmesini önlemek” şeklinde bireylerin subjektif haklarının gerçekleştirilmesi 

olarak algılanmıştır.672 Ancak, subjektif hakların korunması yargılama hukukundan 

ziyade davanın amacı olacağından hareketle, subjektif hakların korunması yanında 

                                                 
667 Baki Kuru, Ramazan Arslan,Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Değiştirilmiş 19. Baskı, Yetkin 
Kitabevi, Ankara 2008, (Usul Hukuku), s. 58; Ejder Yılmaz, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, 
Kazancı Matbaacılık, Ankara, 1982, (Islah), s. 2; Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukukunda 
Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1979, 
(Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler), s.86. 
668 Yılmaz, a.g.e. (Islah), s. 2; Erdal Tercan, Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Yetkin 
Yayınları, Ankara 2001, (Tarafların İsticvabı), s. 40. 
669 Yılmaz, a.g.e. (Islah), s.2-4 ; Tercan, a.g.e. (Tarafların İsticvabı), s. 40-4; Saim Üstündağ, 
Medeni Yargılama Hukuku, Cilt I-II, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 7. Baskı, Nesil Matbaacılık, 
İstanbul, 2000, (Medeni Yargılama Hukuku), s. 3-4. 
670 Nitekim bu görüş, “maddi gerçek”in medeni yargılama hukukunun amacı değil “tesadüfi bir 
sonucu” olduğunu iddia etmektedir, Alangoya, a.g.e. (Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler), s.86. 
671 Tercan, a.g.e. (Tarafların İsticvabı), s. 40-41. 
672 Yılmaz, a.g.e. (Islah), s.4-5, Sema Taşpınar, “Medeni Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu”, Prof. 
Dr. Faruk Erem Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Afşaroğlu Matbaası, Ankara 1999, 
(Amaç Sorunu), s. 759-787, s.761. 
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“hukuksal koruma yoluyla özel hukuk düzeninin korunması” da medeni yargılama 

hukukunun amaçları arasında telaffuz edilmiştir.673 

 

Günümüzde artık medeni yargılama usulünün bir tek amacı olduğunu 

söylemek doğru olmayacaktır.674 Zira, medeni yargılama usulünün amacını – bir 

yarar sağlamayacağından hareketle- sorgulamayı reddeden görüşler675 dışarıda 

tutulacak olursa, bu amacı “objektif hukukun korunması”, “hukuksal barışı sağlamak 

ve korumak”, “hukuki güvenliği ve kesinliği gerçekleştirmek”, “gerçeğe ulaşmak”, 

“adalete ve gerçeğe ulaşmak”, “taraflararası uyuşmazlığı çözmek/ortadan 

kaldırmak”, “taraflararasında mevcut hakları tespit etmek, hakları ve özel hukukça 

korunan menfaatleri gerçekleştirmek”, “adaleti gerçekleştirmek”, “hukuk düzenini 

gerçekleştirmek”, “hukukun gelişimini sağlamak”, “ihkakı hakkın ikamesi olmak” 

şeklinde açıklayan görüşler676 mevcuttur.  

 

Medeni yargılama usulündeki amaçların – hukuk düzenin korunması, 

toplumsal barışın sağlanması gibi – bir kısmı idari yargılama usulü için de geçerli 

olmakla birlikte bu amaçların da ötesinde ve özellikle “çözümlenen uyuşmazlığın 

boyutlarını aşan” bir durum idari yargılama usulünde söz konusudur.677 Yukarıda 

belirtildiği şekliyle birçok amaca hizmet eden medeni yargılama usulünde özgür 

iradeleriyle hareket eden eşit bireylerin arasındaki hukuksal ilişkiden doğan menfaat 

uyuşmazlıklarının çözümü söz konusudur ve bu tür uyuşmazlıkların çözümü de özel 
                                                 
673 Yılmaz, a.g.e. (Islah), s.5. 
674 Haluk Konuralp, Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2009, (İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları), s. 6. 
675 Taşpınar, a.g.m. (Amaç Sorunu), s.759-760. Bunun yanında usuli sorunları çözmek bakımından 
etkili olmasa da medeni yargılama usulünün amacının şekli hukuk ile maddi hukuk arasındaki 
bağlantıyı belirlemek gibi yararları olduğundan, bu amacın irdelenmesini savunanlar da vardır, bkz. 
Hans Friedhelm Gaul, “Yargılamanın Amacı Güncelliğini Koruyan Bir Konu”, Çev. Nevhis-Deren 
Yıldırım, İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, Alkım Yayınları, İstanbul, 2006, s. 72-
103. 
676 Bkz. Taşpınar, a.g.m. (Amaç Sorunu), Yılmaz, a.g.e. (Islah), s.5-6. Yılmaz, medeni yargılamanın 
amacını “adaletli karar vermek” olarak belirlerken, bunun, tarafların tatmin olacağı bir biçimde 
uyuşmazlığın giderilmesi ile birlikte kararın maddi gerçekleri yansıtması ve yargılamanın basit, çabuk 
ve ucuz yapılarak toplumsal barışı sağlamaya yönelmesi anlamına geldiğini ifade etmektedir. 
Alangoya, a.g.e. (Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler), s.86-93. Konuralp,a.g.e. (İspat 
Kurallarının Zorlanan Sınırları), s.6; Üstündağ, a.g.e. (Medeni Yargılama Hukuku), s.3-16. 
677 İl Han Özay, “Türkiye’de İdari Yargı’nın İşlev ve Kapsamı”, İdari Yargıda Son Gelişmeler 
Sempozyumu, (10-12 Haziran 1982), Danıştay Başkanlığı, Yarı Açık Cezaevi Matbaası, Ankara 
1983, (İdari Yargı’nın İşlev ve Kapsamı), s. 11-31, s. 14. 
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hukuka tabi olmaktadır. Eşitler arasındaki bu ilişkinin, idare hukukunun uygulama ve 

dolayısıyla da idari yargının görev alanında bulunan kamusal ilişkiden bir takım 

farklılıkları, daha doğru bir deyişle bu ilişkinin özelliklerine zıtlıkları söz konusudur. 

Bu zıtlıklar, aslında özel hukuk ilişkisinin “şahsi menfaatler arasında678 eşit bir 

biçimde irade serbestisine dayalı olarak oluşturulan ve kural olarak yine ilişkiye bu 

sayılan şartlarda son verilebilen” bir ilişki olarak tanımlanmasıyla ifadesini bulabilir.  

 

Yukarıda verilen tanıma uygun olarak özel hukuk ilişkisi ile idari 

uyuşmazlığı niteleyen “ayrıcalıklı kamusal ilişki” arasındaki, gerek bu ilişkiden 

kaynaklanan uyuşmazlığa uygulanacak hukuk, gerekse bu uyuşmazlığı çözecek 

yargılama usulü amaç ve yöntemi bakımından, farklar679 şu şekilde ortaya konabilir: 

“İrade serbestisi” karşısında “yetki”, “şahsi(özel/bireysel) yarar” karşısında “kamu 

yararı”, şekil serbestisi karşısında şekle bağlılık, “kanuna aykırı olmadan” hukuksal 

ilişkiye girmek karşısında “kanunla bağlı kalarak ve kanuna dayanarak” hukuksal 

ilişkiye girmek zorunluluğu, “hukuksal ilişkiye son vermenin/yön vermenin 

(değişiklik yapmanın) iradi olması” karşısında “kanuni sebebe dayanarak” hukuksal 

ilişkiye son/yön vermek zorunluluğu”. Yukarıda ayrı kalemlerde belirtilen 

farklılıkları birbiriyle içiçe, bir bütün olarak değerlendirmek gerekir; nitekim, biri 

diğerinin sebebi ya da sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Gerek idarenin gerekse idare karşısındaki bireylerin arzu ve istekleri dışında, 

bunları “aşan” bir takım “dış şartlar, nesnel olaylar ve ihtiyaçlar”680 ve böylelikle 

objektif hukuk kurallarıyla belirlenen/düzenlenen kamusal ilişkinin681 böylesine 

nesnel çerçevede belirlenmesi söz konusuyken, özel hukuk alanındaki ilişkiler kural 

olarak ilişkinin taraflarının dışındaki unsurların etkisi altında, en azından kamusal 

                                                 
678 Özel hukukta bireylerin menfaat eşitliği söz konusuyken, İdare Hukukunda idarenin üstünlüğü söz 
konusudur. Bkz. Turan Yıldırım, “İdari Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümlenmesi”, Özel Hukuk 
ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 
İstanbul 2004, s. 37. 
679 Bkz. Sıddık Sami Onar, “Amme Hukukunda Hukuki Tasarruflar ve Kazai Mürakebe”, Prof. Dr. 
Cemil Bilsel’e Armağan, Kenan Basımevi, İstanbul, 1939, s. 275-335. Bkz. Aral, a.g.m. (İdari Yargı 
Alanı). 
680 Yıldızhan Yayla, “İdari Yargılamanın Özelliği”, Atatürk’ün 100. Doğum Yılını Kutlama 
Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı, Yayınları, Ankara 15-16 Mayıs 1981, (İdari Yargılamanın 
Özelliği), s. 129-140, s. 131-132. 
681 Aral, a.g.m. (İdari Yargı Alanı), s. 27. 
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ilişkideki kadar, kalmamaktadır.682  Buradan hareketle, irade ve sözleşme 

serbestisine hakim olan ilişkiler bir yanda, idare adına hareket eden 

“yetkilendirilmiş” ve yasal-yönetsel düzenlemelerle bağlı hareket eden görevliler 

diğer yanda durmakta683; bireyler kendileri gibi eşit şartlarda hukuksal ilişki 

kurdukları bireylerle herhangi bir yetkilendirmeye ihtiyaç duymadan kendi hür 

iradeleriyle ilişkiye girebilirken, idare ve onun adına hareket eden görevliler açık bir 

yetkiye dayanarak684 ve bu yetkinin yasal-yönetsel sınırları çerçevesinde bireylerle 

ilişki kurabilmektedirler.  

 

Hukuka uygun hareket etmesi zorunlu olan idarenin faaliyetlerini 

gerçekleştirme aracı olan işlem/eylem/sözleşme kurarken özel hukuktaki hareket 

serbestisine sahip olmaması sebebiyle tasarruflarında iradesini ortaya koyarken özel 

hukuktaki “irade özerkliği”ne sahip değildir.685 Nitekim, özel hukukla düzenleme 

konusu yapılan fertler arası eşit iradeye dayanan ilişkiler olmakla birlikte, kamu 

hukukunda “kamusal kişilerin” davranışları düzenlenir.686 Bu nedenle de, özel 

hukuktaki hukuksal ilişkilerin esaslı dayanağının “irade” olması karşısında idare 

hukukunda “yetki” ancak yasal düzenlemeler ya da bunlara dayanılarak elde 

edildiğinden kural yetkisizliktir, buna bağlı olarak da idarenin tasarruflarını 

gerçekleştirirken ortaya koyduğu iradesi önceden belirlenmiş “objektif” kurallara 

uygun olmak zorundadır.687 Bu durum da yine aynı şekilde idarenin tasarruflarını 

“hukukilik” denetimi dışında bir denetime bırakamayacağıdır. Tüm bunların 

neticesinde, bir yandan idareyi özel hukuk ilişkilerindekinden daha ayrıcalıklı bir 

                                                 
682 Yayla, a.g.m. (İdari Yargılamanın Özelliği), s. 132. 
683 “İdari uyuşmazlıklara yol açan ilişkilerde, taraflardan biri olan idare, öznel haklarını kullanan bir 
kişi değil, yetkilerini kullanan bir görevlidir.”, Yayla a.g.m. (İdari Yargılamanın Özelliği), s. 132. 
684 “Her memurun hangi hadiseler karşısında ne gibi tasarruflar yapabileceği evvelden tayin ve tespit 
edilmiş ve memura bu tasarrufun icap ettirdiği salahiyet verilmiştir. … Memur bu tasarrufları ancak 
evvelce düşünülmüş ve tesbit edilmiş olan, bu muayyen hallerde icra edebilir.”, Onar, a.g.m. (Kazai 
Mürakebe), s. 305-306. 
685 Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, 
Danıştay Yayınları No.51, Ankara 1990, s. 9-10. 
686 Derbil, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 46, dipnot 34. 
687 “… fertlerin hareketlerini düzenliyen özel hukukta fertlere mümkün olduğu kadar irade serbestliği 
sağlamak esastır. Kamu hukukunda ise kamusal kişilerin kararları bir takım kurallara bağlı tutulur, 
işlemleri bir takım şekillere bağlanmıştır. Özel hukukta yetki genişliği, kamu hukukunda yetkilerin 
sınırlanması ilkesi vardır. Özel kişilerin yetkileri sosyal zaruret olmadıkça sınırlanmamalı, kamusal 
kişilere ise ancak gerekli olduğu kadar yetki verilmeli düşüncesi üstün tutulur.”, Derbil, s. 46, dipnot 
34. 
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konuma sokan “kamu gücü”ne sahip oluşu, bir yandan da iradesinin önceden 

belirlenmiş ilkelerle kısıtlanmış olması, alternatif yöntemlerle idari uyuşmazlıkların 

çözümü önünde engel teşkil etmektedirler. 

 

Nitekim, idarenin, ifa ettiği bir hizmetin ihtiyacı için bir hizmet veya mal 

alımı konusunda ihale düzenlemek, bu ihale çerçevesinde de daha önceden 

belirlenmiş kurallara uymak ve buna göre ihtiyacını karşılamak zorunluluğu 

karşısında özel kişiler ihtiyaçlarını temin ederken arzularına göre hür iradeleriyle 

sözleşme ilişkisi kurabilmektedirler.688 Bunun gibi, idare, kendi bünyesinde kendi 

adına çalışacak görevlileri istihdam ederken belirli kurallar ve usullere uymak 

zorunluluğundayken, özel kişiler çalışmak istedikleri kişileri yine kendi iradeleriyle, 

önceden belirlenmiş bir takım usul ve kurallara uymak zorunluluğunda olmadan 

görevlendirebilmektedirler.689 Ayrıca idare, bireyler gibi hür irade sahibi olmak, 

başka bir deyişle “öznel haklarını kullanan” birey olmak karşısında “yetkilerini 

kullanan” taraf olarak hareket ettiğinden690 yerine getirmekle yükümlü olduğu 

görevleri, hizmetleri, sunduğu kişileri de serbestçe seçme iradesine de sahip değildir.  

 

Hak ve yetkiler bakımından serbest irade sahibi olmayan idare, sorumluluklar 

bakımından da bireylerden farklı bir konumdadır. Nitekim, bireyler bakımından özel 

hukuk alanındaki sorumluluk şahsi olarak karşımıza çıkarken, idarenin 

sorumluluğunda esas alınan objektif, başka bir deyişle “kişilerin dışında olan ve 

kamu hizmetinin kuruluşu işleyişi gibi fertlerin dışında, dış alemle ilgili” bir 

sorumluluktur.691  

 

İdarenin yetkilendirilmesi halinde bu yetkilerin kendisine verilmesinin sebebi 

olan görevlerini ifa edebilmesi, harekete geçip tasarrufta bulunabilmesi, aynı 

zamanda onun bir takım kamu kudretlerinden yararlanarak icrai kararlar almak ve 

bunları -gerekirse- re’sen icra yoluyla uygulamak yetkisine de kavuşturmaktadır. Bu 

                                                 
688 Yayla, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 77-78. 
689 Yayla, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 77-78 
690 Yayla, a.g.m. (İdari Yargılamanın Özelliği), s. 132. 
691 Aral, a.g.m. (İdari Yargı Alanı), s.34. 
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yetkilendirme, yukarıda ayrıcalıklı kamusal ilişki bahsinde belirtildiği üzere idari 

faaliyetlerin nihai amacı olan kamu yararını sağlamak için söz konusu olmaktadır.  

  

Bunun yanında, aslında yukarıda bahsedildiği üzere idarenin tasarruflarında 

yetkilendirilmesinin “kural” olması, bireyler gibi kanunun emredici hükümlerine ve 

ahlaka – kamu düzenine aykırı olmamak koşuluyla kanunen yasaklanmamış 

konularda ilişki kurabilmeleri ve bu ilişkiyi kendi yararları doğrultusunda istedikleri 

sonuca vardırabilmek hürriyetine sahip olmaları karşısında, idarenin kuracağı 

kamusal ilişki yasal – yönetsel düzenlemeler çerçevesinde oluşturulmak ve bu 

düzenlemelerin emrettiği sebeplerle ortaya çıkmak ve emredilen sonuçları yine 

düzenlemeler çerçevesindeki şeklî şartlara bağlı olarak doğurmak zorundadır. 

İdarenin bu denli irade kısıtına tabi olmasının sebebi, bu hukuk dalının “statüler 

hukuku” olmasından kaynaklanmaktadır.692  

 

Bunun karşısında bireyler arasındaki özel hukuk ilişkisinin kural olarak 

sözleşmeler hukuku olması, eşit iradelerle ortaya çıkan sözleşmesel ilişkinin yine 

karşılıklı uyuşan iradelerle değiştirilip ortadan kaldırılabileceği sonucunu 

doğurmaktayken, idare hukuku alanında statüler söz konusu olduğundan ve bu 

statüler de yasal – yönetsel düzenlemeler çerçevesinde belirlendiğinden, bunların 

değiştirilmesi ya da hukuk aleminden kaldırılması da yine aynı kurallar çerçevesinde 

söz konusu olur. Özel hukuktaki irade serbestisi gibi şekil serbestisi de kamusal 

ilişkide söz konusu olmamaktadır. Nitekim kamu hukukundaki – özel olarak da idare 

hukukundaki- şekil şartları -yazılılık esası-693 gerek idarenin hukukla bağlı 

kalmasının bir göstergesi, gerekse de bireylerin haklarının bir teminatı fonksiyonuna 

hizmet etmektedir.  

 

Tüm bunlardan hareketle, böylesine özellik arzeden bir kamusal ilişkiden 

kaynaklanan uyuşmazlığın çözüm yeri ve usulünün, eşit “hak, menfaat ve irade”den 

kaynaklanması sebebiyle “nisbi ve dar” bir alana etki eden hukuksal ilişkilere özel 

                                                 
692 Aral, a.g.m. (İdari Yargı Alanı), s. 31, Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 13-14. 
693Yazılılık esası kural olmakla birlikte, bunun dışındaki şekil şartları ilgili yasal-yönetsel 
düzenlemelerde belirtilebilmektedir. 
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hukuk ilke ve kuralları uygulayarak, karşı karşıya gelen menfaatleri uzlaştırmaya 

yönelik amaca sahip694 medeni yargılama usulünden konu, amaç ve yöntem 

bakımından farklılık göstereceği sonucu çıkmaktadır. Sonuç olarak, özel hukuk 

ilişkisi ile kamusal ilişkinin doğma noktasından sona ermesine kadar geçen süreçte 

ortaya çıkış sebebi, yöneldiği amaç, doğurduğu sonuç, yapılış usulü, tabi olduğu şekil 

şartları bakımından yukarıda izah edildiği şekliyle varolan farklılıklar, bütünüyle 

bünyesel bir farklılığa işaret etmekte ve bu farklılıklar bütünü de iki farklı ilişkinin 

tabi olduğu hukuk ve yargılama usulünde farklılıklar yaratmaktadır.   

 

Bu farklılıklardan ilki, yukarıda ele alındığı üzere özel hukuk 

uyuşmazlıklarında “öznel haklar”in çatışmasının giderilmesi söz konusuyken, idari 

yargı önüne gelen idari uyuşmazlıkta bir tarafı özel menfaat ve haklar diğer tarafı ise 

bir hak iddiası olmaktan ziyade bir görev695 ve yetkinin kullanımına ilişkin kamusal 

yarar arasındaki dengenin sağlanması karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, idari 

yargılama hukukunda medeni yargılama hukukunda – ve aynı zamanda da alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarında – olduğu gibi tarafların çıkarlarını uzlaştırmaya 

yönelik menfaat odaklı bir amaca hizmet yerine, “kamu gücü”nün kullanıldığı “idare 

işlevine” yönelik ilişkilerde “idari makam”ların faaliyetlerinin bireylerin temel hak 

ve özgürlükleri ile dengelenmesine yönelik bir “hukuka uygunluk” denetimi söz 

konusu olmaktadır.696 Zira, özel hukuk kurallarına tabi hukuksal ilişkilerde idari 

yargının görev alanına giren kamusal ilişkiyi etkileyen bir takım dışsal nesnel 

unsurlar söz konusudur. Bu nesnel unsurlar, öznelliğin ön plana en çok çıktığı 

sözleşmeler de dahi kendini göstermektedir. Nitekim, konusu bir hizmetin ifasını 

içeren idari sözleşmenin tarafları sözleşmenin yenilenmesi ya da hükümlerinin 
                                                 
694 Aral, a.g.m. (İdari Yargı Alanı), s. 28-29. 
695 “Özel kişiler arasındaki bir davada karşılıklı iddialar ve istemler ortaya konur. Mahkemenin rolü 
hangisinin haklı olduğunu beyan etmektir. Buna karşılık, bir idari işlemin hukuka aykırılığı ileri 
sürülüyorsa bir uyuşmazlıkta, görünüşte bir benzerlik vardır ama bu yüzeydedir… aradaki temel 
farklardan başta geleni, özel kişiler arasındaki davada, karşılıklı ileri sürülen öznel haklar çatışır. Bu 
hakların varlığı, neticeleri ve ölçüleri tartışılır. İdari davada ise, genellikle, karşılıklı haklar değildir 
söz konusu olan. İdare, idare edilene karşı bir hakkını ileri sürüyor değildir; savunduğu bir hak değil, 
işlevdir, görevdir”, H. Berthelemy, Traite Elémentaire de Droit Administratif, Paris, 1933, s. 1080-
1081’den nakleden Yayla, a.g.m. (İdari Yargılamanın Özelliği), s. 132. 
696 Medeni yargılama usulünde de, yukarıda belirtildiği üzere, hukuk düzeninin sağlanması amacı söz 
konusudur ve bu sebeple hukuka uygunluk denetimi yapılır ancak bu denetim “şahsi menfaatler“in 
dengelenmesi çerçevesinde yapılır. İdari yargılamada ise hukuk düzeninin sağlanması “kamu yararı“ 
ile “özel yarar“ arasındaki denge çerçevesinde söz konusudur. 
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değiştirilmesi bakımından hizmetin özellikleri olan süreklilik, değişkenlik, uyarlama 

gibi, kendi iradeleri dışında, bir takım unsurları gözönünde bulundurmak 

zorunluğundadırlar.697 Bu nesnel dışsal unsurlar, söz konusu ilişkiden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözümü için varolan idari yargılamayı “idari hizmet ve faaliyetlerin, 

kamu yararının ve hukuka ve kanunlara uygunluğun … denetleyicisi” konumuna 

koymaktadır.698  

 

Bir tarafta özel menfaatlerin dengelenmesinde “hakem işlevi”yle hareket 

eden adliye (medeni yargılama) yargıcı, diğer tarafta tarafların menfaatleri ya da 

iradelerinden bağımsız olarak “anayasal ve yasal düzenin”, dolayısıyla hukuk 

düzeninin gereklerine göre yargılama yapan idare yargıcı karşımıza çıkmaktadır.699 

Bu bağlamda adliye yargıcı önüne gelen uyuşmazlıkta taraflararası uyuşmazlığı 

giderirken hukuk kuralları ile “hak ve nesafet” kurallarına göre bir irdeleme yaparak 

haksızlığın giderilmesi ve ortaya bir zarar çıkmışa bunun giderilmesi amacını 

güderken, idari yargılama yargıcı “idarenin idare hukuku alanı ve kanun çerçevesi 

içinde kalmasını” amaçlamaktadır.700 

 

“(İ)dari yargı, bir uyuşmazlık çıktığında, bir yandan idarenin etkinliğini; idari 

hizmet ve faaliyetlerin düzenli işlemesi gereğini gözetirken, bir yandan da, bu 

işleyişin hukuk kuralları dışına çıkmamış; kamu yararından sapmamış olmasını 

arar.”701 Öyleyse adliye yargıcından farklı olarak idare yargıcı, idarenin hukukla 

bağlı kalmasını sağlayan, bireylerin temel hak ve özgürlükleri ile kamusal yarar 

arasındaki dengeyi gözeten fonksiyonu yanında idarenin iyi işleyişini, faaliyetlerini 

                                                 
697 Yayla, a.g.m. (İdari Yargılamanın Özelliği), s. 133-134. 
698 Yayla, a.g.m. (İdari Yargılamanın Özelliği), s. 134. “İdari yargının diğer ayrıksı özelliği de, 
İdarenin işleyişini, idare fonksiyonunu ve dolayısıyla idari faaliyetlere egemen olması gereken 
nitelikleri bilen ve gözeten bir yargılama işlevini yürütmesidir. … idare yargıcının “yargılama” 
işlevinde, kamu hizmetlerinin ve kamu düzeninin gereklerinin gözetilmesi yönündeki bakış açısı 
Kanuni İdare anlayışının da bir güvencesidir.”, Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 69-70. 
699 Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 68-69. 
700 “… idari yargının amacı, idarenin kanunların verdiği yetkileri aşması veya kötüye kullanması ya da 
hukuka ve mevzuata aykırı işlem veya eylem tesis etmesi halinde bu işlem ve eylemleri … iptal etmek 
suretiyle idareye hukuk alanı içinde kalmaya zorlamaktır.”, Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.1976 tarih 
E.1976/1, K.1976/28 sayılı kararı. (R.G. 16.08.1976/15679). (Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr.  
20.01.2009). 
701 Yayla, a.g.e. (İdare Hukuku), s.80. 
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gereği gibi yerine getirmesini “kamu kudretine olan güvenin korunması 

kaygısı(nı)”702 da güderek gözetir. 

 

İdari yargılama usulünün amacının izah edildiği şekilde olmasının yanında, 

bunun, işlevsel bakımdan da medeni yargılama usulünden farklılığı söz konusudur. 

Nitekim, idari yargılama makamı olan idare mahkemelerinin adliye mahkemelerine 

nazaran farklı ve çoklu işlevleri703 söz konusudur. Bu çoklu işlevi, adliye yargıcının 

eşit iradeler arası menfaat çatışmasında “haklı” olanı tespite yönelik yargılama 

işlevinin dışında, bunu aşan, idarenin hukuk sınırları içerisinde kalmasını sağlarken 

bireylerin temel hak ve özgürlüklerini de koruyan, toplumsal yarar ile bireysel yarar 

arasındaki dengeyi kamu hizmeti ve kamu düzeninin gereklerine uygun bir biçimde 

sağlayan idari yargının, bunun yanında da kimi zaman yasama ve yürütmeye 

danışma niteliğindeki işlevi ile birlikte; yargılama işlevine dahil olan “içtihat 

yaratma” işlevleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu farklı iki işlev aslında doğurdukları 

neticede birbirlerine yaklaşmaktadırlar. Zira, gerek Fransa’da gerekse Türkiye’de 

yüksek idare mahkemelerinin yasal ve yönetsel düzenlemelerin hazırlanması 

safhasında bu sürece kimi zaman danışma ve kimi zaman da yetki unsurunun bir 

parçası704 olarak katılımları söz konusu olmaktadır. Bu katılım neticesinde idari yargı 

(yüksek idari yargı makamları olarak Conseil d’Etat ve Danıştay) yargılama işlevini 

yerine getirirken kullanılacak olan maddi hukuk normlarının oluşumu sürecinin de 

bir parçası olmaktadır.  

 

Bunun yanında idare hukukunun bir özelliği ve idare yargıcının yargılama 

sürecinde adliye yargıcından farklı konumunun buluştuğu nokta olan “içtihat 

                                                 
702 Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 155. 
703 “… idari yargı, genelde adli yargının aksine, en azından “bidimensionnel/iki boyutlu”dur. Sadece 
yargılamamakta, neye göre yargılayacağının saptanmasını da üstlenmiş bulunmaktadır.”, Özay, a.g.m. 
(İdari Yargı’nın İşlev ve Kapsamı), s. 19. 
704 Anayasa Madde 155/2: Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları, kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde 
düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla 
gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.” Tüzüklerin Danıştay incelemesinden geçirilmesini şekil 
unsurundan ziyade “yetki” unsuruna dayandıran görüş için bkz. Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 453; 
ayrıca “inceleme“nin  “düşünce bildirme“den ayrı olduğuna ilişkin bkz. Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu’nun 25 .12.1987 tarih ve E.1987/38, K.1987/59 sayılı kararı, Duran, a.g.m. (Yap-İşlet-
Devret), s. 165, dipnot 9. 
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hukuku”705 olmak, başka bir deyişle idari yargılama usulü sonucu ortaya çıkan yargı 

kararının etki ve sonuçları bakımından farklı olması dolayısıyla da idari yargılama 

usulü ile medeni yargılama usulü arasında bir fark söz konusu olmaktadır. Fransada 

da idare hukuku, Conseil d’État’nın idari uyuşmazlıklara bakarak idare hukukunu 

yaratmasıyla, oluşmuştur.706 İdare Hukuku ilke ve kuralları “yargıç yapımı hukuk” 

ile belirlenmekte, idari yargılama yargıcı sadece pozitif hukuk kurallarını 

yorumlamakla kalmamakta, bunun yanında hukuk kuralı da yaratmaktadır. Bu 

noktada idare yargıcının adliye yargıcından daha geniş bir içtihat yaratma alanına 

sahip olduğu söylenebilir. Nitekim, adliye yargıcı 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı 

“Medeni Kanun”707 madde 1 gereği, “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün 

konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim örf ve adet 

hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak 

idiyse ona göre karar verir”, idare yargıcı hukuka uygunluk denetimi yaparken 

Anayasa, kanunlar ve düzenleyici işlemler gibi kaynaklara sahip olmakla birlikte 

“(i)dare hukukunda maddî hukuk kurallarının tedvin edildiği bir kanun mevcut 

olmadığı için”708 adliye yargıcına oranla dar bir çerçevede hareket etmemektedir.  

 

Bunu yaparken idare yargıcı, toplumsal gelişmeleri dikkate alarak 

köreltmemeğe çalıştığı yaratıcılığını, gereğinden fazla noktalara da sürüklemeden 

                                                 
705 “Amme hizmetlerinin arzettiği tenevvü, bunların devam ve istikrarı; cemiyetin, halkın her gün 
değişen ihtiyaçlarına uygun bir tarzda ifası zarureti, bu hizmetlerin ifası için icra edilecek faaliyetlerin 
ve yapılacak tasarrufların; teferruata kadar inen, elestikiyeti hazi olmayan, yeni hallere ve ihtiyaçlara 
kolayca intibak edemiyen böyle bir kanunla tanzimine imkan bırakmaz. Bütün bu sebeplerden dolayı 
bu hizmetlerin, bunlara taalluk eden tasarrufların ve ihtilafların sadece hukukun ana prensiplerinden, 
hakkaniyet ve nısfet esaslarından mülhem olan, gerek hizmet tekniğine ve gerekse bunların tekabül 
ettiği ihtiyaçlara da vakıf bulunan mütehassıs ve ve geniş salahiyeti haiz bir içtihat mahkemesinin 
içtihitlarından doğacak bir hukuk manzumesile tanzim ve hallerine ihtiyaç vardır. Fertler arasındaki 
hususi ve adi münasebetlere, bu münasebetlerin saik ve maksatlarını, neticelerini hiç nazara almadan, 
münasebetin içtimai ve teknik hususiyetlerine ve icaplarına hiç temas etmeden, …, tamamen başka 
esaslara müstenit olan hususi hukuk kaidelerini tatbik eden adliye hakiminin bu vazifeyi ifa 
edemiyeceği gayet tabiidir.” Onar, a.g.m. (Kazai Mürakebe), s. 303-304. 
706 “İdari yargı organı, idare hukukunu yaratmıştır”,Georges Vedel/Pierre Delvolvé, Droit 
Administratif, Cilt I, Presses Universitaires de France, Paris 1992, s. 87’den nakleden Gözler, a.g.e. 
(İdare Hukuku Cilt I), s. 46. 
707 R.G. 08.12.2001/24607. 
708 Özyörük, a.g.e. (İdare Hukuku), s.61, “Görülüyor ki, "İdare hukukunda içtihat", kanun boşluğu 
doldurmak için değildir; tedvin edilmemiş olan İdare hukukunun, kanun geçerliğindeki kurallarının 
yaratılmasıdır”. 
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“hukukun oluşmasında ve içeriğinde kişisel bir etkinli(k)” içinde olmak gerekir.709 

Bunun da ötesinde idare yargıcının işlevsel olarak “geleceğin yöneticisi” kimliğinde 

olduğunu, özellikle de Fransa’da son yıllarda “koruyucu yargıç” (référé conciliation) 

kurumunun yasallığa kavuşması ve birtakım şartların varlığı halinde injunction710 

yetkisine de sahip olması ile bunun daha da belirginleştiğini ve “hukuk ötesi” bir 

yargılama yaptığını ileri sürenler de olmuştur.711 Buna karşılık, idare yargıcının 

hukuk yaratmak işlevinin artık günümüzde mümkün olmadığını, bundan ziyade 

pozitif hukuk kurallarının yorumlayıcılığını üstlendiği de ifade edilmiştir.712 Türk 

Hukuku’nda içtihat yaratmak yerine idare yargıcının açık ve yeterli görmediği yasal 

düzenlemeler karşısında Anayasa’nın “genel”, “nesnel” ve “soyut” kurallarını 

kendince somut olaya uygulayan bir yöntem benimsediği ileri sürülmüştür.713 Bu 

bağlamda idare yargıcının kendini sadece yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer 

düzenlemeler ötesinde önüne gelen idari tasarrufların hukuka uygunluğunu 

denetlerken Anayasa’ya uygunluk denetimi yaptığı yargılamalar da söz konusu 

olmuştur.714 Bunun da ötesinde idare yargıcı, önüne gelen uyuşmazlıkta yasaların 

altında gelen idari düzenlemelerin “re'sen … sıhhatini tartmak ve sahih ve muteber 

iseler ondan sonra bu düzenlemelerin normlarına uymak” durumunda olduğu da ileri 

sürülebilmektedir.715 Ayrıca, “hukukun genel ilkeleri”ni hukuka uygunluk 

denetiminde ölçü kullanan716 idare yargıcının yorum yoluyla sonuca ulaşmanın 

                                                 
709 Yıldızhan Yayla, “İdari Yargılamada Veriler”, 2002 Yılı İdari Yargı Sempozyumu, Ankara, 
2002. (Çevrimiçi http://www.danistay.gov.tr/sempo134.htm. 10.02.2009) Ancak, idare yargıcı bu 
sorumlulukla hareket ederken dikkatli olmalı, “yargıçlar sultası” eleştirilerini haklı çıkartabilecek 
durumlar yaratmamalıdır. 
710 Aydın Gülan, “Fransa’da İdari Yargının Etkinliğini Sağlama Arayışları”, 2000 Yılı İdari Yargı 
Sempozyumu, Ankara 2000, (Çevrimiçi http://www.danistay.gov.tr/sempo134.htm. 10.02.2009). 
711 Yves Gaudemet, “Le juge administrative, future administrateur”, Le Juge Administratif à l’Aube 
du XXI ème Siècle, Presses Universitairees de Grenoble, 1995, s.191-192’den nakleden Erkut, a.g.e. 
(Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 157-158. 
712 Gustave Peiser, “Le bilan jurisprudential des dix dernières années, Le Juge Administratif à 
l’Aube du XXI ème Siècle, Presses Universitairees de Grenoble, 1995, s. 27-28’den nakleden Erkut, 
a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 158-159. 
713 Bkz. Lütfi Duran, “Anayasa, kanun ve hakimler”, Özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret 
Okulu Dergisi, İstanbul, 1970, Sayı 4. 
714 Danıştay İçtiharları Birleştirma Kurulu’nun 12.021970 tarih ve E.1969/2, K.1970/1 ve 07.12.1989 
tarih ve E.1988/6, K.1989/4 sayılı kararları. 
715 Özyörük, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 61. 
716 Danıştay 8inci Dairesi’nin 18.03.1986 tarih ve E.1986/97, K.1986/130 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.danistay.gov.tr 23.01.2009).  
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mümkün olmadığı hallerde somut olay bakımından kanun boşluğu doldurma 

yetkisine sahip olduğu da belirtilmiştir.717  

 

Bunlara ek olarak, idare yargıcı, idare lehine kamu gücü ayrıcalığının bir 

görünümü olan idari işlemin hukuka uygunluğu karinesinden yararlanmasını bireyler 

lehine dengelemek bakımından dava sürecinde verdiği yürütmenin durdurulması 

kararlarında idarenin savunmasının alınması ya da davanın durumuna göre gelinen 

aşamada yürütmenin durdurulmasının verilmesi gibi bir takım önlemler alarak, 

varolan usul kurallarını ileriye götürme çabası içindedir.718  

 

                                                 
717 “kanun boşluklarının İdare Hukukunda yargı organı tarafından doldurulabileceği öğretide baskın 
görüş olarak savunulmaktadır. (T. Bekir BALTA, İdare Hukuku, Genel Konuları, Ankara 1970/72, . 
Sh. 192-194; A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, Ankara 1983, Sh.: 49-50; Aydın H. 
TUNCAY, idare Hukuku ve dari Yargının Bazı Sorunları, Ankara 1977, Sh., : 240-246; Güler 
NERMUT, iptal Davalarının Şartı Olarak Kanuna Aykırılık, idare Hukuku ve idari Yargı ile ilgili 
incelemeler 1, Ankara 1976, Sh. : 310) .  

Öylesi hukuki problemler ortaya çıkacak ve çıkmaktadır ki, bunların çözümünde salt yorum 
yo1u ile sonuca varmak imkansızdır .ister kanunu söyletmek densin, ister hukuku yaratmada idareye 
ve yasamaya , yardımcı olmak densin, aslında yapılan iş kanun boşluğunun doldurulmasıdr. (AYİM 
Drl. Krl. 29 Kasım 1985 gün ve 1985/27, 1985/24 K.). O halde, önüne getirilen uyuşmazlıkları, 
Anayasanın 36 ncı maddesi uyarınca çözmekten kaçınmayacak olan idari yargı, kanun boşluğu var 
ise, olayına özgü katmak üzere kanun koyucu gibi davranıp davayı çözecektir.  

Hakimin mevcut yasa boşluklarını önüne gelen ve çözmek zorunda olduğu somut olguya 
,hasren doldurması asli görevlerindendir. Kanun boşluğu vardır gerekçesiyle davayı görmezlikten 
gelemez. Boşluk doldurma yetkisinin, hudutları çerçevesinde hukuk yaratmak için kullanılması 
Yargıçlar Oligarşisi veya Hakimler Devletine geçiş olarak nitelendirilemez, çağdaş tüm hukuk 
sistemlerinin hakime tanıdığı bu yetki, hukuku statüko ve statiklikten kurtararak, yaşanan zamana 
ayak uydurmakta yavaş kalışını önlemek, dinamikliğini sağlamaya matufdur. Haklılığı ve yerindeliği 
belli olan bir yetkinin zamanında kullanılmaması, hukuk adına giderilımesi ve karşılanması güç 
zararlar doğurabileceği gibi hukuka olan güven ve sayıgınlık duygularını da zedeleyebilecektir .Hakim 
kanun boşluğunu doldururken hiç bir zaman ;kanun koyucu sıfatıyla genel, Objektif, soyut ve gayri 
şahsi kural koyma yoluna gitmeyecektir . Kanunda ,bulunan boşluğu önüne gelen uyuşmazlığa hasren 
dolduracaktır. Bu işlevini, önce yasanın kuralını amaçsal yöntemle yorumlayarak, buna karşın kuralı 
olguya uygulayamaz ise boşluğu kural koyup doldurmak suretiyle yerine getirecektir. Bir üst derece 
uygulamasından yararlananlardan 1 Mart 1979'dan sonra Silahlı Kuvvetlere geçenlerin 2260 sayılı 
Kanundan yararlanamayacaklarını öngören bir yasaklayıcı hüküm yoktur. Kanunun asıl amacı 
itibariyle anıan kişilerli kapsam dışında tuttuğu söylenemez. Geçişin kanunda belirtilen tarihten 
sonraya rasrtlamasına, bunların bilinerek gözardı edildikleri anlamı veremez. Kanunun asıl amacı 
itibariyle kapsam dışında tutulmaları olanaksız bulunanlar açısından kanundaki boşluğun olayına özgü 
biçimde doldurulması hakim için, kaçınılmaz bir görevdir .Görevin usulüne ve kanuna uygun 
biçimde.yerine getirilmesi kanunun üstüne çıkmak, kanuna karşın kural koymak şeklinde 
değerlendirilemez.”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu’nun 06.12.1990 tarih ve 
E.1990/1, K.1990/1 sayılı içtihadı birleştirme kararı. 
 (Çevrimiçi http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_ictihatlar.asp 10.07.2009). 
718 Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 199-200. 
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SANDEVOIR’ın ortaya koyduğu “idareyi yargılamak aynı zamanda idare 

etmektir” prensibi, idare hukuku disiplininin “yargıcın inisiyatifi” ile şekil 

alacağını719 vurguladığından720 tahkim de yargılama niteliğinde olan bir alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemi teşkil ettiğinden, İdare Hukuku alanında tahkim 

kurumunun işletilmesi ile “hakim” vasfı, güvencesi ve İdare Hukuku alanında 

uzmanlığı olmayan hakemlerce “İdare Hukuku”nun gelişmesi mümkün 

olmayacağından, bu kurumun idare hukuku alanında yargılamaya alternatif olarak 

kullanılması içtihat yoluyla gelişim yönünden elverişsizlik yaratacaktır. Bunun 

yanında yargısal olmayan diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de 

uyuşmazlığın yargıya taşınmadan çözümlenmiş olmasını sağladıkları hallerde yine 

içtihat yoluyla idare hukukunun gelişimi önünde bir engel teşkil etmiş olacaklardır.  

 

İdare Hukuku, diğer hukuk dallarından farklı olarak belirli bir mevzuata bağlı 

ya da diğer bir anlatımla kodifiye edilmiş, esaslı prensipleri temel kurallara 

yasal/yönetsel düzenlemelerle kavuşturulmuş bir alan olmadığından, yargısal 

içtihatlarla gelişmektedir. Bunun sebebi, bireylerin ve toplumun genel ve ortak 

ihtiyaçlarının sürekli değişmesi ile idarenin faaliyet alanının da gelişmeye açık ve bu 

değişimin de süregidecek olmasıdır. Bu sebeple de, İdare Hukukunun alanına ilişkin 

ölçütler ve kuralların belirli ilkelere bağlanması, henüz yeni sayılabilecek olan bu 

hukuk dalının gelişmesiyle721 söz konusu olabilecektir. Bu gelişim de, idarenin 

yargısal denetimi sonucu yargı mercilerinin İdare Hukuku alanına ilişkin 

                                                 
719 “… idari yargı organı,… idare hukukunun “organik” kaynaklarından başlıcasını teşkil etmektedir. 
İdare hukukunun “içtihadi” olma vasfı gözden kaçırılmazsa … İdari yargı organının yargısal 
faaliyetinin “İdari fonksiyonun hukukunun teşekkülündeki başlıca kaynak olma vasfı” onu, bu 
hukukun çerçevesi içine çekip alır. Devletin yargısal fonksiyonunun ifasında, adliye mahkemeleriyle 
idare mahkemelerinin yeri, idare hukukunun yargısal kaynakları bakımından, pek çok farklıdır. İdari 
fonksiyonun hukukunu, yani İdare hukukunu, idari yargı yaratmıştır ve geliştirmiştir.”, Özyörük, 
a.g.e. (İdare Hukuku) s. 62.  
720 Erkut, a.g.e. (Kamu Kudreti Ayrıcalıkları), s. 67, 156-157; Nuri Yaşar, İdari Yargı 
Kararlarının Etkinleştirilmesi Arayışında İdari Yargı İdari Yargıç ve Yargısal Emir, Filiz 
Kitabevi, İstanbul 2002, (Yargısal Emir), s. 75-76. 
721 Ancak yine de belirtilmelidir ki “(i)dare Hukuku’nun bu az gelişmişliği veya aksaklıkları, belki de 
bir siyasi hukuk dalı olmasından doğmaktadır. Gerçekten İdare, siyasal güçlerle bağlantısı ve onların 
uzantısı ve tamamlayıcısı olmak dolayısiyle siyasi öğe ve etkilerden tamamen arınmış ve hatta 
arınabilecek durumda değildir.” Duran, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 29. “İdarenin faaliyeti, asırlardır 
süregelen “ferdi münasebetler” (özel hukuk ilişkileri) gibi kalıplaşmış ve yerleşmiş değildir. Bu 
faaliyet sürekli olarak gelişmekte, bu faaliyete mahiyetini ve yönünü vermekte siyasi saikler de rol 
oynamaktadır.”, Özyörük,a.g.e. (İdare Hukuku), s. 68. 
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değerlendirmeleri ile oluşacağından, idari uyuşmazlıkların yargı dışında alternatif 

yöntemlerle çözümü, İdare Hukuku alanının gelişmesine olumsuz etki yaratacağı 

ileri sürülebilir. Bunun yanında, uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözümünde 

esas olan, Devlet’in yargı organları tarafından yapılan yargısal denetimdeki 

“alenilik” ilkesinin tam tersine “gizlilik” ilkesi de alternatif yöntemlerin idare 

hukuku alanında kullanılması önünce bir engel teşkil edebilecektir. Ancak, alternatif 

yöntemlerle çözümü mümkün olan uyuşmazlıkların, tahkim yolu hariç, idari yargı 

denetiminden ari olduğu söylenemeyeceğinden en azından yargısal olmayan 

alternatif yöntemler bakımından bu etkinin çok büyük olmayacağı da bir gerçektir. 

 

Medeni yargılama usulünde tetkik edilen tarafların bireysel menfaatleri ve 

hedeflenen amacın bu menfaatlere dayalı haksızlığın giderilmesi, varsa zararın 

tazmini olduğundan, bireysel yararları yine buna sahip olan uyuşmazlık taraflarının 

daha iyi bileceğinden hareketle yargılama sürecini yönlendirmede çıkar sahiplerine 

geniş alan bırakılmıştır. Buna karşılık, idari yargılama usulünde bir tarafın “kamu 

kudreti” kullanması neticesinde bu kamu kudretine tanınan ayrıcalık sebebiyle, 

bunun lehine olan durumları – tasarrufların tek yanlılığı, icra edilebilirliği, hukuka 

uygunluk karinesinden yararlanması gibi – bireyler lehine dengeleyici olması 

bakımından722 idare yargıcına İYUK madde 20 ile verilmiş olan “re’sen tetkik” 

ilkesi723 ve idare mahkemelerinin önlerindeki davalarda lüzum gördükleri belgelerin 

                                                 
722 “2577 sayılı Yasanın 20 nci maddesinin hakime tanıdığı re'sen araştırma yetkisinin aynı zamanda 
davacılara da güvence sağlayacağı kuşkusuzdur.”, Danıştay İdari Dava Daireleri’nin 17.10.1997 tarih 
ve E.1995/768, K.1997/525 sayılı kararı. 
723 “Bu ilke uyarınca idari yargı yerleri, uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirmesini yapmak, 
olaya uygulanması gereken hukuk kurallarını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme varmak 
yönlerinden tam bir yetkiye sahip oldukları gibi maddi olayı belirleme yönünden de her türlü inceleme 
ve araştırmayı kendiliklerinden yaparak iddia ve savunmalarda ortaya konan maddi durumun gerçeğe 
uygun olup olmadığını serbestçe araştırabilir, tarafların hiç değinmedikleri olayları ve maddi unsurları 
araştırıp, maddi olayın çözümü için gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırabilirler. Bu tür 
inceleme ve araştırmaların resen inceleme yetkisinin gereği olarak …” Danıştay Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurulu’nun 21.02.1997 tarih ve E.1995/209, K.1997/124. “İdari yargıda esas olan re'sen 
araştırma ilkesi gereği olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20 nci maddesinde, 
Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinin bakmakla yükümlü oldukları davalara ait her çeşit 
incelemeyi kendiliklerinden yapmaları öngörülmüştür. Buna göre, bakılan davalarla ilgili dosyada 
mevcut bilgi ve belgelerin gerçeğe ulaşılmasında yeterli görülmemesi halinde, mahkemelerce madde 
hükmünde öngörülen her türlü incelemenin yapılması yasal zorunluluktur.” Danıştay 4üncü 
Dairesi’nin 10.10.2006 tarih ve E.2006/397, K.2006/1881 sayılı kararı. 
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ve bilgilerin taraflardan istenmesi yetkisi724 karşımıza çıkar. Bu ilkeler aynı 

zamanda, taraflar arasında yargılama süreci esnasında yüzeye çıkan “eşitsizliği” de 

dengeleyici/giderici bir role sahiptir. Nitekim, uyuşmazlığı yargı önüne taşıyan 

davacı konumundaki birey, uyuşmazlık konusunu oluşturan idari tasarrufun hukuk 

düzenine çıkış sürecinde bir “katılım”a ya da bir “irade bildirimi”ne sahip olmadığı 

halde, hukuka aykırılığını iddia ettiği tasarrufun kaldırılması bakımından ispat külfeti 

altındadır. Bu ilkeler, gerek yargılama neticesinde kamu düzenine ilişkin konularda 

sağlıklı bir sonuca ulaşılması için, gerekse idarenin hukuka uygunluğunun kapsamlı 

bir inceleme ve araştırmayı gerektirmesi gerekçesiyle önem arzetmektedirler.725 

 

Hukuk yargılamasının yukarıda bahsedilen amaçları, özel hukuk 

uyuşmazlıklarını giderdiklerinden, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle de 

sağlanmaya müsaitken; idari yargılama ile amaçlanan idarenin hukuka uygun 

davranmasını sağlamak, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini idare karşısında 

korumak amaçlarının alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile sağlanması, en azından 

özel hukuk uyuşmazlıklarında kullanıldığı şekliyle, mümkün görünmemektedir. Zira, 

özel hukuk uyuşmazlıkları tarafların menfaatlerini uzlaştırmaya çalışmaktır ve bunun 

neticesinde hukuk düzeni de korunmuş olmaktadır. Ancak, idari yargılamada amaç 

hukuk düzeninin korunması ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin “kamu gücü” 

ayrıcalıklarına “idare işlevini” gerçekleştiriyor olmak dolayısıyla sahip “idari 

makam” karşısında etkin bir biçimde korunmasını sağlamaktır. Bu kapsamda 

idarenin bağlı yetki çerçevesinde aldığı kararlar bakımından idari yargıya alternatif 

bir uyuşmazlık çözüm yolunun, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku’nun 

özellikleriyle örtüşmeyeceği söylenebilirse de; idarenin takdir yetkisine sahip olduğu 

alanlarda, düzenleme konusu yapılmış bir “Genel İdari Usul Yasası” çerçevesinde 

                                                 
724 “taraflar davalarını ispat yönünden, yargı yerleri önünde eşit seviyede olduklarından, davasını ispat 
külfetinin sadece bir tarafa yüklenmesi de mümkün değildir. … somut bilgi ve belgeye 
dayandırılmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde ve ispat külfeti, öncelikle olayda aktif durumda 
bulunan davalı idareye yükletilmesi gerekeceğinden, sicilin orta düzeyde belirlenmesi sırasında sicil 
amirlerince objektif davranılmadığının ortaya konulması hususunun davacıya yükletilmesi suretiyle 
davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”, Danıştay 2nci Dairesi’nin 31.01.2005 
tarih ve E.2004/6213, K.2005/329 sayılı kararı. 
725 Danıştay 12nci Dairesi’nin 27.03.2006 tarih ve E.2005/5195, K.2006/1109 ve 06.02.2006 tarih ve 
E.2005/6399, K.2006/220 sayılı kararları 
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“yargılama öncesi” aşamada uyuşmazlıkların giderilmesi mekanizmaları 

öngörülmesi daha uygun bür çözümü sonuçlayacaktır. 

 

   2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri’nin İdare Hukuku 
Alanında Kullanılmasına Öneriler726  

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, Anayasa ve yasalarla öngörülen ve 

hukuka bağlılığın temini bakımından önem arzeden denetim türleri kategorisine 

girmemektedir. Zira, bu alternatif yöntemler, idarenin ne mahkemelerce yapılan 

“yargısal” ne de parlamento tarafından yapılan “siyasal” denetimini (Ombudsman 

kurumunun parlamento üyesi vasıtasıyla harekete geçtiği sistemler istisna olmak 

kaydıyla), ne de idari denetim türlerinden birini teşkil etmekte; bunlardan öte, 

uyuşmazlığın giderilmesi amacına yönelmektedir. Mutlaktır ki, yürütme organının ve 

dolayısıyla idarenin işlem ve eylemleri yargı denetimine tabidir.727 Öyleyse, idari 

uyuşmazlıklar alanında alternatif yöntemlerin kullanılması, anayasal denetim 

türlerini ve özellikle diğerlerinin yanında yargısal denetimi bertaraf edici veya onun 

yerine geçici yöntemler dizini olmaktan ziyade, diğer denetim türlerini tamamlayıcı, 

onların yanında ek yöntemler olarak düşünülebilirler. Zira, bireylerin temel hak ve 

hürriyetlerinin kamu gücüne sahip idare karşısında korunmasının en etkin yolu 

yargısal denetimdir.728 Yargılamaya alternatif bu yöntemlerin idari yargı sistemine 

ikame olarak değil, bir kısmı (alternatif yöntemlerle çözülmeye elverişli olabilenler) 

bakımından uyuşmazlıkların yargı safhasına intikal etmeden çözülmesini sağlayarak 

varolan sisteme katkıda bulunması söz konusu olabilecektir. Bu yolla, alternatif 

yöntemlerin ne olduklarından ziyade ne olmadıkları üzerinden bir sonuca varılmış 

                                                 
726 Tahkim kurumuna ilişkin öneriler yukarıda “Tahkim” başlığı altında ele alındığından bu alt 
başlıkta yargısal olmayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin öneriler yer almaktadır. 
727 Anayasa madde 125 ve madde 155. 
728 “İdarenin, kişilerle olan ilişkilerinde sahip olduğu kamu gücü ve kudretini yanına alarak hareket 
etme üstünlük ve ayrıcalığı karşısında, kişilerin sahip olduğu tek güvence "etkin bir yargısal 
denetimin varlığı'' dır.” (Danıştay 5inci Dairesi’nin 28.11.2006 tarih ve E.2006/2586, K.2006/5740 
sayılı kararı; Danıştay 5inci Dairesi’nin 21.02.2006 tarih ve E. 2005/4897, K. 2006/666 sayılı kararı). 
Ancak, yargının kendiliğinden harekete geçmemesi ve geç işlemesi, bunun yanında da idarenin yerine 
geçerek ona ne yapması gerektiğini söyleyememesi sebepleriyle, merkezi idarenin Türk İdare 
Teşkilatı içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını “denetlemek” ve kimi zaman da “yönlendirmek” 
olanağına sahip olması “hukuki güvenilirliği tartışılabilir de olsa” etkin bir denetimin idari denetim 
olmasını sonuçlayabilir, bkz. Yayla,a.g.e. (İdare Hukuku), s. 75. 
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olunmakta, bunun yanı sıra da idari uyuşmazlıkların çözüme ulaştırılmasında tasnifi 

yapılan idari dava türleri üzerinden hangi dava türüne ilişkin konunun hangi 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine daha elverişli olduğu, ya da hangi dava 

türüne ilişkin uyuşmazlığın alternatif yöntemlerle çözümünün mümkün 

olmadığından yola çıkmak gereğini ortaya koymaktadır. 

 

İdari yargı denetiminin bir yandan idarenin hukuka uygun davranmasını 

sağlama, diğer yandan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerini idarenin haksız 

işlem ve eylemlerine karşı korumak işlevine sahip olduğu ve bu düzlemde hukuka 

uygunluk denetiminin ancak yargılama yoluyla yapılabileceği tartışmasız bir 

gerçektir. Gözönünde bulundurulması gereken idari işlemlerin yargısal denetiminin 

diğer yargı alanlarındaki(medeni yargılama/ceza yargılaması) usullerin 

amaçlarından, hukuk düzeninin korunmasını sağlarken, farklı olarak kamusal 

ilişkinin bir tarafı olan idarenin“hukuka uygunluk” denetimi teşkil etmesi, idareyi 

hukuka uygun davranmaya, hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmeye 

zorlamasıdır. Bu durumun sonucu olarak taraflar arasındaki uyuşmazlığın 

giderilmesinin ötesinde idari yargılamanın amacı idarenin hukuka uygun 

davranmasını sağlamak olduğundan sadece tarafların tatmini değil objektif 

standartlarda bir denetim de söz konusu olmaktadır. Ancak, alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemlerinin mantığında tarafların uyuşmazlıklarını gidermek ve bunu 

yaparken de “menfaat” odaklı hareket etmek söz konusudur. Oysa, idarenin yargısal 

denetiminde bir dava türü olarak belirlenmiş olan “iptal davasının koruduğu 

menfaatin kendisi değil, hukuk nizamı”729 olduğundan ve bu dava türü ile idari 

tasarrufun iptal edilmesinde kamu yararı bulunduğundan730, yargısal olmayan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin iptal davasının konusunu oluşturabilecek 

hukuki işlemler bakımından tatbiki mümkün olmamak gerekir. Zira, yukarıda da 

belirtildiği gibi, yargıya alternatif yöntemler “menfaat” odaklı uyuşmazlık çözüm 

                                                 
729 Onar, a.g.e.(İdare Hukuku), s. 526-527. 
730 Gözübüyük/Tan, a.g.e. (İdari Yargılama Hukuku), s. 1210. 
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yöntemleri bütünüdür ve bu sebeple de objektif hukuk düzenini koruyan bir usule 

tabi uyuşmazlığın bu yöntemlerle değerlendirilmesi söz konusu olmayacaktır.731  

 

 Tümüyle İdare Hukuku’na özgü bir dava tipi732 olan iptal davalarının 

“objektif” niteliği733, bu davanın konusu uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle 

görülemeyeceğini doğrulamaktadır. İptal davasının bu niteliği gereği uyuşmazlığın 

bir tarafı hukuka aykırılık iddiasında olduğu işlemin denetimi için idari yargıyı 

harekete geçiren bireyler iken diğer taraf idare değil idari işlemdir.734 Bunun 

sonuçları olarak da, birey sadece yargıyı harekete geçirdiğinden yargı mercii ileri 

sürülen sebeplerle bağlı olmaksızın hukuka uygunluk denetimini her çeşit inceleme-

araştırma yaparak re’sen hareket edebilmekte ve bunun yanında taraflararası bir 

çekişme söz konusu olmamaktadır.735 Bu da iptal davasının konusunun objektif 

niteliğine işaret etmektedir. Bu objektiflik iptal davaları sonucu verilen kararlar 

bakımından da söz konusudur. Nitekim, iptal davası sonucu verilen “iptal kararları”, 

bir genel düzenleyici işleme ilişkin olduğu halde bu genel düzenleyici işlemin iptali, 

işlemin kapsamına giren bireylerin tümü bakımından sonuç doğuracaktır.  

 

İptal davası sonunda mahkeme tarafından verilen iptal hükmü gereği idare bu 

hükme uygun olarak işlem tesis etmek zorunda kalabilir, zira iptal davası sonucu 

verilen iptal kararı iptal edilen idari tasarrufun yerini almamaktadır. 

 

                                                 
731 Ancak, bu noktada, Fransa örneğinde olduğu gibi, idarenin her türlü tasarruflarına ilişkin 
şikâyetlerin inceleme konusu edilebileceği ancak “yargılama” da teşkil etmeyen “Kamu Denetçiliği 
Kurumu” yoluyla, uyuşmazlıkların doğrudan olmasa da idarenin denetimi vasıtasıyla dolaylı olarak 
yargı öncesinde giderilmesi sağlanabilecektir. Bu yola ilişkin olarak 28.09.2006 tarih ve 5548 sayılı 
“Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” yürülüğe girmiş ancak Anayasa Mahkemesi’nin önce 
27.10.2006 tarih ve E.2006/140, K. 2006/22 (YD) sayılı kararı ile Geçici 1. maddesinin yürürlüğünün 
durdurulmasına, ve sonra da 2.12.2008 tarih ve E.2006/140, K.2008/31 sayılı kararı ile de tamamının 
iptaline karar verilmiştir. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri’nde idari usul içinde cereyan 
eden alternatif yöntemler de yapılan bu belirlemenin dışında kalmaktadır. 
732 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1770. 
733 Objektif unsuların yanında subjektif unsurlar da içeren iptal davasının değişik hukuk sistemlerinde 
bu unsurların ağırlıkları değişmektedir. Ancak, Türk İdare Hukuku ve esinlendiği Fransız İdare 
Hukuku’nda bu tür davaların “objektif” unsurları ağır basmaktadır. Bkz. Ali Ülkü Azrak, “İptal 
Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağanı, Fakülteler Matbaası, İstanbul 
1977, s.145-165, (İptal Davalarının Objektif Niteliği), s. 146. 
734 Onar, a.g.e. (İdare Hukuku), s. 1772. 
735 Azrak, a.g.m. (İptal Davalarının Objektif Niteliği), s. 147-148. 
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İptal davası, kamu hukukunun ve idare hukukunun bir özelliği olarak, hukuk 

düzeninin korunması amacıyla ve bunun bir uzantısı olarak da, bireylerin, idarenin 

hukuka aykırı davranışlarından korunmasında somutlaşan bir kamu yararı 

sağlamakta; bu yarar, yargısal olan ancak hukuk düzeninin korunmasından ziyade, 

tarafların hak ve menfaatleri merkezli karar veren tahkim ile sağlanamamaktadır.  

 

Sonuç olarak, konusu bir idari işlemin hukuka uygun olup olmadığını 

incelemek ve aykırılık halinde karar vermek ve amacı, idarenin hukuka aykırı 

tasarrufta bulunmasını engelleyerek idarenin hukuka uygunluk sınırları içinde 

tasarrufta bulunmasını sağlayarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak 

olan iptal davaları kural olarak objektif nitelik arzetmekte ve konusu ile amacı, bu 

davalarla çözüme kavuşturulan uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle giderilmesi 

bakımından uygunluk göstermezken; konusu subjektif bir hakkın ihlaline yönelik 

olan tam yargı davalarına konu uyuşmazlıkların durumu da tetkik edilmek 

gerekecektir.  

 

Türk İdare Hukuku’nda “tazminat davası kimliğinde bir yargısal korunma 

işlev”i sağlayan736 tam yargı davalarının konusu, bireylerin kişisel haklarını ihlal 

iddiasında oldukları idari işlem ve eylemlerdir. Öğretide tam yargı davasının 

tanımına ilişkin tam bir fikir birliği olmamakla birlikte737, bu davanın en dar anlamda 

sadece tazminat talebine ilişkin davalar, en geniş biçimde ise idarenin tasarrufda 

bulunurken hukuk kuralları içinde kalmasını ve bireylerin subjektif haklarının idare 

                                                 
736 Tam yargı davalarının tazminat talebi ve hükmü bakımından etkin bir koruma olmadığı ve bu 
şekilde kabul edilmesinin de adli yargı mercilerinin bu alandaki boşluğu doldurmalarına davetiye 
çıkarıldığına ilişkin görüş için bkz. Taner Ayanoğlu, “Yargısal Korunma İşlevi Bakımından Tam 
Yargı Davasının Niteliği”, 2003 İdari Yargı Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı, Ankara 2002, (Tam 
Yargı Davasının Niteliği). (Çevrimiçi www.danistay.gov.tr 25.04.2009), “… idari eylemlerin etki ve 
sonuçlarına yönelik tedbir talepleri ancak tazminat dışı talepli tam yargı davalarının kabulü ile 
mümkündür. Tam yargı davasına uygulamada verilen işlev, bunu sağlamaktadn uzaktır. Bu çerçevede, 
tam yargı davalarında tazminat dışında, bir menkul geri verme, idarenin fiili durumunu önleme ve 
kaldırma veya başka içerikte bir karar verilmesi gereği etkin bir idari yargı denetiminin gereği olarak 
ortaya çıkmaktadır.” 
737 “…davacı için yararlı olabilecek her türlü kararın mahkemeden elde edilmesini amaçlayan bir 
dava” İsmet Giritli/Pertev Bilgen, İdari Kaza, İstanbul 1966, s. 93; “…sübjektif haklar alanında 
belirecek ihlallerin giderilmesi ve yerine göre tazminin tek yolu”, Esin/Dündar, a.g.e. (Tazminat 
Davaları), s.27vd.;  sadece tazminat talebinin hesaplanması değil, “idarenin hukuk kuralları içinde 
kalmasını sağlayan bir denetim ve yaptırım mekanizması”, Sait Güran, “Türk İdare Hukukunda Tam 
Yargı Davalarının Hedefi ve İşlevi”, Yargı Dergisi, S.40, 1979, s. 22. 
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tarafından ihlali söz konusu ise bu “hakkın iadesini sağlayan etkin bir denetim ve 

yaptırım mekanizması” olduğu söylenebilmektedir.738 Bu tanımlardan yola çıkılarak 

yukarıda değinilen iptal davaları ile tam yargı davalarının konusu, tarafları, amacı ve 

hükümleri bakımından bir takım farkların739 olduğu söylenebilecektir. Buna göre, 

objektif hukuk düzeninin ihlaline yönelik talepler iptal davası ile giderilirken, tam 

yargı davası – yine idarenin hukukla bağlı kalmasını sağlayabilmekle birlikte –  

subjektif hak ihlaline ilişkin talepleri konu edinmektedir. Taraflardan birinin idare 

diğerinin ise hak ihlali iddiası içinde olan birey olduğu iptal davalarında amaç hukuk 

düzeninin korunması idarenin hukukla bağlı kalmasını sağlamak ve hukuka aykırı 

idari tasarrufları iptal etmek olmaktayken740, tam yargı davalarında ise kişisel hakkı 

ihlal edilen kişinin hakkının tazminine ya da telafisine yönelik olmaktadır. Bunun 

sonucu olarak da yukarıda iptal davasının hükümleri bakımından kural olarak genel 

etkili sonuçlar doğurması söz konusuyken, tam yargı davasının sonuçları yalnızca 

hak ihlali iddiasında bulunan ilgililer bakımından etkiye sahiptir. 

 

Tam yargı davalarının gerek davayı açanların konumu ve başvuru 

bakımından niteliği, gerek davanın konusu ve sonuçta verilen hükmün etkisi gereği 

“subjektif” uyuşmazlıklara ilişkin olduğu söylenebilir. Bu da, objektif hukuk 

düzeninin korunması yolu olan iptal davalarından farklı olarak, subjektif nitelik 

taşıyan tam yargı davalarından “tazminat talebine ilişkin olanların” alternatif 

yöntemlerle çözülebilmesini önermemizi sağlamaktadır. Ancak bu tazminat talepleri, 

idarenin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasını içerir talepleri kapsar nitelikte 

                                                 
738 Celal Erkut, “İdari Yargıya Başvuru Haklarının Sınırı ve “İdari Dava”ların Kapsamı”, 2000 İdari 
Yargı Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı, Ankara 2000. (Çevrimiçi www.danistay.gov.tr 
01.03.2009). 
739 “İptal davalarında idarî işlemin hukuka aykırılığının saptanması durumunda iptal edilmesi söz 
konusu iken, tam yargı davalarında idarî işlem ve eylemin uygulanmasından ve yürütülmesinden 
doğan zararların tazmini söz konusudur. Bu iki dâva türündeki farklılık ve gerçekleştirilmek istenilen 
amaç nedeniyledir ki, iptal davasında davacı olabilmek için “menfaat ihlâli” yeterli görülmüş iken; 
tam yargı davalarında idarî eylem ve işlemlerden dolayı davacının “hakkının ihlâl” edilmesi 
gerekmektedir”, Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.1995 tarih ve E.1995/27, K.1995/47 sayılı kararı. 
(Çevrimiçi www.anayasa.gov.tr 24.07.2009). Bkz. Ragıp Sarıca, “İptal Davasıyla Tam Kaza Davası 
Arasındaki İlgi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM),Cilt XI, Sayı 1-2, s. 
101vd. 
740 “Tam yargı dâvalarının aksine iptal dâvalarında dâvacı olabilmek için menfaat ihlâlinin yeterli 
sayılması, idarenin hukuka uygun davranmasını sağlamak amacına yöneliktir.” Anayasa 
Mahkemesi’nin 21.09.1995 tarih ve E.1995/27, K.1995/47 sayılı kararı. (Çevrimiçi 
www.anayasa.gov.tr 24.07.2009). 
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olamaz. Zira, hukuka uygunluk denetimi ancak bağımsız ve güvenceli yargıçlarla ve 

doğaldır ki idari rejimi benimsemiş sistemlerde kural olarak idare yargıçlarınca 

yapılmak gerekir.  

 

Tam yargı davaları, iptal davalarından farklı olarak sadece idari işlemlere 

karşı değil, idari eylem ve idari sözleşmelere karşı da açılabilemektedir. İdari 

eylemlerden dolayı açılan tam yargı davalarında İYUK madde 13 gereği başvuru 

yaparak bir “ön karar” almak zorunluluğu söz konusudur. Bunun amacı, hak ihlali 

iddiasına konu olan idarenin tasarrufu bakımından idarenin iradesini 

belirginleştirmektir. Ön karar usulü ile uyuşmazlığın tarafları olan birey ile idarenin 

aralarında anlaşarak uyuşmazlığı ortadan kaldırmaları ya da uğranıldığı iddia edilen 

zarara karşı talep edilen tazminat miktarını azaltma ihtimalleri741 olmasından ötürü 

ön karar aslında alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu işlevi görerek uyuşmazlığın 

yargılama yoluna gitmeden halledilmesini sonuçlayabilmektedir. Bu yönüyle ön 

karar aşaması, alternatif yöntemlerde tarafsız 3. kişinin araya girmeden uyuşmazlığın 

çözüm yolu olan “sulh”e benzemektedir. 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda hüküm altına alındığı üzere, tam yargı 

davasının konusunu oluşturan çeşitli talepler söz konusudur. Bu taleplerden, yukarıda 

belirtildiği üzere, bir idari işlemin iptalini (işlemin hukuka uygunluğunun denetimini) 

içerenler bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önerilmesi söz 

konusu olmayacaktır. Nitekim, idari işlemin iptali, işlevsel olarak idarenin hukuka 

uygunluğunun denetimini içerir ve bu talep sonucu verilen iptal kararının etkisi de 

kural olarak genel niteliktedir. Buradan hareketle, idari işlemlerden doğan tam yargı 

davaları bakımından iptal ve tam yargı davasının birlikte açılmasına ilişkin 

uyuşmazlıklar alternatif yöntemlerle çözüme elverişli olmamaktadır. Buna karşın, 

idari işlemlere karşı doğrudan doğruya, idari işlemlerin uygulanmasından doğan 

zararlara karşı ve idari eylemlerden doğan zararlara karşı tam yargı davası açılmasına 

                                                 
741 Gözübüyük, Tan, a.g.e (İdari Yargılama Hukuku), s.703vd. Uygulamada bu yöntemin, idarenin 
tazminat taleplerini kabul etmekten imtina etmesi, imtina etmese de bitçesinde bunu ödemeye ödenek 
bulunmamasu sebebiyle, işlemediği eleştirileri için bkz. Lûtfi Duran, “İdari İşlemlerden Sorumluluk, 
İptal Davası-Tam Yargı Davası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), Cilt 
XXXIII, S.3-4, s.24vd. 
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ilişkin uyuşmazlıklar bakımından, bunlar sadece ihlal edilen hakkın tazmini 

taleplerini içerdiklerinden, alternatif yöntemlerin uygulama alanı bulabileceği 

söylenebilir.742 Zira, en başından beri belirtildiği üzere alternatif yöntemler 

“menfaat” odaklı uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmakta ve subjektif hak 

ihlallerine yönelik, idarenin hukuka uygunluğu denetimi teşkil etmeyen ve idarece 

deyim yerindeyse “anlaşmaya” varılabilecek olan, uyuşmazlıklar da bu kapsamda 

değerlendirilebileceğinden alternatif yöntemler bu tür uyuşmazlıklar bakımından 

önerilebilecektir. 

 

Subjektif nitelikte olan ve idarenin bireyler bakımından zarara yol açan 

tasarruflarının tazminine yönelik uyuşmazlıklar bakımından mümkün olabilecek 

alternatif yöntemlerin düzenleme konusu yapılmasında ise birtakım hususların özenle 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 

• Öncelikle, yargı öncesi uyuşmazlıkların giderilmesi yollarını ayrıntılı bir 

biçimde ele alan, hangi uyuşmazlıklarda hangi yöntemlerin hangi usullerle 

kullanılabileceğini ortaya koyan yasal düzenleme yapılmalı,  

• Böyle bir düzenleme çerçevesinde, yukarıda belirtilen sınırlı uyuşmazlık 

tipleri bakımından idarenin bu yöntemin seçilmesi ve işletilmesi aşamasında 

temsil edileceği “uzlaşmaya yetkili makam”ın belirlenmesi, bu makama söz 

konusu uyuşmazlık bakımından “uzlaşma yetkisi”nin verilmesi ve bunun 

sınırlarının çizilmesine ilişkin sistem ortaya konmalı, 

• Uyuşmazlığın alternatif yöntemle çözüldüğü durumlarda idarenin ödeme 

yapabilmesi amacıyla (haksızlığı giderebilmek bakımından) ödemeyi 

yapabileceği şekilde bütçeye ödenek koyulması sağlanmalı ve idarelere 

alternatif yöntemlerle uyuşmazlığı giderebilmesi konusunda yapacağı ödeme 

bakımından üst sınırın da belirlendiği bir sistem kurulmalı (Zira, aksi halde 

söz konusu tazminat talepleri için mahkeme kararı beklenecekse faizden 

dolayı idarenin zararı daha büyük olacaktır.) 
                                                 
742 “Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı”nda ise alternatif yöntemler, “Uyuşmazlıkların Yargı Öncesi 
Çözüm Usulleri” kapsamında “itiraz”, “idari eylemlerden” ve “idari işlemlerden ” doğan zarar 
nedeniyle olabilecek “uzlaşma” talepleri şeklinde düzenlenmiştir. 
(www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/giuk.htm ) 
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• Söz konusu “tazminat talepli” uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle 

çözülmesini sağlayacak tarafsız 3. kişilerin oluşturulduğu “uzman” kişilerden 

oluşan listeler geliştirilmeli ve bu uyuşmazlıkları çözecek kurulların idareden 

bağımsız olarak işleyebilmeleri sağlanmalı, 

• Alternatif yöntemlerin özüne uygun olarak, bu yöntemlerin kullanılmasının 

yargı denetimini bertaraf etmediği açıkça düzenlenmeli,  

• Alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin yargı öncesi “zorunlu” bir yol 

olarak düzenlenmesi ile işlevsel bir biçimde işlemesi sağlanmalı, 

• İdari yargılama usulündeki sürelerin medeni yargılama usulündeki sürelerden 

çok daha kısa olduğu göz önünde bulundurularak alternatif yöntemlerin 

önemini yitirmemesini de sağlamak bakımından bunların yargı öncesi 

denenerek yargı mercilerinin yükünü azaltmak bakımından dava açma 

süresinin - kendisi de belirli bir süre ile sınırlanan alternatif yöntemin 

denenmesi ardından sonuç alınamamasına kadar- askıya alınabileceği 

şeklinde düzenlemeler yapılmalı, (Bu sayede, uyuşmazlığın tarafı olan 

bireylerin, alternatif yöntemler ile mahkemelerce yürütülen yargılama 

faaliyeti arasında seçim yapmak zorluğundan kurtarılması ve alternatif 

yönteme başvuranların, yargısal denetim haklarını da kullanabilmelerinin 

sağlanması mümkün olmaktadır.) 

• Alternatif yöntemler ile uyuşmazlığın giderildiği durumlarda üzerinde 

uzlaşılan tazminat miktarının belirlendiği “belge”nin hukuksal niteliği 

bakımından icra edilebilir nitelikte (ilamlı icra hükmünde) olmasını 

sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. 
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SONUÇ 
 

Yasal düzenlemelerle öngörülen ve idarenin tasarruflarının hukuka 

uygunlukları yanında yerindelik denetimi bakımından da incelenmesini sağlayan 

“idari başvuru” yollarının etkisizliği kuşkusuz, bireylerin temel hak ve 

özgürlüklerinin kamu yararına yerine getirmekle yükümlü olduğu idare işlevi 

sebebiyle kamu gücü ayrıcalıkları ile donatılmış idari makam karşısında hukuksal 

korumaya almak bakımından idari yargı denetimini çok önemli kılmaktadır. Bu 

bakımdan yargı denetiminin etkin bir biçimde yürütülmesi ve sağlıklı işleyebilmesi 

önündeki engellerin kaldırılması gereği de önem arzetmektedir. Bu engellerden en 

önde geleni kuşkusuz mahkemelerin dava yükünün fazla olması ve gün geçtikçe de 

artmaya devam etmesidir. Bu noktada, yargılamanın yükünü azaltmak amacıyla 

ortaya atılan çarelerden biri olarak uyuşmazlıkların yargıya alternatif yöntemlerle 

çözümü karşımıza çıkmaktadır. 

 

 İdarenin, özel hukuk ilişkilerinden farklı nitelikteki “idari” tasarrufları bu 

tasarrufların tabi oldukları hukuki rejim sebebiyle özel hukuk ilişkilerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklardan farklı maddi ve usuli kurallara tabi olmasını 

sonuçlamaktadır. Nitekim, “idari uyuşmazlığı” doğuran hukuksal ilişki, bir tarafın 

“idare işlevi” yerine getiren “idari makam” olması ve bu ilişkinin kamu yararının 

gerçekleştirilmesi amacıyla kamu gücü kullanımından kaynaklanan tek yanlı, icrai ve 

hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak temelli “ayrıcalıklı bir kamusal ilişki” 

olması dolayısıyla bundan kaynaklanan uyuşmazlığın uzmanlık sahibi idare 

yargıçlarınca çözüme kavuşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. Böyle bir ilişkiye, 

aralarında menfaat eşitliği bulunan bireylerin ilişkilerine uygulanan özel hukuk 

hükümleriyle çözüm aranması ve özel hukuk ilişkisine uygulanan usul hükümlerinin 

uygulanabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple, idari rejimin benimsendiği 

Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde belirtilen ayrıcalıklı kamusal ilişkinin çözüm yeri 

idari yargı, çözüm aracı da kural olarak İdare Hukuku olmaktadır. 

 

 Yargı yetkisinin anayasalarda belirlenmesi gibi bu yetkiyi kullanan 

mahkemelerin yargılama yetkilerinin sınırı ve görev alanları da yine anayasalarla 
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belirlenmekte, 1982 Anayasası da bu kapsamda idarenin her türlü işlem ve 

eylemlerinden sorumlu olduğunu hüküm altına alırken idarenin hukuka 

uygunluğunun denetlenmesinin Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerince yerine getirileceğini belirtmektedir. Bu 

bağlamda, 1961 Anayasası döneminde 1971 senesinde yapılan değişikliklere kadar 

idari yargının görev alanının anayasal bir korumaya sahip olduğu söylenebilmekle 

birlikte, 1971 Anayasa değişiklikleri ve ardından 1982 Anayasası düzenlemeleriyle, 

“tabii hakim” ilkesinin “kanuni hakim” olarak değiştirilmesi ile yasa koyucuya zaten 

varolan yargı bağışıklığı hallerine yenilerini eklemek imkanı verilmesi ve 

Danıştay’ın görevlerine ilişkin maddede daha önce varolan “idarî uyuşmazlıkları ve 

dâvaları(n)” görülmesi ibaresinin “davaları görmek ... idari uyuşmazlıkları” çözmek 

olarak değiştirilmesi ile artık yeni düzende idari yargının anayasaca korunan bir 

görev alanının varlığından bahsetmeyi güç hale getirmektedir.  

 

Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin de isabetle belirlediği gibi “anayasal bir 

gerek olarak idare hukuku alanına giren” tasarruflar sözkonusudur. Dolayısıyla 

yasakoyucunun bu “anayasal gerek” olan halleri adli-idari yargı ayırımı, idare 

hukuku ilke ve kuralları ve pek tabii Anayasa’nın bütünüyle ele alarak idari yargıdan 

adli yargıya görev alanı aktarımını doğuran düzenlemeleri muğlak kavramlara ve adli 

yargıyı genel yargı yeri gibi gören düzenlemelere yer vermeyen yasalar yapması 

gerekmektedir. Bu çerçevede, yasakoyucunun bu düzenlemelerde “idari” 

tasarrufların niteliklerini gözetmesi ve bu bakımdan anayasal bir sınır içinde kaldığı 

söylenebilecektir. Ne var ki, 1999 senesinde yapılan anayasa değişiklikleri ile, 

niteliği gereği “idari” olan kamu hizmeti gördürme sözleşmelerinin “özel” hukuka 

tabi kılınabilmesi imkanının yasakoyucuya verilmesiyle -hernekadar, bu sadece yargı 

yerinin aktarımı olup tasarrufun niteliğini değiştirmiyorsa da- artık idari yargının 

anayasal görev alanı bakımından yasakoyucunun bir sınırlama ile bağlı olduğunu 

söylemek güç gözükmektedir. 

 

 Bu anayasal ve yasal tabloda, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından 

tahkim kurumu İdare ve İdari Yargılama Hukuku içinde yerini almış ve bu 

değişikliğe kadar idarenin asıl sahibi olduğu kamu hizmetlerini kendi denetimi ve 
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gözetimi altında özel hukuk tüzel kişilerine gördürmesinin tek yolu olan idari 

nitelikteki kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi yanında özel hukuka tabi sözleşmelerle 

de gördürülebilmesi yolu açılmış ve bunun yanında gerek idari sözleşme gerek özel 

hukuk sözleşmesi olsun, bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların milli ya da 

milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenebilmesi hukuken mümkün hale getirilmiştir. 

Bu halde, İdare ve İdari Yargılama Hukuku bakımından iki sakınca söz konusu 

olmaktadır. Bunlardan ilki, nitelik itibariyle “idari” olan bir alanın özel hukuka tabi 

tutulmasıdır. İkincisi ise, tahkim yolunun taraflarca seçilmesi halinde uyuşmazlığın 

çözümü için verilen hakem kararının icra kabiliyeti kazanması aşamaları, tahkimin 

yabancı unsurlu olması/olmaması ya da seçilen tahkim yoluna göre farklı 

düzenlemelere tabi olması neticesinde, adli yargı mercilerinin işlemleriyle olmakta 

ve bu aşamada “kamu düzeni”ne uygunluk ve “Türk Hukuku’na elverişlilik” 

şartlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediği tespit edilerek icra kabiliyeti kararı 

verilmesidir. Ancak, uyuşmazlık konusu bir kamu hizmeti olduğundan idari yargı 

mercilerince bu hizmetin gerekleri ve hizmetin yöneldiği kamu yararını belirlemek 

yerinde olacağından bu aşamanın idari yargı mercilerince yapılması önerilebilecektir. 

Bunun yanında yine 1999 Anayasa değişikliği ile biçim değiştiren Danıştay ön 

incelemesinin değişiklik öncesi haliyle muhafazası, hiç değilse sözleşmenin 

kurulması aşamasında hizmetin gerekleri ve kamu yararına uygun bir sözleşme 

hazırlanmasında belirleyici olma rolünün Danıştay’a verilmesi, sözleşme boyunca 

çıkacak uyuşmazlıkların en aza indirgenmesini de sonuçlayabileceğinden, daha 

uygun düşecektir. 

 

 Tahkim dışında, Türk İdare Hukuku alanında, Vergi Hukuku kapsamında 

“uzlaşma” kurumunun düzenlendiği ve diğer bir takım mevzuatta da idareye gerek 

kamusal gerekse özel uyuşmazlıkları çözmek bakımından “arabuluculuk” yapmak 

yetkilerinin verildiği görülmektedir. Ancak, alternatif yöntemlerle çözümü mümkün 

olan özel hukuk uyuşmazlıkları ile kamusal uyuşmazlıklar olan idari uyuşmazlıkların 

nitelik ve öncelik farklılıkları, bunlara uygulanacak maddi ve usuli ilkelerin de farklı 

olmasını sonuçladığından; menfaat eşitliği karşısında üstün idare, irade serbestisi 

karşısında yetki, bireysel yarar karşısında kamu yararı, şekil serbestisi karşısında 

şekle bağlılık, kanunlara aykırı olmadan ilişkiye girebilmek karşısında kanuna 
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dayanarak ve ona bağlı kalarak ilişkiye girebilmek şeklinde özetlenebilecek bu 

yapısal farklılıklar, alternatif yöntemlerin özel hukuk ilişkilerinde olduğu gibi idari 

uyuşmazlıklarda kullanımı önünde engel teşkil edebilmektedir. 

 

 İdari yargının işlevi de özel hukuk uyuşmazlıklarının esas çözüm yeri olan 

adli yargının işlevinden farklı olduğundan, idarenin hukuk sınırları içinde kalmasını 

sağlamaya yönelik objektif nitelikli uyuşmazlıkları çözen ve bu sebeple de objektif 

nitelik arzeden iptal davalarının konusu, alternatif yöntemlerle çözüme elverişli 

olmayacaktır. Ancak, subjektif hak ihlallerinin paraya tekabül eden tazminat talepleri 

bakımından alternatif yöntemlerin düzenleme konusu yapılabilmesi önerilebilecektir. 

Bu düzenlemenin yapılmasında da idare hukuku ilkeleri ile uyumlu olduğu ölçüde 

alternatif yöntemlerin özelliklerine uygun bir çerçevede, yargı yolunun işlemesini 

zorlaştırmadan ve yargısal aşamadan önce uygulanabilecek bir usulle, dava açma 

sürelerinin askıya alınması öngörülerek, gerekli ödeneğin sağlanması ve idarenin tam 

yetkili temsilcilerle bu yöntemi gerçekleştirmesi yoluyla işlemesi sağlanmalıdır.  

 

Bu sayede, İdare Hukuku alanında düzenleme konusu yapılabilecek alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemleri, idari yargının –en azından hukuka uygunluk 

denetimini içermeyen ve tazminat talebine ilişkin olan uyuşmazlıklar bakımından – 

yükünü hafifletmek suretiyle, idarenin hukuk sınırları içinde kalması işlevi gördüğü 

davalara daha geniş bir alan açılması yoluyla hukuka bağlı idare güvencesine ve 

dolayısıyla da Hukuk Devleti’nin gerçekleştirilmesine, belirli bir derecede, katkıda 

bulunmuş olacaktır.  
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