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ÖZ 
 
 Takdir yetkisi hukukun her alanında karşılaşılabilecek bir yetkidir. İdarenin 

sahip olduğu takdir yetkisi ise, idareye faaliyetlerini yerine getirirken serbest hareket 

alanı bırakılmasını ifade eder. Fakat asıl önemli nokta bu yetkinin sınırının 

belirlenmesidir. Bu sınırın belirlenmesinde en etkili yol ise yargısal denetimdir. 

Takdir yetkisinin denetimine ilişkin idari denetim türlerinde bu yetkinin hem 

hukukiliği hem de yerindeliği denetlenebildiği için yetkinin özelliği çok net 

görülemeyebilir. Fakat denetim yollarının en etkilisi olan yargısal denetimde, takdir 

yetkisinin idari işlemlerdeki varlığı net bir şekilde ortaya konabilir.  İdarenin yargısal 

denetimine ilişkin geçmişten bu yana birçok düzenleme yapılmıştır. Bu 

düzenlemelerin yapılmasında yargı organlarının idarenin takdir yetkisine giren 

alanlardaki denetimlerinde aldıkları kararlar büyük oranda etkili olmuştur. Anayasal 

değişikliklerde bu durum net bir şekilde görülür. Bu değişikliklerde,  bazen yargı 

organlarının idari işlemler üzerindeki denetimi arttırılırken, bazen de yargı 

organlarının, idarenin takdir yetkisine ilişkin faaliyetlerini oldukça geniş bir şekilde 

denetlemeleri ve yerindelik alanına girmeleri sonucu, idari işlemin denetiminin 

hukukilik denetimi ile sınırlı olduğu vurgulanmıştır. Nitekim takdir yetkisine ilişkin 

son anayasa değişikliği bu duruma verilebilecek en güncel örnektir.  Sonuç olarak 

varılan nokta şudur ki idarenin muameleleri üzerindeki takdir yetkisinin varlığına 

ilişkin yasal düzenlemeleri yargı organlarının aldıkları kararlar şekillendirmekte ve 

bu doğrultuda düzenlemeler yapılmaktadır.  

 

 Çalışmanın ilk bölümünde, takdir yetkisi benzer ve ilgili kavramlarla 

karşılaştırılması yapılarak açıklanmaya çalışılmış, ikinci bölümde ise bu yetkinin 

idari muamelelerdeki görünüşleri incelenmiştir. Son bölümde ise takdir yetkisinin 

hem idari hem de yargısal denetimine ilişkin bilgi verilmiş, takdir yetkisinin yargısal 

denetimi yargı kararlarından örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.  
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ABSTRACT 
 
 Discretionary power is a power that could be encountered in every field of 

law. Discretionary power of administration in case occurs, by leaving a free motion 

area to administration. However, the key point is to designate the border of this 

power. The most effective way to designate this power is judicial review in case. 

Owing to the fact that, on the way of administrative supervising, discretionary 

power’s legality and suitability could be supervised, feature of this power might not 

be seen transparently. However, in judicial review, the presence of discretionary 

power on the notion of administrative act could be propounded clearly. Many 

regulation has been done from past to present. Adjudication of judiciaries has had 

effect on these regulations. It is seen from the amendments of constitutions. By these 

amendments, sometimes judiciary increased judicial review or sometimes, 

supervising regarding discretionary power activity and suitability by judiciary, 

causes to be emphasized border of legality supervising. Last constitutional 

amendment is a good example for this condition. As a matter of fact that the 

conclusion is the presence of discretionary power on administrative act takes on a 

shape by adjudication and regulations are made in this direction. 

  

 In the first part of the study, discretionary power has been tried to explain by 

making a comparison with similar concepts. In the second part of the study, this 

power has been analyzed on notion and species of administrative acts. In the final 

part, administrative supervising has been mentioned and judicial review has been 

explained by many examples of adjudications.  
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ÖNSÖZ 

 
 “Yargı Kararları Işığında Takdir Yetkisi ve Yerindelik Denetimi, 2010 

Anayasa Değişikliğinin Bu Duruma Muhtemel Etkisi” başlıklı çalışmada, takdir 

yetkisi sadece yargısal denetim açısından değil tüm unsurları ile ele alınmaya 

çalışılmıştır. Takdir yetkisi, kavramsal açıdan ele alınarak yetkinin sınırını etkileyen 

haller ve benzer kavramlar karşısındaki yeri açıklanmaya çalışılmıştır. İdarenin 

işlemlerinin türleri ve unsurları konusundaki incelemede ise takdir yetkisine ilişkin 

birbirinden farklı birçok görüşün olduğuna rastlanmış ve hala idari işlemlerin türleri 

ve unsurlarındaki takdir yetkisinin varlığı konusunda ortak bir görüşe varılamadığı 

tespit edilmiştir. Takdir yetkisinin yargısal denetimi ise, gerek Anayasa Mahkemesi 

kararları gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gerekse Danıştay kararları 

ışığında incelenmeye çalışılmış ve bu konuda yargı kararlarının yasal düzenlemeler 

üzerinde ne kadar yönlendirici olduğu anlaşılmıştır.  

 

 Sonuç olarak, tez hazırlama yöntemi konusunda bana destek olan saygıdeğer 

hocam Prof. Dr. Aydın Gülan’ a, tez yazım aşamasında bana destek veren diğer 

hocalarıma ve aileme teşekkür ederim. 

 

İstanbul, Mayıs 2012      Nurhan Hacıibrahimoğlu 
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GİRİŞ 
  

 Hukukun her alanında takdir yetkisinin varlığını görmek mümkündür. Medeni 

Hukuk, Ceza Hukuku gibi ortaya çıkışı çok eski tarihlere uzanan hukuk dallarında 

olduğu gibi, bahsedilen hukuk dallarına göre yeni olarak nitelendirilebilecek olan 

İdare Hukuku alanında da takdir yetkisinin var olduğu muhakkaktır. İdari faaliyeti 

tesis eden kişilerin bu faaliyetlerinde taraflar eşit konumda değildir. İdare, kamu 

gücünü kullanarak işlemleri tesis eder ve gerektiğinde takdir yetkisine başvurabilir. 

İdari işlemi tesis ederken idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuki niteliği, bu 

işlemin fiilî hayata etkisi, idarenin takdir yetkisinin kullanılış şekli ve bu gibi 

unsurların dikkatle incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, takdir yetkisinin 

açıklanmasına ve bu yetkinin varlığını kanıtlamaya ilişkin birçok farklı tez ve görüş 

ileri sürülmüştür. Bu kadar farklı görüş olması sebebiyle, takdir yetkisinin varlığını 

net ve kesin bir şekilde açıklayan bir ifadeyi bulmak zordur.  

 

 Hukuk devleti ilkesi, devletin ve devlete bağlı olarak idarenin tüm kurumları 

ile birlikte hukuka bağlı olması ve hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini yerine 

getirmesi ile gerçekleşir. Bir devletin hukuk devleti niteliği taşıması, devletin 

faaliyetlerinde kişilere güvence sağlamasının yanında, düzen ve istikrarın oluşmasına 

da hizmet eder. Fakat hukuk devleti ilkesinin anlamı olan devletin tüm kurumları ile 

hukuka bağlı olması ifadesi, devletin, toplumsal yaşamın değişen koşullarına ayak 

uydurmasına engel olmamalı, bilakis bu konuda devlete rehber olabilecek şekilde, 

devletin serbest hareket alanını bireyler açısından güvence sınırları ile belirlemelidir. 

Aslında hukuk devleti ile takdir yetkisi kavramları birbirleri ile sıkı ilişki içerisinde 

olması gereken kavramlardır. Çünkü toplumsal yaşamın değişen ve teknikleşen 

konularına bağlı olarak ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara en kısa sürede cevap 

verebilmek için, idareye serbest hareket alanı bırakmak bir zorunluluktur. Zira ortaya 

çıkan ihtiyaçlara cevap verecek hukuki düzenlemelerin yapılması çok uzun zaman 

alabilir. Fakat bu serbest alanı kullananlar nihayetinde gerçek kişiler oldukları için 

takdir yetkisinin keyfi yetkiye dönüşmesi de muhtemeldir. İşte bu aşamada hukuk 
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devleti ilkesi, idareyi hukuk kuralları içerisinde hareket etmeye zorlaması ve 

bireylere vereceği güvence ile takdir yetkisinin varoluş amacına hizmet etmesinde 

önemli rol oynayacaktır.  

  

Takdir yetkisi ve yerindelik kavramları birbirleri ile sıkı ilişki içerisindedir. 

İdareye bir işlem tesis ederken takdir yetkisinin tanınması, aslında idareye o işlem ile 

ilgili en yerinde kararı alma yükümlülüğünü de yükler. İdare, takdir yetkisini 

kullanırken en yerinde kararı almak zorundadır. Böylece, alacağı kararın 

yerindeliğini takdir etme yetkisi, en yerinde ve makul kararı alma yükümlülüğüne 

dönüşür. İdareye takdir yetkisi tanınırken, idarenin yerinde karar alma konusunda 

yeterli olduğu düşünülür. Böylece idarenin işlem tesis ederken kendine güvenmesi 

sağlanır. İşte bu noktada, idarenin tesis ettiği işlemlerin denetiminin varacağı nokta 

önem taşımaktadır. İdarenin işlemleri denetlenirken, takdir yetkisine dayanarak tesis 

ettiği işlemlerin yerindeliğinin denetimi alanına girilmemesi gerekir. Bu açıdan 

yerindelik denetimi konusu, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.  

 

 Takdir yetkisi idarenin hareket serbestisine sahip olmasıdır. Bağlı yetkinin 

olduğu hallerde ise, idarenin hareket alanı hukuk kuralları ile sınırlanmıştır ve idare 

bu sınırlar içerisinde hareket etmek zorundadır. Kanunda yer alan ifade neyse idare, 

bu ifade doğrultusunda hareket eder. Aksi halde, idarenin tesis ettiği işlem hukuka 

aykırı hale gelmiş olur. İdarenin yetkilerinin tümünün tamamen bağlı ya da tamamen 

takdiri olması düşünülemez. Kamu hizmetinin değişen nitelikleri ve teknik konularda 

nasıl bağlı yetkinin olması hali idarenin elini kolunu bağlayacaksa, idarenin 

faaliyetlerinin tamamen takdiri olması da idarenin keyfî hareket etmesine ve sonuç 

olarak bireylerin idareye olan güvenlerinin yok olmasına sebep olur. Bu sebeple, her 

iki yetki türünün de idarenin faaliyetlerinin niteliklerine uygun şekilde sınıflanması 

gerekir.    

   

  İdarenin hareket serbestisine sahip olduğu hallerden olan Olağanüstü hal ve 

sıkıyönetim hallerinde idarenin takdir yetkisinin sınırında değişmeler olabilir. Böyle 

hallerde, idarenin hareket serbestisi artmaktadır. İdarenin normal zamanlarda sahip 
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olduğu takdir yetkisi her zaman var olabilen bir yetki iken, olağanüstü hal ve 

sıkıyönetimin varlığı halinde idarenin sahip olduğu takdir yetkisi geçici ve sadece o 

hallerin süresi ile sınırlı bir yetkidir. 

  

 İdarenin takdir yetkisi, yalnızca olağanüstü durumların varlığı halinde, 

olağanüstü halin ilan edilmesi durumunda artmaz. Olağanüstü hallerin varlığı 

mutlaka olağanüstü halin ilanını gerektirmeyebilir. Örneğin, sel, yangın ve bu gibi 

doğal afetlerin oluşması halinde, ortada bir olağanüstü durum vardır ama olağanüstü 

hal ilan edilmemiş olabilir. Böyle hallerde de idarenin takdir yetkisinde bir genişleme 

olabilecektir.  

  

   İdarenin takdir yetkisinin sınırlarının etkilendiği bir diğer durum ise, 

yürütmenin hükümet tasarruflarıdır. Bilindiği gibi, yürütmenin hem hükümet hem de 

idare fonksiyonu vardır. Fakat hükümet tasarrufları ile idarenin sahip olduğu takdir 

yetkisinin arasında farklar vardır. Örneğin, hükümetin yabancı ülkelerle yaptığı 

uluslararası anlaşmalar, hükümet işlevi içerisinde yer almaları sebebiyle yargısal 

denetim dışında tutulmuşlardır. Elbette ki bunların usulüne uygun tesis edilip 

edilmedikleri denetlenebilir. Fakat tasarrufun diğer unsurları ile ilgili yargısal 

denetim uygulanamaz. İdarenin takdir yetkisine dayalı tasarrufları ise yargı 

denetimine tabi tutulabilir.  

  

  Bilindiği gibi, idari tasarruf birçok unsurdan oluşur. Yetki, şekil, sebep, konu 

ve maksat olarak beşe ayrılan bu unsurlar, idarenin takdir yetkisinin varlığının 

açıklanmasında yol gösterici unsurlar olmaları açısından çok önemlidirler. Bu 

unsurlardan hangisi ya da hangilerinde takdir yetkisinin olduğuna yönelik çok farklı 

görüşler mevcuttur. Ağırlıklı olarak sebep ve konu unsurunda takdir yetkisi olduğunu 

savunanlar olsa da, konu unsurunda takdir yetkisinin olduğuna dair görüş birliğinin 

olduğu söylenebilir. Bu sebeple, unsurların tek tek ele alınıp takdir yetkisinin varlığı 

açısından incelenmesi çok önemlidir. 
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 İdarenin takdir yetkisinin, idarenin sorumluluğu açısından da incelenmesi 

gerekir. İdarenin, takdir yetkisine dayalı işlem tesis ettiği hallerde, ortaya çıkan 

zarardan dolayı sorumlu olup olmayacağı, önemli bir konudur. Eğer idare takdirde 

hataya düştüyse, elbette ortaya çıkan zarardan dolayı sorumluluğu olacaktır. Fakat 

idarenin sorumluluğuna gidebilmek için idarenin mutlaka takdirde hataya düşmesine 

gerek yoktur. İdarenin herhangi bir kusurunun olmadığı zamanlarda da idarenin 

kusursuz sorumluluğuna gidilebilir.  

 

İdarenin takdir yetkisinin sınırının belirlenmesi de çok önemlidir. İşte bu 

sınırın belirlenmesinde hukukun genel ilkelerine uygunluğunun tespiti yanında, 

yapılacak yargısal ve yargı dışı denetimler, takdir yetkisinin çerçevesinin 

çizilmesinde rehber görevi görürler. Yargı dışı denetim yollarında, idarenin 

bütünlüğünü sağlamanın araçları olan hiyerarşi ve idari vesayet ilişkisinde de takdir 

yetkisinin varlığı görülür. Hiyerarşi denetiminde üst, astının takdir yetkisine dayanan 

işlemlerini hem yerindelik hem de hukukilik denetimine tabi tutabilir. İdari vesayette 

ise, vesayet makamının yerindelik denetimi yapabilmesi için bu yetkinin kanunla 

kendisine verilmesi gerekir. Bu denetim türleri dışında, ekonomik hayatın teknik ve 

karmaşık sorunlarının artması ve bu sorunların çözümünün uzmanlık gerektiren bir 

hal alması ve sonuç olarak klasik bakanlık yapısının bu sorunun çözümünde ortaya 

çıkan ihtiyaca cevap verememesi sebebiyle bir düzenleyici ve denetleyici kurum olan 

Bağımsız İdari Otoritelerin oluşturulduğu görülür. Bu kurumlar, teknik bilgi ve 

uzmanlık gerektiren alanlarda, kamu hizmetlerinin değişen nitelikleri karşısında, 

kanuni düzenlemeler ya da kendi düzenlemeleri ile getirilen kurallara uyulmasını 

sağlamakla görevlidirler. İdarelerin bu kurumları tercih etmelerinin sebebi, ekonomik 

faaliyetler ya da diğer önemli konularda alınacak kararlardaki sorumluluğu bu 

otoritelere kısmen devrederek sorumluluktan kurtulmaktır.  

  

 İdarenin takdir yetkisinin yargısal denetimi, denetim türleri içerisinde en 

etkili olanıdır. Çünkü yargı organı karşısında alınan kararlardan net ve kesin sonuçlar 

elde edilir. Yargılama sürecinin uzun olması gecikmelere sebep olsa da bu 

olumsuzluk yargısal denetimin etkinliğine etki etmemektedir. İdarenin takdir 



5 

 

yetkisinin varlığının en çok somutlaştığı zaman, idari işlemin yargısal denetime konu 

olduğu andır. Çünkü idarenin faaliyetinin takdir yetkisine dayalı olup olmadığı, bu 

yetki varsa idari işlemin hangi unsurunda ortaya çıktığı yargılama sonucunda varılan 

hükümle belirlenir. Takdir yetkisinin yargısal denetimine ilişkin tarihsel süreçte, 

hukuki düzenlemelerden çok, yargı kararlarının süreci şekillendirdiği görülür. Yargı 

organlarının takdir yetkisinin denetiminde aldığı tavra bağlı olarak yasal ve anayasal 

düzenlemeler, ya takdir yetkisini daraltma ya da genişletme eğilimi göstermişlerdir. 

2010 yılında yapılan son anayasa değişikliği de yine yargısal denetimin takdir 

yetkisine olan müdahalesini ortadan kaldırmak için tesis edilmiştir. Yargısal 

denetimin takdir yetkisi konusundaki sınırlarının tespitinde idari işlemin unsurları 

açısından yapılan denetimlerin yanında, yargılamayı yapan hâkimleri zorlayacak 

konulara da değinmek gerekir. Özellikle çevre hukukuna ilişkin düzenlemeler ve 

sınav ve jüri değerlendirmelerinin yargısal denetimi konuları yargısal denetimde 

farklı özellikler gösterirler ama tabii ki yerindelik denetimi konusu, takdir yetkisinin 

yargısal denetiminde birincil ve en önemli sırada yer alır.  

 

 Görüldüğü gibi, takdir yetkisi tüm unsurları ile birlikte, her açıdan önemle 

incelenmesi gereken dinamik bir konudur. Bu sebeple, bu tez çalışmasında öncelikle, 

birinci bölümde, takdir yetkisinin kavramsal açıdan açıklanması yapılacak, takdir 

yetkisinin açıklanmasına ilişkin tezler ve görüşlere yer verildikten sonra, takdir 

yetkisinin benzer kavramlarla karşılaştırması yapılarak kavrama açıklık getirilmeye 

çalışılacak ve ayrıca takdir yetkisinin sınırını etkileyen hallere de değinilecektir. 

İkinci bölümde ise takdir yetkisini gerekli kılan sebeplere değinildikten sonra, bu 

yetkinin tespitine ilişkin açıklamalar yapılacak ve bu yetkinin idari eylemlerde, idari 

işlemin türlerinde ve idari sözleşmelerde görünüş şekilleri incelenecektir. İdari 

işlemin unsurları açısından takdir yetkisinin varlığı doktrin görüşleri ışığında tek tek 

incelendikten sonra, takdir yetkisinin idarenin sorumluluğuna etkisi üzerinde 

durulacak ve ardından takdir yetkisinin sınırına ilişkin bilgi verilecektir. Son 

bölümde ise takdir yetkisinin yargı dışı ve yargısal denetimi, mevzuattaki gelişme ile 

birlikte yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

KAVRAMSAL AÇIDAN TAKDİR YETKİSİ 
 
I. Takdir Yetkisi Kavramı 
 

A. Takdir Yetkisine İlişkin Tanımlar  
 

 Takdir Yetkisi, hukukun her alanında rastlanılabilecek bir kavramdır. Hem 

özel hukuk hem de kamu hukuku alanında var olan bu kavramın sınırları özel hukuk 

alanında genişler. Çünkü özel hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri düzenler ve özel 

hukuk kişileri hukuka aykırı davranmamak koşuluyla geniş bir hareket serbestisine 

sahiptirler. Kamu hukuku alanında ise kamu otoritesi ile donatılmış kamu tüzel 

kişileri mevcuttur. Bu kişilerin faaliyetlerinin hukuka aykırı olmaması koşulunun 

yanında hukuki bir kurala dayanma zorunlulukları da vardır ve diledikleri gibi 

hareket edemezler1. Örneğin, bir özel hukuk kişisi, bir sözleşme yapıp yapmama ya 

da sözleşmenin konusunu belirleme2 veya sözleşme yapacağı kişiyi belirleme 

konusunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Fakat kamu tüzel kişisi olan devlet 

sözleşme yaparken aynı serbestiye sahip değildir. Kanunun kendisine çizdiği sınırlar 

içerisinde davranmak zorundadır.  

 

 Takdir yetkisi kavramı doktrinde farklı şekillerde adlandırılmıştır. Bazıları bu 

kavramı “takdir hakkı”3 olarak adlandırmış, bazıları ise “takdir kudreti”4 ifadesini 

kullanmıştır. Fakat genel olarak tercih edilen ifade “takdir yetkisi” ifadesidir. Takdir 

                                                            
1 Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları,  3 c. , 3.b.s. , İstanbul, İsmail Akgün 
Matbaası,  C: I,  t.y. , s. 439. 
2 Özel hukuk kişilerinin sözleşme yaparken sözleşme konusunu belirlemedeki serbestileri sınırsız 
değildir. Kemal Oğuzman, Turgut Öz, Borçlar Hukuku, 3.b.s. , İstanbul, Filiz Kitabevi,  2000, s.73;  
11.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 4 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlayan Yeni Borçlar 
Kanunu’nun “Sözleşme Özgürlüğü” başlıklı 26’ıncı maddesinde “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini 
kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler” ifadesi yer almaktadır. Hemen ardından 
gelen  “Kesin hükümsüzlük” başlıklı 27’nci maddede “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu 
düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak 
hükümsüzdür.”ifadesi yer almaktadır. (Çevrimiçi),  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-1.htm, 15.02.2011. 
3 Baha Kargın, “İdarenin Takdir Hakkı”, İdare Dergisi, Yıl: 28, Sayı: 245, Mart-Nisan 1957,  s. 71. 
4 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 420.  
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yetkisi ifadesinin genel olarak tercih edilmesi, idareye hareket serbestisi tanındığını 

ifade etmekle birlikte aynı zamanda sahip olunan yetkinin bir yükümlülük de 

yükleyeceğini belirtmek açısından yerinde olmuştur.  

 

  Takdir yetkisi kavramının açıklanmasına ilişkin birçok tanım yapılmıştır; 

GÜNDAY, idarenin takdir yetkisini, takdir yetkisinin tanınma sebebi üzerinde 

durmadan, idarenin sahip olduğu çeşitli davranış şekilleri üzerinden yola çıkarak 

tanımlamıştır. GÜNDAY’ ın tanımı şöyledir; “İdarenin, idari faaliyetini yerine 

getirirken bir serbestiye sahip olması ve bu serbest alan içerisinde çeşitli davranış 

şekillerinden birini seçme serbestisi.”5 ONAR’ a göre takdir yetkisi; “kanun 

koyucunun idarenin karşılaşacağı bütün hadiseleri öngöremeyeceği için, onun 

hareket biçimini tüm ayrıntıları ile tespit etmeyip genel kurallar koymasından ileri 

gelir.”6 Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere ONAR,  takdir yetkisinin yasal 

düzenlemelerin günlük hayatın işleyen hızına yetişememesi ve dolayısıyla idarenin 

faaliyet alanının genişlemesi sebebiyle tanındığını düşünmektedir.  GÖZLER, takdir 

yetkisini “İdarenin belli bir konuda karar alıp almama ya da birden fazla karar 

arasında seçim yapma imkânı”7 olarak tanımlamıştır. GÖZLER, idarenin takdir 

yetkisini aldığı kararlardaki serbesti üzerinden açıklamış ve sahip olunan yetkiyi bir 

imkân olarak değerlendirmiştir. GÖZÜBÜYÜK ise “Yönetime, görevini yerine 

getirirken az ya da çok hareket serbestliği tanınmış ise var olan bir yetki”8 ifadesini 

kullanarak takdir yetkisini net sınırlar koymadan oldukça genel ve soyut bir şekilde 

tanımlamıştır.  

 

 Doktrinde yapılmış olan tanımlar farklı noktalara odaklanmakla birlikte genel 

anlamda takdir yetkisinin idarenin faaliyetlerini yerine getirirken sahip olduğu 

hareket serbestisi olduğu noktasında birleşmektedirler. Faaliyetlerini hukuk 

kurallarına bağlı olarak yerine getiren idare, bazı hallerde soyut hukuk kurallarını 

                                                            
5 Metin Günday, “İdarenin Takdir Yetkisi”, Basılmamış Doçentlik Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1982, s. 3. 
6 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 421. 
7 Kemal Gözler, İdare Hukuku, 2 c. , 2.b.s. , Bursa, Ekin Yayınevi, C: I, 2009, s. 943. 
8 Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 22.b.s. , Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 2005, s. 333. 
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somut olaylara uygulama noktasında sıkıntı yaşayabilir. Bu sebeple idareye 

faaliyetlerini yerine getirirken hareket serbestisi tanınması gerekir. Dolayısıyla, bu 

yetki için daha önce bahsedilen tanımların özellikleri dikkate alındığında, şöyle bir 

tanımlama yapılabilir; “Toplumsal hayatın hızla gelişen ve değişen koşullarına bağlı 

olarak ortaya çıkan sorunların genel ve soyut nitelikteki hukuk kuralları ile 

çözümlenememesi ve yasama faaliyetlerinin de toplumsal hayatın hızlı akışına 

yetişememesi sebebiyle idareye faaliyetlerini yerine getirebilmesi için hareket 

serbestisi tanınabilir. İşte idareye tanınan bu serbesti idarenin takdir yetkisidir.”  

 

B. Takdir Yetkisinin Açıklanmasına Yönelik Tez ve Teoriler  
 

 Takdir yetkisinin açıklanmasına ilişkin çeşitli görüş ve tezler ortaya atılmıştır. 

Doktrinde birçok yazar, kavramın açıklanmasına ilişkin farklı yaklaşımları 

benimsemişlerdir. Bazı yazarlar, takdir yetkisinin kanunla idari faaliyet arasındaki 

ilişkiden kaynaklandığını savunmuşlardır. Bu yazarlara göre takdir yetkisi, idarenin 

faaliyetinin kanunla sınırlanmış olup olmamasıyla ilgilidir.  Bazı yazarlar ise, takdir 

yetkisini, idarenin içinden çıkan ve yargı kararı ile de tanımlanan bir olgu olarak 

açıklamışlardır9. 

 

 Takdir yetkisinin açıklanmasına ilişkin ortaya atılan tezlerden “Kanunlar 

İhtilâfı Tezi” WALINE tarafından savunulmuştur. Yazara göre, idare karar alma 

aşamasında, yetkisini tespit etmeye çalışırken bazen kanunlar arasındaki ihtilâfı 

çözmek durumunda kalabilir. Örneğin; Kanun gereği kamu düzenini korumakla 

görevi Belediye Başkanı, başka bir kanun gereğince ticaret serbestisine de uymak 

mecburiyetindedir. Eğer kamu düzeni ancak bir kamu hürriyetini kısıtlamak yoluyla 

sağlanabiliyorsa, Belediye Başkanı iki kanundan birini tercih edip uygulayarak 

kanunlar arasındaki ihtilafı çözecektir. Bu durum ise tamamen hukukidir ve hâkimi 

ilgilendirir. Ayrıca ticari bir faaliyetin kamu düzenini bozacak nitelikte olup 

                                                            
9 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, 3.b.s. , İstanbul, Der Yayınları, 2008, 
s. 87. 
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olmadığına ilişkin ihtilaf da kendiliğinden idare hâkiminin denetimi alanına girer10. 

YAYLA, Kanunlar ihtilafı tezini, “idare hâkimine gereğinden fazla bir denetleme 

yetkisi verebileceği” yönüyle eleştirmektedir11. Kanunlar ihtilafı tezi, idareye tanınan 

takdir yetkisinden çok hâkime tanınan takdir yetkisi gibi gözükmektedir. Çünkü, 

soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanması aşamasında hukuk kuralları 

arasındaki ihtilafı çözmek ve yerindeliği takdir etmek görevinin idareden çok 

hâkimin görevi olduğu düşüncesi teze hâkimdir.  Fakat kamu hizmetinin yürütücüsü 

olan, bu alanda tecrübeye sahip ve somut olaylarla bizzat karşı karşıya kalan idare, 

uygulayacağı herhangi bir faaliyette dayanacağı hukuk kuralları arasında ihtilaf 

çıkması halinde somut olayı çözmeye yönelik en uygun ve yerinde kararı alma 

yeteneğine sahiptir. İdare hâkimi, idarenin ihtilafı çözememesi durumunda elbette 

müdahalede bulunacaktır. Fakat idarenin takdir yetkisinin alanının tamamen idare 

hâkiminin denetimi ve takdir yetkisine bırakılması, idari faaliyetlerin sürekliliğini 

olumsuz yönde etkiler.  

 

 Takdir yetkisini olumlu yönden açıklamaya çalışan “objektif realite” tezinin 

savunucusu VENEZIA ise, idari faaliyetlerin bir teşebbüs olduğunu ve idare edilenin 

de bu teşebbüsün içinde olduğunu ifade etmiştir. İdare edilenin faaliyete katılımının 

son bulduğu anda idare ile idare edilenin iradeleri karşı karşıya gelecek ve aradaki 

eşitsizliğin giderilmesi amacıyla denetim yapılacaktır. Yazara göre, takdir yetkisinin 

kaynağı idari faaliyeti gerçekleştiren makamın sorumluluğuna bağlıdır. Bu durum da, 

idare hâkiminin denetimini durduracak objektif bir gerçeği ifade eder. Hâkim, idare 

ile idare edilenin bir hak veya hürriyetinin çatışması halinde araya girer ve bu suretle 

takdir yetkisinin alanını belirler12. Yazar, takdir yetkisini, yetkinin denetimi 

üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Takdir yetkisini de idarenin sorumluluğuna 

bağlamıştır. İdarenin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan eşitsizlik idare hâkimi 

tarafından idarenin faaliyetle ilgili dayandığı hukuk kuralının idareye tanıdığı yetki 

                                                            
10 Marcel Waline, (m.) Traite De Droit Administratif, 1957, s. 222’den nakleden Yayla, “İdarenin 
Takdir Yetkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: XXX, No: 1-2, 1964, s. 204. 
11 A. e. , s. 205. 
12 Jean Claude Venezia, Le Pouvoir Discretionnaire, 1959, s.133-134’den nakleden Yayla, İdarenin 
Takdir Yetkisi, s. 202. 
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açısından değerlendirilecektir. Başka bir ifadeyle yazar, takdir yetkisini, idare 

hâkiminin yargılama aşamasında idari faaliyetin dayandığı hukuk kurallarının 

idareye çizdiği sınırlar ve idarenin sorumluluğu açısından yaptığı bir 

değerlendirmeye dayanarak takdir yetkisini açıklamaya çalışmıştır. Fakat takdir 

yetkisini tamamen denetimsel açıdan değerlendirmek, bu yetkinin varlık nedeninin 

açıklanması açısından zayıf kalmaktadır. İdarenin takdir yetkisinin varlığı tabi ki 

denetim esnasında somut bir hal alır. Fakat bu denetim öncesinde yetkinin idareye 

asıl tanınma amacı üzerinde de durulmalıdır.  

 

 EISEMANN, takdir yetkisini, hem kanunlar hem de yargı kararlarına 

dayandırarak açıklamaktadır. Takdir yetkisinin açıklanmasını yargı denetimi ile 

ortaya koymaya çalışan yazar, yargı denetiminin yapıldığı anda dikkate alınan kanun 

hükümlerinin ve içtihatların oluşturduğu hukuki esas dışında, o anda hâkimin verdiği 

kararın da takdir yetkisini sınırlayan bir kural olarak ortaya çıktığını kabul 

etmektedir. Yazara göre takdir yetkisinin kaynağı idare hâkimidir ve bu yetki 

hâkimin keyfine göre genişleyip daralabilmektedir. Kanun tek başına takdir 

yetkisinin kaynağı olamaz. İçtihatlar da bu yetkiyi sınırlayan ikinci kaynak görevini 

görürler13. Fakat bu tezde de takdir yetkisinin kaynağı hâkimdir ve hâkimin takdirine 

göre yetki genişleyip daralabilmektedir14. Bu sebeple tez, kanunların düzenlemelerini 

hiçe saydığı, takdir yetkisinin kaynağını sadece idari yargı mercilerinin vermiş 

olduğu kararlarda bulduğu ve üstelik takdir yetkisinin kapsamını hâkimin yorumuna 

bıraktığı gerekçesiyle eleştirilmiştir15. İdareye verilen takdir yetkisini açıklarken 

sadece yargısal denetim kalıpları içerisinde kalmak ve aslında bu yetkinin idare 

hâkimine ait olduğu fikrini savunmak, idareye tanınmış bir takdir yetkisinden ziyade, 

gevşetilmiş bir bağlı yetkiyi tanımlamaktan başka bir şey değildir. Çünkü sınırları 

idare hâkimi tarafından her halükarda tespit edilebilecek bir yetki, idarenin hareket 

alanında bir serbestliği ifade edemez. Bu açıdan yazarın görüşü idarenin takdir 

yetkisinden çok idare hâkiminin takdir yetkisine yöneliktir.  

                                                            
13 Mélanges Eisenman, Croit De Droit Administratif, 1957, s. 440-441’den nakleden Yayla, 
İdarenin Takdir Yetkisi, s. 205. 
14 A. e. , s. 205. 
15 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 88. 
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 LAUBADÉRE, VENEZIA ve GAUDEMET, takdir yetkisini nesnel gerçeklik 

olarak açıklamaya çalışmışlardır. Yazarlar, idari faaliyetlerin idare edilenleri de içine 

alan bir girişim olduğunu ifade etmişlerdir. İdare edilenler bu girişimin dışında 

kalırlar ya da dışında bırakılırlarsa, idare ile karşı karşıya geleceklerdir. Bu sorunun 

aşılabilmesi için yargısal denetim devreye girecektir. Sonuç olarak takdir yetkisinin 

kaynağı, idari faaliyetin bir girişim olmasıdır. İdare ile idare edilenler arasında bir 

çatışma olması durumunda idari yargı mercii devreye girecek ve idarenin takdir 

yetkisini sınırlayacaktır. Bu görüş de takdir yetkisinin nesnel gerçeklik olması kabul 

edildiğinde, idari yargı organları tarafından gittikçe daraltılan bir alan oluşturulduğu 

iddia edilerek eleştirilmiştir16. Takdir yetkisinin soyut bir kavram olması itibariyle 

sınırlarını net bir şekilde belirlemek mümkün değildir. İdarenin, takdir yetkisini, 

somut olaya en uygun ve yerinde karar alarak uygulaması gerekir. Çok açık bir 

hatanın varlığı olmadığı sürece idarenin takdir yetkisine dayanarak aldığı kararlar 

idari yargı organları tarafından denetlenmemelidir. Yazarların görüşüne göre takdir 

yetkisinin alanının yargı organları tarafından belirlenmesi, idarenin sürekli olarak 

yargı organları tarafından denetim altında olacağı anlamına gelir. Böyle bir halde ise, 

idarenin takdir yetkisinden bahsedilemez.  

 

 Takdir yetkisinin objektif açıdan açıklanmasında karşılaşılan ilk teori 

normativist mektebin ve bu teoriyi idare hukukuna tatbik eden MERKEL’ in 

teorisidir. Bu teoriye göre normlar hiyerarşisinde her safha arasında bir boşluk vardır. 

Bu boşluk, kuralı koyan kurum ya da şahsın takdir yetkisini kullanacağı sahadır. 

Örneğin, normlar hiyerarşisinin en üstünde bulunan anayasa, genel hükümler içerir. 

Anayasaya uygun olarak oluşturulacak kanunların belirlenmesinde birçok sistemden 

herhangi birinin tercih edilmesi takdir yetkisi içerisinde yer alır. Aynı şekilde, 

kanunlarda idareye hareket serbestisi tanımak amacıyla bilinçli olarak boşluklar 

bırakılmış olabilir. İdare, bu boşlukları çeşitli ihtimalleri değerlendirerek en uygun 

şekilde dolduracaktır. Örneğin; gayrimenkullere ilişkin kanun hükmünde mülkiyetin 

korunması için gerekli bazı tedbirleri idarenin alacağı ifade edilmiştir. Burada 
                                                            
16 Andre de Laubadére-Jean Claude Venezia-Yves GaudEment, Traité de Droit Administratif, 
11.b.s. , LGDJ, Paris, C: I, 1990, s. 538-542’den nakleden, Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, 
s. 88-89. 
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tedbirlere ilişkin takdir yetkisi idareye bırakılmıştır. Bazen idarenin takdir yetkisi 

kişisel ve sübjektif sahada da ortaya çıkabilir. Örneğin, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun üçüncü bölümünde “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 

14’üncü maddede belediyenin görevleri sayılmış fakat bu görevlerin hepsinin aynı 

zaman ve mekânda yapılması emredilmemiştir. Bu aşamada bu görevlerden birini 

tercih etmek konusunda belediyenin hareket serbestisi vardır. İdarenin bu serbestisi 

daha alt derecede bulunan ve de kendisinin yapmış olduğu düzenlemelere dayanır. 

Bu serbestiye idarenin sahip olduğu kadar bireyler de sahiptir. Örneğin; şirket 

kurmak isteyen bireyler şirketlerin gerektirdiği şartları sağlamak şartıyla 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanununda var olan şirket şekillerinden herhangi birini kurabilirler17.  

 

 Takdir yetkisini normlar hiyerarşisine göre açıklayan bu görüş tamamen 

objektif esaslıdır. Çünkü takdir yetkisinin dayanağını açıklarken, takdir yetkisinin 

sebebini, hak sahibi olan bireye değil kurala dayandırmakta, bu yetkinin bireyin 

şahsından değil kuraldan çıktığını ifade etmektedir. Takdir yetkisi, kamu hizmetinin 

hızla değişen nitelikleri ve yasal düzenlemelerin soyut ve genel yapısının bu 

değişime yetişememesi nedeniyle idareye tanınmıştır. Ne yasama faaliyetlerinin 

yapısı ne de toplumsal hayatın hızlı akışı yasal düzenlemelerin her ihtiyaca cevap 

verebilecek şekilde düzenlenmesine müsaade eder. Bu sebeple, kanunlardaki genel 

ifadelerin idare tarafından somut olaya en uygun şekilde uygulanması idari faaliyetin 

ve dolayısıyla kamu hizmetinin sürekliliği açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Bu 

sebeple, MERKL’ in takdir yetkisini, normlar hiyerarşisi açısından, yetkinin tanınış 

amacından ve idarenin davranış şekilleri üzerinden açıklayan teorisi, idarenin takdir 

yetkisine ilişkin oluşan soru işaretlerine cevap olabilir niteliktedir. 

 

 Takdir yetkisini idari işlemin unsurları bakımından açıklamaya alışan 

BONNARD ise bir hukuki tasarrufun unsurlarının üst kural ile tespit edilip 

edilmemiş olmasına göre takdir yetkisinin varlığı ya da yokluğundan 

bahsedilebileceğini ifade etmiştir. Örneğin; tasarrufun doğurması istenilen hukuki 

sonuç, kanun ile tespit edilmemiş olabilir. Böyle bir durumda idarenin takdir yetkisi 
                                                            
17 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 421-425. 
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var olabilir. Fakat önceden kanunla hangi idari makamın hangi faaliyeti yapacağı 

belirlenmiş ise, bu aşamada idarenin takdir yetkisi söz konusu olamaz. Ancak, belli 

bir idari makamın belli bir faaliyeti yapacağı belirtilmiş olmakla beraber faaliyetin 

sebebine ilişkin bir açıklama kanunda yer almayabilir. Örneğin; yardım için bir fon 

ayrılmış olabilir. Fakat ayrılmış olan bu fondan hangi sebeplerle yardım yapılacağı 

gösterilmemiş olabilir. Böyle bir durumda, yardım yapılacak halleri idare takdir 

edecektir18. 

  

 Takdir yetkisini sübjektif olarak, idarenin sahip olduğu tüzel kişilik 

bakımından açıklayan HAURIOU, idarenin faaliyetlerini yerine getirirken hukuk 

kuralları ile bağlı kalmak zorunda olduğunu dile getirmiş ancak bu kuralların idareyi 

bir işin yapılıp yapılmayacağı ya da nasıl yapılacağı konusunda zorlayamayacağını 

ifade etmiştir. Ayrıca yazar, idarenin takdir yetkisini özel hukuk hükümleriyle 

açıklamaya çalışmıştır. Özel hukukta nasıl bir kişi, giriştiği bir işin gereklerini yerine 

getirebilmek için hareket serbestisine ihtiyaç duyuyorsa, idare de bir girişimci gibi 

kamu hizmetinin gereklerini tespit edip bu gereklere uygun faaliyette bulunmak 

konusunda hareket serbestisine ihtiyaç duymaktadır. Burada önemli olan husus, hak 

sahibinin dikkate alınması ve takdir yetkisinin, kişinin sübjektif bir hakkı 

sayılmasıdır. Bu teori, idarenin takdir yetkisini özel hukuk hükümleri ile açıklasa da 

dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Şöyle ki, idareden farklı olarak özel 

hukukta, kişilerin faaliyetleri dıştan sınırlandırılmıştır. Özel hukuk kişileri, hukuk 

kurallarının çizdiği sınırlar içerisinde tam bir serbestiye sahiptirler. Fakat idarenin iç 

faaliyetleri de hukuk kuralları ile belirlenmiştir. İdarenin organları, yetkilerini özel 

hukuk kişileri gibi kendi istek ve görüşlerine göre değil, kendilerine bu yetkiyi veren 

hukuk kurallarının emrettiği şekilde kullanırlar. Takdir yetkisinin irade serbestisine 

sahip bireylerin durumuna göre yapılan açıklamasının, irade serbestisine sahip 

olmayan, yetki ve faaliyetleri içeriden de hukuk kuralları ile sınırlandırılmış olan 

idareye uygulanması ve idarenin takdir yetkisinin bu bakımdan açıklanması güçtür19.

  

                                                            
18 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 425-428. 
19 A. e. , s. 428-430. 
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 İdare, kendisine tanınan serbestiyi kullanırken aslında yine belli sınırlar 

içerisinde hareket etmek zorundadır. Bu sebeple idareye tanınan takdir yetkisi aslında 

kamu hizmetine sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü kamu hizmetinin en iyi ve düzgün şekilde 

yerine getirilebilmesi ile sorumlu olan idare, bu hizmete en uygun kararı verme 

yetkisinin yanında yükümlülüğüne de sahiptir. Bu konuda idarenin irade serbestisi 

yoktur. Bu sebeple, yetkinin idarenin hükmi şahsiyetine tanınmış sübjektif bir yetki 

olduğunu söylemek mümkün değildir.  

 

 Takdir yetkisini izah eden görüşlerin her biri, idarenin hukuki sınırlar içinde 

kalarak bu yetkiyi kullanacağından bahsetmiştir. Elbette ki bu yetkinin hukuki bir 

sınırı olacaktır. Fakat bu sınır koyulurken kamu menfaati ve hâlin icapları mutlaka 

göz önünde bulundurulmalı ve hukuk kuralları ile çerçevelenmiş bir sınırlandırma 

yapılmalıdır. Hukuku gözetme amacı ile idarenin hareket alanı kısıtlanır ve her idari 

faaliyet kurallara bağlanmaya çalışılırsa, verimli bir şekilde işleyen idari sisteme 

ulaşmanın imkânı yoktur. Çünkü zaman ilerledikçe devletin faaliyetleri de 

genişlemekte ve çeşitlenmektedir. Bu durumu önceden öngörüp düzenlemeler 

yapmak ise mümkün değildir. Fakat yasal düzenlemeler idareye çok geniş serbesti de 

tanımamalıdır. Bunun yanında soyut bir kavram olan takdir yetkisinin somut 

olaylardaki varlığının sınırını tespit için yargısal makamların mutlak bir şekilde 

yetkilendirilmesi, idareye tanınan yetkinin amacına aykırılık teşkil eder. Çünkü bu 

yetki, toplumsal hayatın hızlı akışına yetişebilmek için idareye verilmiş bir yetkidir. 

Yetkinin sınırlarının yargı organları tarafından sürekli olarak denetlenmesi halinde 

idarenin verimli kararlar alabilme imkânı ortadan kalkar. Bu sebeple, takdir yetkisi 

üzerindeki yargısal denetimin, açık bir hatanın varlığı olmadığı sürece yetkinin 

hukuki çerçevesi ile sınırlı kalması gerektiği açıktır. Sonuç olarak, her ne şekilde 

açıklanırsa açıklansın idarenin takdir yetkisinin varlığı kaçınılmazdır. 
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C. Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Takdir Yetkisi 
 

1. Hukuk Devletinin Gelişimi  
 

 Hukuk Devleti, devletin tüm organları ile birlikte hukuk kurallarına bağlı 

olarak hareket etmesi anlamına gelir. Hukuk kurallarına bağlı olarak hareket etme 

zorunluluğu olan idarenin, faaliyetlerini yerine getirirken sahip olacağı takdir yetkisi 

acaba hukuk devleti ile ne kadar örtüşür niteliktedir? İşte, bu ve benzeri sorulara 

cevap verebilmek için öncelikle hukuk devleti kavramının, idare ile hukuk devleti 

kavramı arasındaki ilişkinin açıklanması ve bu açıklama bağlamında hukuk 

devletinin takdir yetkisi ile ilişkisi üzerinde durulması gerekir.  

 

 Hukuk Devleti, toplumların gelişmesi ve çağdaşlaşmasının en önemli 

evrelerinden biridir. Kişilerin devlete karşı güven duyması ve kişiliklerini özgürce 

geliştirebilme imkânına sahip olmaları ancak hukuk devletinin var olduğu yerde 

mümkündür20.  

 

 Hukuk Devleti ilkesi ilk olarak Almanya’da ortaya çıkmıştır. Almanca 

karşılığı “Rechtsstaat” olan bu ilke, ilk defa 1860’larda iki Alman hukukçu 

tarafından kullanılmıştır. Hukuk devleti ilkesinin gelişimi ise Fransa’da 

gerçekleşmiştir. Fransızcadaki karşılığı “L’État de Droit” olan hukuk devleti, daha 

sonra hem Kıta Avrupa’sı hem de Anglo-Sakson ülkelerine örnek olmuştur. Anglo-

Sakson ülkelerinde hukuk devletinin karşılığına bakıldığında “Rule of Law” yani, 

hukukun üstünlüğü ifadesinin tercih edildiği görülür. Fakat hukuk devleti ile 

hukukun üstünlüğü ifadeleri arasında, anlam ve işlev bakımından önemli bir fark 

bulunmamaktadır21.   

 

                                                            
20 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 7. b.s. , Ankara, Yetkin Yayınları, 2003, s. 113. 
21 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 9. b.s. , 
İstanbul, Beta Yayınları, Eylül 2009, s. 96-97. 
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 Türk hukukunda hukuk devleti ilkesinin görünümüne bakıldığında 1961 ve 

1982 Anayasaları’nın “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2’nci maddelerinde 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunun ifade edildiği görülür. 

Anayasa Mahkemesi kararlarında da hukuk devleti ilkesine birçok gönderme 

yapılmıştır. Örneğin; Anayasa Mahkemesinin 26.02.2011 tarih ve 27858 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan bir kararında, hukuk devletinin tanımı yapılmıştır. Bu 

tanıma göre hukuk devleti;  

 

 “Bütün işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerlilik 

koşulu sayan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek 

sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa'ya aykırı durum ve 

tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup 

güçlendiren, Anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren, yargı denetimine açık 

olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da uymak zorunda olduğu temel hukuk ilkeleri ile 

Anayasa'nın bulunduğu bilincinde olan devlettir.”22 

 

 Hukuk devletinin açıklanmasına yönelik doktrinde de birçok tanım 

yapılmıştır. YENİCE hukuk devletini;  

 

 “Devlet idaresinin ve devlet sınırları içinde yaşayanların şu veya bu kişi veya 

zümrenin arzu ve temayüllerine bağlı olmadığı, fertlere tanınan hakların bir atıfet 

sayılmayıp, objektif hukuk kuralları içinde cereyan ettiği, devletin kuruluş ve 

fonksiyonunun, kişilerin hak ve ödevlerinin bir Anayasa düzeni içinde açıkça belli olduğu ve 

saygı gördüğü devlet, hukuk devletidir.”23 şeklinde tanımlamıştır. 

  

                                                            
22 “Anayasa Mahkemesi Kararı”, T: 30.12.2010, E:2008/105,  K:2010/123, (Çevrimiçi), 26.02.2011 
gün ve 27858 sayılı Resmi Gazete, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2926&content= 
hukuk devleti, 11.05.2011. 
23 Kazım Yenice, “Sıkıyönetim İlanı Kararı ve Yargısal Denetimi Sorunu”, Danıştay Dergisi, Yıl: 1, 
No: 2, 1971, s. 22. 
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  Başka bir görüşe göre ise Hukuk devleti; “hukukun üstünlüğüne inanan, kişi hak 

ve özgürlüklerini koruyan, adaletli bir hukuk düzenine ve bağımsız bir yargıya sahip olan ve 

yürürlükteki yasaları evrensel hukuk kurallarına uygun olan devlettir.”24 

 

 Hukuk devletine ilişkin yapılan tanımlardan yola çıkıldığında genel olarak 

hukuk devleti, hukuk kurallarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten ve aynı zamanda 

idare edilenlere hukuk güvenliği sağlayan, bağımsız yargı organları ile idari 

faaliyetlerin hukuki açıdan güvenilirliğinin denetlendiği, insan hak ve özgürlüklerini 

güvence altına alan bir devlet olarak tanımlanabilir.  

 

 Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından biri; idarenin ya da idarenin 

organlarının başına buyruk hareket etmelerinin önüne geçilebilmesi bakımından 

denetime tabi tutulmalarıdır25. Hukuk devleti ilkesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak 

idare, hukuka bağlı olarak hareket etmek zorundadır. İdarenin hukuka bağlılığı, 

hukuka uymayan, unsurlarında sakatlık bulunan işlemlerinin iptali, idari eylemler 

nedeniyle hak kaybına uğrayanların zararlarının tazmini, memurların şahsi 

kusurlarından dolayı hukuki ve cezai yönden sorumlu olmaları gibi müeyyidelerle 

sağlanmaya çalışılmıştır26. Sonuç olarak İdare Hukuku, hukuk devleti kavramını çok 

etkilemiş ve adeta onunla özdeşleşmiştir27. ÖZAY bu özdeşleşmeye ilişkin ilginç bir 

benzetme yapmaktadır; Hıristiyanlıkta var olan “teslis (hem üç hem tek)” inancını 

Hukuk Devleti-İdare Hukuku-İdari Yargı için kullanmıştır28.  

 

2. Hukuk Devleti ve Takdir Yetkisi İlişkisi 
 

 İdare, faaliyetlerini yerine getirirken mutlaka hukuk kuralları içerisinde 

kalmalıdır. Bu hem hukuk devleti ilkesi açısından hem de bireylerin kendilerini 

                                                            
24 Füruzan İkincioğulları, “Hukuk Devleti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: I, No: 1, 
1997, s. 36. 
25 Şevki Davut, “Hukuk Devletinin Olmazsa Olmazı: İptal Davası”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 
LXXXIV, No: 3, 2010, s. 1458. 
26 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 418. 
27 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, 3 c. , İstanbul, Filiz Kitabevi, C: I,  2004, s. 16. 
28 A. e. , s. 17. 
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hukukun sağlamış olduğu güvence içerisinde hissetmeleri açısından çok önemlidir. 

Fakat idarenin hareket kabiliyetini tamamen hukuk kuralları ile bağlamak ve idareye 

hiçbir serbest alan bırakmamak devletin bekası açısından sağlıklı bir yöntem değildir. 

Dolayısıyla, hem hukuk güvenliğini hem de idarenin hareket serbestisini 

harmanlamak çok önemlidir. Birbirine aykırı kavramlar gibi gözükseler de aslında 

hem hukuk devleti hem de takdir yetkisi birbirlerini tamamlar niteliktedirler. Hukuk 

devleti takdir yetkisini hukuk kuralları ile çevreleyerek bireylerin güvenliğini 

sağlarken takdir yetkisi de hukuk devletinin, idarenin sürekliliğini etkileyecek 

derecede keskin sınırları olan, idarenin elini kolunu bağlayan bir yapıya dönüşmesini 

engeller. Bu açıdan bakıldığında her iki kavramın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu 

görülür.  

 

 Takdir Yetkisi kavramı ile hukuk devleti fikrinin gelişimi aynı zamanlara 

denk gelmiştir. Fransız ihtilâlının etkisiyle 19’uncu yüzyılda kanunun her şeyin 

üstünde olduğu fikri gelişmiş ve doğal olarak idarenin de kişiler gibi kanuna bağlı 

olduğu prensibi ortaya çıkmıştır. Fakat bu bağlılığın neticesi olarak idarenin 

görevinin sadece kanunları uygulamaktan ibaret olduğu düşüncesi o zamanlarda bile 

kabul edilmemiştir. Çünkü idare sadece hukukun emrettiklerini yerine getirmekle 

yetinmemeli aynı zamanda kamu yararını gerçekleştirme amacı gütmelidir. İdare 

faaliyetlerini yerine getirirken kanunda belirtilen amaca ya da bir amaç 

belirtilmemişse kamu yararına bağlı kalmak zorundadır. Bu çerçevede idare 

serbestçe hareket edebilir ve takdir yetkisini kullanabilir29. 

 

 İdarenin hukuka bağlılığı tabii hukuk ve ferdiyetçi teoriyle de beslenmiştir. 

Ferdiyetçi teorilerin hâkim olduğu yerlerde, idarenin hareket serbestisi içerisinde 

takdir yetkisi, kişinin tabii hakları ile sınırlanmıştır. Kişinin tecavüz edilemez bir 

takım haklara sahip olduğunun kabul edilmesi ve idarenin bu haklara riayet etmesi 

gerekliliği, bu hakların ihlali halinde, idarenin kişiye tazminat vermesi fikrinin 

oluşmasına zemin hazırlamış ve medeni hukuk prensipleri bu bakımdan idari 

                                                            
29 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 430. 
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faaliyetlerde de etkili olmaya başlamıştır. Hukuk âleminde meydana gelen bütün 

değişiklikler, idarenin hukuka bağlılığı prensibini her zaman beslemiştir30. 

 

 Hukuk Devleti, kişilerin devlete karşı güven duymasını sağlayan devlet 

olduğuna göre, bunun gerçekleştirilmesi için bazı koşulların varlığı gerekir. Bu 

koşullar konusunda doktrinde tam bir görüş birliği olmasa da genel olarak kabul 

görmüş bazı başlıklar vardır. Bu başlıklar şöyledir; “Temel Hak ve Hürriyetlerin 

Güvence Altına Alınması”, “Kanuni İdare İlkesi, Devletin Faaliyetlerinin Belirliliği 

İlkesi”, “İdarenin Yargısal Denetimi, Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkim 

Güvencesi”, “İdarenin Mali Sorumluluğu”31.  

 

 Yukarıda sayılan ilkelerin her biri hukuk devletinin varlığı için gerekli olan 

ilkelerdir. Fakat kanuni idare ilkesinin bu ilkeler arasında ayrı bir yeri vardır. Çünkü 

bu ilke takdir yetkisi ile hukuk devleti kavramlarının kesiştiği noktada yer alır.  

 

 Kanuni idare ilkesi, idarenin davranışlarına genel hukuk ilkelerinin, 

kanunların egemen olması anlamına gelmektedir32. Başka bir ifadeyle, bu ilke, 

idarenin teşkilatına ve faaliyetlerine kanunun hâkim olması, idarenin kanunlara 

saygılı olması, böylece yönetilenlerin, idarenin keyfî eylem ve işlemlerinden 

korunması anlamını taşır33. İdare, faaliyetlerini yerine getirirken kanunlara ve diğer 

hukuk kurallarına uygun davranmak zorundadır. Ayrıca faaliyetlerinde mutlaka 

kanuna dayanmak zorundadır34.  

 

 1961 Anayasasının 112’nci maddesinin ikinci fıkrasında idarenin kanuniliği 

net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu ifadeye göre; “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 

                                                            
30 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 418-419. 
31 Ramazan Çağlayan, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti”, Atatürk Üniversitesi 
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: II, No: 1, s. 42; Metin Günday, İdare Hukuku, 8. b.s. , 
Ankara, İmaj Yayıncılık, 2003, s. 38. 
32 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları, No: 326, 1970-1972, s. 126. 
33 Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 
2009, s. 136. 
34 Günday, İdare Hukuku, s. 41-42. 
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bütündür ve kanunla düzenlenir. Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun 

açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.” 1982 Anayasası’nda da idarenin 

yetkisinin kanuniliği göze çarpmaktadır. Anayasanın 13’üncü maddesinde temel hak 

ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanacağı ve idarenin kanun tarafından 

yetkilendirilmeden temel hak ve özgürlüklere dokunamayacağı vurgulanmıştır. 1982 

Anayasası’nın 123’üncü maddesinde de idarenin kuruluş ve görevlerinin kanunla 

düzenleneceğinden bahsedilmektedir. Fakat kanunun idarenin tüm faaliyetlerini 

ayrıntılarıyla düzenlemesi mümkün müdür? İlke olarak tabii ki kanun her alanda 

düzenleme yapabilir. Kanunun, idarenin yetkilerini ayrıntıları ile düzenleyip hareket 

alanlarının sınırlarını tamamen belirlemesine engel teşkil edecek bir hüküm yoktur. 

Fakat bu fiilen mümkün değildir. Çünkü idari faaliyetler gün geçtikçe artan ve nitelik 

değiştiren, aynı zamanda teknik bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan bir alanı kapsar 

hale gelmektedirler. Dolayısıyla, kanun koyucunun bu değişime ayak uydurması 

mümkün değildir. Bu sebeple, idareye yine hukuk kuralları ile sınırları çizilmiş 

alanlar içerisinde serbest hareket etme yetkisi tanımak bir gereklilik halini almıştır. 

İdareye tanınan bu yetki hukuk devleti ilkesini zedelemez, aksine güçlendirir35. 

Çünkü kanun koyucunun idarenin her faaliyetini ayrıntısına kadar 

düzenleyemeyeceği düşünüldüğünde, idareyi sadece kanun maddesinin çizdiği 

sınırlar içerisine hapsetmek hukuki anlamda ilerlemeye de engel teşkil eder. Ancak 

idareye takdir yetkisi verilmesi halinde, hem somut olayın özelliklerine göre 

uygulama sağlanabilir, hem de hukukun iç dinamiği korunmuş olur. Böylece hukuk 

devletinin gelişimine katkı sağlanır. Sonuç olarak hukuk devleti ve takdir yetkisi 

kavramları birbirleri ile sıkı ilişki içerisinde olan kavramlardır. Hukuk devleti takdir 

yetkisinin meşruluğunu, takdir yetkisi de hukuk devletinin işlevselliğini ve gelişimini 

sağlamaktadır. Dolayısıyla bu kavramlar idarenin bütünlüğünü ve sürekliliğini 

sağlamak için var olması gereken, birbirlerini tamamlayan ve besleyen özellikleriyle 

bir devletin bekası için çok önemli olan kavramlardır.  

 

 

                                                            
35 Günday, İdare Hukuku, s. 43.  
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II. Takdir Yetkisinin Benzer Kurumlardan Ayrılması 
 

A. Takdir Yetkisi-Bağlı Yetki Ayrımı 
 

 İdare, kamu hizmetinin yürütürken gerçekleştirdiği eylemler ya da tüzük, 

yönetmelik ve bu gibi düzenleyici işlemler ile faaliyetlerini yerine getirir veya 

sözleşme yapar. İdare, tüm bu faaliyetlerini yerine getirirken bir özel hukuk kişisinin 

sahip olduğu serbestiye sahip değildir. İdarenin bu yetkilerini kullanması bir özel 

hukuk kişisi ile karşılaştırılamayacak ölçüde sıkı şartlara bağlanmıştır36. Bu sıkı 

şartların çerçevesi bazen daralabilir ya da genişleyebilir. Şartların çerçevesinin çok 

daraldığı ve idarenin hareket serbestisinin olmadığı zamanlarda idarenin yetkisinin 

bağlı olduğunu, şartların çerçevesinin genişlediği ve bu alanda idarenin bir hareket 

serbestisinin olduğu zamanlarda ise idarenin takdir yetkisinin var olduğu görülür. 

 

 Bir işlemin tüm unsurları hukuk kuralları tarafından belirlenmiş ve idareye 

herhangi bir seçim hakkı bırakılmamışsa, burada idarenin bağlı yetkisi söz 

konusudur37. Örneğin; Yurt dışına çıkmak için pasaport isteyenlere, hukuken bir 

engel yoksa pasaport verilmesi zorunludur.  

 

 İdarenin görev ve yetkileri ilke olarak kanunla düzenlenir. Hukuk kuralları 

bazen idarenin faaliyetlerini tüm ayrıntıları ile düzenledikleri halde, bazı durumlarda 

faaliyete ilişkin ana hatları belirtilmekle yetinirler. Faaliyetin bütün ayrıntıları ile 

birlikte düzenlendiği hallerde idare serbestçe hareket edemez ve idare hukuk 

kuralları ile gösterilen sınırlar içerisinde karar almak zorundadır, bu alanın dışına 

çıkamaz. Başka bir ifadeyle idarenin yetkisi bağlıdır. Özellikle kişi hak ve 

hürriyetlerini sınırlayan izin, ruhsat ve benzeri işlemlerde, idare, şartları yerine 

getiren kişilere izin ve ruhsatlarını vermek zorundadır. İdarenin yetkisinin bağlı 

olduğu bu gibi haller, genelde disiplin işlerinde görülür. Kamu görevlilerinin disiplin 

suçları kanunda gösterilmiş ve bu suçlara verilecek cezalar da kanunda tek tek 
                                                            
36 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, Fakülteler Matbaası, 1982, s. 380. 
37 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 426. 
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sayılmıştır. Bu şekilde idarenin yetkisi bağlanmıştır. Ancak yine de bazı disiplin 

suçları için değerlendirme gerekebilir. Örneğin bir memurun, memurluk sıfatına 

uymayan davranışı değerlendirilmeye tabi tutulabilir. Fakat bazı idari işlemlerde 

değerlendirme yetkisi tamamen ortadan kalkmış olabilir38. Örneğin 17.07.1965 tarih 

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre, “Kurum ve 

kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında 

özürlü çalıştırmak zorundadır”. Bu konuda idarenin takdir yetkisi yoktur. İdare 

maddenin ifadesine bağlı kalmak zorundadır. Yine bu kanunun 128’inci maddesine 

göre; “Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın 

tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.” Bu konuda da 

disiplin amirlerinin takdir yetkileri yoktur.  

 

 İdarenin yetkisinin bağlı olması durumunda yasama ve yargı karşısında bir 

serbestliğe sahip olması mümkün olmaz. Bu gibi hallerde kanun koyucu, kanunda 

öngörülen belli koşulların gerçekleşmesi halinde, idarenin ne şekilde davranması 

gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Böylece idare, kanun koyucunun iradesini açıklamış 

olacaktır. İdarenin bu yetkisini kullanırken kanun koyucunun iradesine uygun 

davranıp davranmadığı, somut olaya ilişkin tespitlerinin kanun maddesini kapsayıp 

kapsamadığı sorunu yargı organları tarafından denetime tabi tutulacaktır39.  

 

 İdarenin yetkisinin bağlı yetki mi yoksa takdir yetkisi mi olduğu yargı 

denetimi açısından çok önemlidir. Çünkü idarenin takdir yetkisinin var olduğu 

durumlarda, yargı sadece işlemin hukukiliği açısından denetim yapacak ve idarenin 

işleminin idarenin takdir yetkisi alanına girdiğini tespit ederse, işlemin takdiri 

kısmına ilişkin bir denetim yapamayacaktır. Eğer idarenin yetkisi bağlı ise, yargısal 

denetim daha geniş olacak ve idari işlemin her unsuru denetlenebilecektir.  

 

 Bağlı yetki dışında ayrıca hem takdir yetkisi hem de bağlı yetkiyi kapsayan 

haller de vardır. Fakat bu üç alanın da kesin çizgileri olduğu söylenemez. Örneğin; 

                                                            
38 Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, İstanbul, Beta Yayınevi, 2009, s. 195-196.  
39 Günday, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 2.  
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takdir yetkisinin kullanılacağının düşünüldüğü bir alan bağlı yetki içerisinde 

olabileceği gibi, bağlı yetkinin kullanılacağının düşünüldüğü bir alan takdir yetkisine 

konu olabilmektedir40. Ayrıca, takdir yetkisinin, idari işlemin unsurlardan birinde yer 

alması, diğer unsurlarda bağlı yetkinin yer almasına mani değildir. Kanun, idari 

faaliyetin herhangi bir unsurunun şartlarını tayin edip ve diğer unsurlara 

dokunmamış olabilir. Böyle bir halde idari faaliyetin bir unsurunda takdir yetkisinin 

olması, bu yetkinin, faaliyetin tümüne etki edeceği anlamına gelmez. Takdir yetkisi 

sadece o unsur açısından geçerliliğini korur ve diğer unsurlara sirayet etmez41. 

 

 Bağlı yetki halleri, yetki saptırmasının da sınırını teşkil eder. Bilindiği gibi 

yetki saptırması hallerinde, idari işlemin amaç unsurunda sakatlık vardır. Başka bir 

ifadeyle idari makam, idari işlemi, özgülendiği amaç dışında bir amaçla 

gerçekleştirmektedir. Böyle durumlarda idari işlem iptal edilir. Çünkü idari işlemin 

amacı mutlaka kamu yararı olmak zorundadır. Bu sebeple idari işlemin amaç 

unsurunda takdir yetkisi olamayacağı savunulmuştur. Fakat bağlı yetki halinde yetki 

saptırması bir iptal nedeni değildir. Başka bir ifadeyle, idare belli bir sebep ortaya 

çıktığında belli bir karar almak zorundaysa, o anda idarenin amacı kamu yararı 

olmasa bile işlem geçerli olur42. Örneğin; bir trafik polisi “Emniyet Şeridi İhlali” 

yapan kişiye kamu düzenini korumak amacıyla değil, sadece aralarında husumet 

bulunması nedeniyle ceza kesmiş olabilir. Burada trafik polisinin amacı kamu 

düzenini korumak olmasa bile işlem geçerli sayılacaktır. Çünkü polisin “Emniyet 

Şeridi İhlali” yapan kişiye ceza kesmesi bağlı yetkisinin bir sonucudur. İdarenin bu 

konuda bir takdir yetkisi yoktur.  

 

 Görüldüğü gibi, idarenin yetkileri ne tamamen bağlı ne de tamamen 

takdiridir. Bazı haller idarenin takdir yetkisine ihtiyaç göstermez ve var olan hukuk 

kuralları kamu hizmetinin yerine getirilebilmesi, ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması 

için yeterli niteliklere sahiptirler. Böyle hallerde idareye takdir yetkisinin tanınması 

eşitsizliklere ve kamu hizmetinin aksamasına yol açabilir. Örneğin, kırmızı ışıkta 
                                                            
40 Yayla, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 201-202. 
41 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 426. 
42 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 985. 
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geçen bir sürücüye idarenin ceza kesme konusunda takdir yetkisine sahip olması 

halinde bu durum hem cezanın caydırıcılığını etkiler hem trafik kurallarına 

uyulmasını engeller hem de kamu faaliyetlerinden yararlananlar arasında sağlanması 

gereken dengenin yok olmasına neden olur. Bu sebeple, bazı hallerde idarenin 

faaliyetlerindeki dengenin sağlanabilmesi için, yetkisinin bağlanması gerekir. Bazen 

de idarenin faaliyetlerini yürüteceği alanda serbestiye sahip olması gerekir. Çünkü 

var olan hukuk kuralları genel ifadeleriyle somut olayın çözümü için gerekli 

yeterlilikte olmayabilir. İşte böyle hallerde idareye takdir yetkisinin tanınması kamu 

hizmetinin sürekliliği açısından adeta bir zorunluluk halini almıştır. Örneğin, hukuk 

kurallarıyla belediyelerin sadece gıda yardımı yapacağına ilişkin bir sınırlama 

getirilirse, ortaya çıkabilecek çeşitli ihtiyaçların belediyeler tarafından karşılanması 

mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum ise sosyal devlet ilkesi ile çelişir. İşte, kamu 

hizmetinin işleyişinde böyle aksaklıkların yaşanmaması için idareye takdir yetkisi 

tanınmalıdır. Dolayısıyla, görülüyor ki takdir yetkisi idare açısından vazgeçilemez 

bir yetkidir.  

 

B. Keyfi Yetki-Takdir Yetkisi Ayrımı 
 

 İdarenin tüm faaliyetlerine ilişkin, kanunlarda ayrıntılı düzenleme 

yapılamayacağı için idareye takdir yetkisi tanınması zorunludur. Fakat idare 

kendisine tanınan bu yetkiyi kanunlarda gösterilen sınırlar içerisinde ve kamu yararı 

amacına yönelik kullanmak zorundadır43. Bu zorunluluk hukuk devleti ilkesinin bir 

gereğidir.  

 

 İdare, tüzel kişiliğe sahip bir kurum olması sebebiyle faaliyetlerini gerçek 

kişiler vasıtasıyla yerine getirir. Gerçek kişiler ise keyfi davranma eğilimi içerisine 

kolayca girebilirler44. Bu keyfiliği önlemek için idari faaliyetlerdeki amaç kamu 

yararı ile sınırlandırılmış, hukuk kuralları ile çerçevelenmiş ve yargısal yolla 

denetime tabi tutulmuştur. 

                                                            
43 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s. 333. 
44 Özay, Günışığında Yönetim, s. 13. 
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 İdarenin tüzel kişiliğinin temsilcisi olan gerçek kişilerin faaliyetlerinde 

keyfiliğe gidebilecekleri bir gerçekliktir. Fakat bu keyfiliğin bir devlet sistemi olarak 

benimsendiği durumlar da vardır. Bu sisteme örnek olarak ise “Polis Devleti” sistemi 

verilebilir. 17 ve 18’inci yüzyıllarda Kara Avrupa’sı ülkelerindeki mutlakıyetçi 

rejimleri açıklamak için kullanılan ve ilk kez Almanya’da ortaya çıkan polis devleti, 

hukuk devletinin tam aksi olarak ifade edilir. Polis devletindeki polis kavramı 

bugünkü anlamıyla sadece kolluk kuvvetlerini ifade etmez. Kamunun refahını 

sağlamaya yönelik tüm idari faaliyetler polis faaliyetidir ve devletin bu faaliyetleri 

yerine getirmede sahip olduğu güç polis gücüdür. Kamunun refahı amacı ile her türlü 

önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edebilen ve 

kişilere yükümlülükler yükleyebilen bu devlet modeli tüm bunları yaparken hukuka 

bağlı değildir. Kamunun refahı amacıyla da olsa idari fonksiyonun yürütülmesinde 

başvurduğu eylem ve işlemlerinde hukuka bağlı olmayan idarenin bu sistemde yargı 

denetimine bağlı olması da düşünülemez45.   

 

 Görüldüğü gibi, polis devletinin hâkim olduğu yerlerde idare her türlü alana 

el atma yetkisine sahiptir ve idarenin faaliyetleri hiçbir şekilde denetime tabi 

tutulamaz46. Polis devletinde idare, faaliyetlerinde tamamen serbesttir ve idarenin 

sahip olduğu bu serbesti mutlak ve sınırsız bir takdir yetkisi olarak 

değerlendirilebilir. Yetkinin bu özelliği nedeniyle yetkiyi takdir yetkisinden ziyade 

keyfi yetki olarak adlandırmak yerinde bir tercih olacaktır. Hukuk devleti ilkesi 

içerisinde anlamını bulan takdir yetkisi ise, idarenin hukuk kuralları içerisindeki 

hareket serbestisini ifade eder. Bu yetkinin en önemli özelliği hukuk kuralları ile 

çerçevelenmiş olmasıdır.  Ayrıca, hukuk devleti içerisindeki takdir yetkisi, yargısal 

denetimin dışında tutulamaz. Fakat takdir yetkisinin yargısal denetiminden 

anlaşılması gereken, yetkinin hukuka uygunluğuna yönelik yapılan bir denetimdir. 

Takdir yetkisinin yerindeliği ise, istisnai haller dışında, yargısal denetimin dışında 

tutulması gereken bir alandır.   

                                                            
45 Günday, İdare Hukuku, s. 36. 
46 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 55. 
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C. Takdir Yetkisi-Yerindelik Ayrımı 
 

1. Kavramsal Açıdan Yerindelik 
 

 İdare kamu hizmetini gerçekleştirmek için kamu yararına yönelik birçok 

faaliyette bulunur. Bu faaliyetlerini yerine getirirken idare, hukuk kurallarına uygun 

davranmak zorundadır. Hukuk kuralları çerçevesinde davranan idarenin davranışı 

bazen bu kurallarla sıkı bir şeklide bağlanmış ve idareye serbest bir alan 

bırakılmamıştır. Bazen de idareye belli bir serbesti sağlanarak günün koşullarına göre 

ve ihtiyaca uygun olarak davranışını belirleme imkânı sağlanmıştır. İşte bir idari 

faaliyetin hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmesinin dışında, günün 

koşullarının değerlendirilerek, faaliyetin konusuna en uygun davranış şeklinin 

belirlenmesi, idari faaliyetin yerindeliğini gösterir.  

 

 İdarenin ne zaman harekete geçerse ve hangi yerde faaliyette bulunursa kamu 

yararının daha iyi gerçekleşeceğine dair takdiri, yerindelik alanına girer. Kamu 

yararının gerçekleşmesi için kullanacağı araç, gereç ve yöntemin seçimi de 

yerindelik alanındadır47.  

 

 Bir idari işlemin geçerli bir işlem olabilmesi için ilk olarak hukuka uygun 

olması gerekir. İkinci olarak da yerinde ve ihtiyaca uygun bir işlem olması gerekir. 

İdarenin hukuka uygun işlem yapması bir zorunluluktur ve bu konuda idarenin bir 

seçim yapması mümkün değildir. Kanunda işlem ya da faaliyete ilişkin düzenleme 

nasılsa idare ona göre hareket edecektir. Yerindelik alanında ise, mevcut hukuk 

kurallarını somut olaya uygulayacak idarenin, uygulayacağı alanda hareket serbestisi 

varsa, somut olayda en makul en yerinde çözüm ne ise ona göre hareket etmesi 

gerekecek ve bu hareket şeklini seçerken de iradesi serbest olacaktır 48. 

 

                                                            
47 Ramazan Çağlayan, “Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi”, Atatürk 
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: VII, No: 3-4, 2003, s. 200. 
48 Şükrü Karatepe, “İdarenin Takdir Yetkisi”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 63, No: 392, 1991, s. 83. 
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 Yerindelik kavramı doktrinde birçok defa tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları 

şöyledir;  

 

 “Yerindelik, hukuk kuralının idareye tanıdığı takdir yetkisinin içeriğine, kapsamına 

bağlı olarak hizmetlerin daha iyi görülmesi, kamu yararının en etkili biçimde gerçekleşmesi 

için en yerinde, en faydalı kararı verme imkânıdır.”49 ; “İdarenin karşılaştığı soruna en uygun 

çözümü bulması o konuda yerinde karar almasına “yerindelik” denir.”50; “Yerindelik takdir 

yetkisinin çekirdeği, yargısal denetimin de bu çekirdeğe ulaşıldığında artık durduğu bir 

alandır.”51; “ Yerindelik, kamu düzenini bozma tehlikesinin söz konusu olduğu durumlarda o 

an için yapılması en uygun sayılan davranış biçimidir.”52 

 

  Sonuç olarak tanımlardan da anlaşılacağı gibi yerindelik, idarenin, işlem tesis 

ederken hukuk kurallarına uymanın yanında, tesis edilen işlemin ve kamu hizmetinin 

gereklerine en uygun kararı alması gerekliliğidir.  

 

2. Yerindelik ve Takdir Yetkisi İlişkisi 
 

 Takdir yetkisi, idarenin bir olayda belli şartların gerçekleşmesi halinde bir 

işlemi yapıp yapmama ya da var olan hareket seçeneklerinden birini seçebilme 

serbestisidir. İdare bu serbestiyi kullanırken aynı zamanda somut olayın özelliklerine 

göre ve ihtiyaca uygun, yerinde hareket etmelidir. Dolayısıyla, takdir yetkisi ve 

yerindelik kavramları birbirleriyle sıkı ilişki içerisindedir.  

 

 Takdir yetkisi ve yerindelik kavramına ilişkin doktrinde birçok görüş ortaya 

atılmıştır. Bazı yazarlar bu iki kavramın birbiri içine geçmiş özdeş kavramlar 

olduğunu savunurken bazı yazarlar bu iki kavramın birbirinden farklı kavramlar 

olduklarını ileri sürmüşlerdir. KARATEPE, takdir yetkisinin alanı ile yerindeliğin 

alanının büyük benzerlik gösterdiğini ifade etmiş ve bu iki kavramın aynı anlama 

                                                            
49 Deniz Daştan, “Takdir Yetkisi, Yargısal Denetim ve Yerindelik”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 
LXXVII, No: 2, 2003, s. 329. 
50 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 951. 
51 Yayla, İdare Hukuku, s. 193. 
52 Özay, Günışığında Yönetim, s. 743. 
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geldiği durumlara da rastlanıldığını belirtmiştir53. Takdir yetkisi idari faaliyetin 

yerindeliğini tespit etmek demektir. Fakat bu durum her iki kavramın da aynı 

kavramlar olduğu anlamına gelmez. Takdir yetkisi idareye tanınmış ve uygulanması 

ile somutlaşan bir yetkidir. Yerindelik ise, idari faaliyetin yerine getirilmesi 

esnasında, idare tarafından seçilecek davranış şekline yönelik gözetilmesi gereken bir 

ilke olarak ifade edilebilir.  

 

 GÖZLER’ e göre idareye takdir yetkisi kamu yararının gerçekleştirebilmesi 

için tanınmıştır. Bir idari işlemin hukuka uygun olması yetmez aynı zamanda yerinde 

olması gerekir. İdarenin başvurduğu araç, kamu yararı amacını gerçekleştiriyorsa bu 

araç yerinde bir araçtır. Ancak yerindelik hukukîlik değil, etkililik sorunudur. İdari 

işlemin hukuka uygunluğunu gerçekleştirmek kolaydır. Asıl zor olan yerindeliğini 

sağlamaktır. Bunun bilinen bir yolu yoktur. İşte bu nedenle idareye takdir yetkisi 

tanınarak yerinde kararlar alma imkânının sağlanması hedeflenmiştir54.  İdareye 

tanınan takdir yetkisinin alanı, en azından yetkinin tanındığı hukuk kurallarının 

ifadelerinden anlaşılabilir. Fakat yerindelik alanı, ancak takdir yetkisinin somut olaya 

uygulanması sırasında idarenin kamu yararı amacına hizmet ederken ortaya koyduğu 

yorum ile ortaya çıkar.  

 

 YAYLA’ ya göre takdir yetkisi yerindelik alanındadır ve yerindelik ile takdir 

yetkisi iç içe geçen bir yapıdadır55. Fakat yerindelik alanının tamamen takdir yetkisi 

içerisine sokulması doğru değildir. Bu nedenle yazar, takdir yetkisinin alanına ilişkin 

tanımında, “Takdir yetkisi tamamen veya kısmen yerindelik alanında inhisar eder” 

ifadesi kullanmıştır. Ayrıca yazara göre yerindeliğin varlığı için gerekli unsurlar 

şöyledir; “Maddi olayların değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi”, “Belli bir yönde 

hareket edip etmeme imkânı”, “Harekete geçme zamanının tayini”. Yerindeliğin 

varlığı için gerekli bu üç unsurdan hepsinin birden ortada kalkması halinde idarenin 

yetkisi bağlı yetki halini alır56. YAYLA, yerindelik kavramını merkeze alarak iki 

                                                            
53 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 85. 
54 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 361. 
55 Yayla, İdare Hukuku, s. 195. 
56 Yayla, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 207-208. 
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kavramın ilişkisini açıklamıştır. Yazarın, yerindeliğin unsuru olarak ifade ettiği 

hususlar aslında idarenin sahip olduğu takdir yetkisine dayanarak yapacağı 

yorumlardır. Eğer idare belli bir yönde hareket edip etmeme imkânına sahip ise, bu 

konuda irade serbestisi ile karar verebiliyorsa idarenin takdir yetkisine sahip 

olduğundan bahsedilir. İdarenin hareket edip etmeme konusunda yapacağı tercih, 

yürüteceği faaliyetin yerindeliğine de ilişkin olacaktır. Çünkü idare, idari faaliyetin 

yürütülmesinde harekete geçmesi o faaliyet açısından yerinde bir tercih olacaksa 

harekete geçmelidir. Dolayısıyla, yerindelik ve takdir yetkisi kavramları birbirinden 

farklı, fakat birbirini tamamlayan kavramlardır.  

 

 AZRAK’ a göre ise takdir yetkisi ve yerindelik kavramı farklıdır. Takdir 

yetkisi idari işlemden bağımsız ve bir kez kullanılmakla tükenen bir yetki iken, 

yerindelik, yapılan idari işlemin ortaya koyduğu, az çok süreklilik arz eden bir 

durumdur. Bu durum idari işlem ile ortaya çıkan sonucun, kamu hizmetinin 

gereklerine uygun olmasından ibarettir ve derinlemesine bir inceleme yapılmadan 

açıklanamaz. Ayrıca, takdir yetkisi ile yerindelik kavramlarının farklılığı başka 

şekilde de ortaya konabilir. Şöyle ki; takdir yetkisi, uygulanacak hukuk kuralının 

sınırları içinde idarenin serbest karar verme alanını oluştururken, yerindelik, bu 

serbest karar verme alanı içerisinde kalınarak verilen kararın konusunu oluşturur57. 

Yazarın da dediği gibi, idarenin aldığı kararlar, ister bağlı yetkiye dayalı olsun ister 

takdir yetkisine dayalı olsun, her zaman kamu yararı amacına hizmet eden, yerinde 

kararlar olmak zorundadırlar. İdare her zaman takdir yetkisine sahip değildir. Fakat 

idarenin kararları her zaman yerinde olmak zorundadır. Bağlı yetki halinde, idarenin 

herhangi bir irade serbestisi olmadığı için, idarenin aldığı karar, hukuka aykırı 

değilse, yerinde kabul edilir. Fakat takdir yetkisi halinde, idare alacağı kararın 

yerindeliğini kendisi tayin edecektir. Dolayısıyla, somut olayda, idarenin kullandığı 

takdir yetkisi, o işleme özgü bir hareket serbestisi iken, yerindelik ise, idarenin o 

işlemin amacına hizmet edecek en uygun davranış şeklini belirlemesi gerekliliğidir.  

 

                                                            
57 Ali Ülkü Azrak, “İdari Yargı Denetiminin Sınırı Olarak İdarenin Takdir Yetkisi”, İdare Hukuku ve 
İlimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 1-3, 1985, s. 26-27-28. 
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AKILLIOĞLU, Danıştay sekizci dairesinin yerindelik denetimi yasağı 

tanımından yola çıkarak takdir yetkisi ve yerindeliğin alanlarını belirlemeye 

çalışmıştır. Bu tanıma göre, yerindelik denetimi yasağı şöyle ifade edilmektedir; 

“İdarenin nesnel değerlendirilmesi olanağı bulunmayan işleyiş zorluklarının ya da 

hukuksal sınırlar içindeki seçeneklerden birine karışılması.” Bu tanımdan yola 

çıkıldığında yazar, takdir yetkisinden ayrı bir yerindelik alanı olduğunu kabul etmek 

gerekeceğini ifade etmiştir. Ayrıca, idareye ait böyle bir alanın varlığının kabul 

edilmesinin, idarenin davranışlarının hukuksallığı ilkesiyle çeliştiğini belirtmiştir. 

Yazar, takdir yetkisi ile yerindeliğin ayrımının yapılmasının takdir yetkisi için 

idarenin serbest hareket alanı, yerindelik için ise idarenin denetlenmeyen alanı olarak 

bir kabulü gerektireceğini ifade etmiştir. Bu durumun ise, yönetimin tüm 

faaliyetlerinin denetime tabi olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir. 

Yazar, yerindeliğin ayrı bir alan olarak değil, takdir yetkisinin bir ölçüsü olarak 

kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur58. Yargısal açıdan düşünüldüğünde elbette, 

idarenin hiçbir şekilde denetlenmeyen faaliyetlerinin bulunması, idarenin hukuka 

bağlılığı ve faaliyetlerinin yargı denetimine tabi olması ilkesi ile bağdaşmaz. Zaten 

bir faaliyet takdir yetkisine dayalı olarak yapılsa bile hukuka aykırı ise iptali gerekir. 

Fakat idareye tanınmış takdir yetkisine bağlı olarak tesis edilmiş hukuka uygun bir 

idari işlemde, idarenin serbestçe karar alması demek o işleme en uygun ve yerinde 

tercihi yapması demektir. Böyle bir tercih yapması ise, idarenin işleme yönelik 

yerindelik tayinidir. İdarenin açık bir hatası olmadıktan sonra, idareye takdir 

yetkisini kullanırken, işleme yönelik yerindeliği tayin alanı bırakılmaz ise, idareye 

takdir yetkisinin de tanınmasının hiçbir anlamı olmaz.  

 

  Yerindelik ile takdir yetkisi kavramları konusunda bir başka görüş olarak 

YOKUŞ,  yerindeliğin takdir yetkisi içerisinde kaldığını ve idarenin takdir yetkisinin 

genişlemesi ile orantılı olarak yerindelik ile takdir yetkisinin özdeşleştiğini ifade 

etmiştir. Yerindelik alanı kural olarak idareciye aittir ve hâkim idarecinin yerindeliğe 

ilişkin kararını denetime tabi tutamaz. Fakat yerindelik ile takdir yetkisi alanının 

                                                            
58 Tekin Akıllıoğlu, “Yönetsel Yargı ve Denetimin Etkinliği”, Amme İdare Dergisi, C: XXIII, No: 1, 
Mart 1990, s. 9. 
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özdeşleştiği hallerde hâkim kendiliğinden yerindelik alanına girmek mecburiyetinde 

kalabilir59. YOKUŞ’ un da ifade ettiği gibi, her iki kavram ayrı niteliklere sahip 

olmakla birlikte, bazen öyle iç içe geçerler ki denetlenemeyen alan olarak ifade 

edilen yerindelik, işlemin mahiyeti gereği denetlenebilir. Örneğin, kolluk 

faaliyetlerinde, takdir yetkisine dayalı işlemin hukukiliği denetlenirken yerindelik 

alanına da girilebilir. Çünkü böyle hallerde takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılıp 

kullanılmadığını denetlemek aynı zamanda yerindeliğini de denetlemek anlamına 

gelebilir.  

 

 Takdir yetkisi ve yerindelik doktrin görüşlerinden de anlaşılacağı gibi sıkı 

ilişki içerisinde olan kavramlardır. İdareye takdir yetkisinin tanındığı hallerde idare, 

yerinde kararlar almak zorundadır. Takdir yetkisi kanun hükmüyle verilir ve sınırları 

bellidir. Fakat yerindeliğin tayini idareye aittir. Yerindelik soyut bir kavramdır ve 

hukuki sınırlarının çizilebilmesi mümkün değildir. Çünkü yerindeliğin sınırları her 

olaya göre farklı şekilde tespit edilebilir. Bu açıdan bakıldığında yerindelik ve takdir 

yetkisinin aynı kavramlar oldukları söylenemez. Fakat her iki kavramın sıkı ilişki 

içerisinde olduğu da bir gerçektir. İdare, ancak takdir yetkisine sahip olduğu hallerde, 

idari faaliyetin yerindeliğini tayin edebilir.  

 

3. Yargısal Açıdan Takdir Yetkisi ve Yerindelik  
 

 Takdir yetkisi, her ne kadar idareye serbest hareket etme imkânı sağlasa da, 

bu yetkiye dayanılarak yapılan işlemler doğrudan yargı denetimi dışında bırakılamaz. 

İdari yargılamada, ilk önce işlemin hukuki yönden sakat olup olmadığına bakılır. 

Eğer hukuki şartlara uygun olarak yapılmış bir işlem varsa daha sonra işlemin bağlı 

yetki ya da takdir yetkisinin alanına girip girmediğine bakılır. İşlem bağlı yetkiye 

dayalı bir işlemse, bu işlem kanunda nasıl emredildiyse o şekilde tesis edilmek 

zorundadır ve yargı organı tarafından işlemin, kanunda geçen ifadeye uygunluğu 

denetlenir. Buraya kadar yapılan denetim hukukilik denetimidir.  Fakat işlem, takdir 

                                                            
59 Sevtap Yokuş, “Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırları”, 
İstanbul Barosu Dergisi, Haziran 1998, s. 313. 
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yetkisine dayanılarak gerçekleştirilmiş bir işlemse, yargı yeri idarenin takdirini 

denetlememelidir. Böyle bir halde yapılacak denetim idarenin aldığı kararın 

yerindeliğini denetlemek anlamına gelir.  

 

 Takdir yetkisine sahip olan idare, yükümlü olduğu bir kamu hizmetini ifa 

ederken hizmetin gereklerini belirlemek, hizmet için en yerinde olanın ne olduğunu 

seçmek ve takdir etmek, kanunun verdiği yetkiye bağlı olarak şartların oluşması 

halinde harekete geçip geçmemek ya da ne zaman ve nerde harekete geçileceğini 

tespit etmek hakkına sahiptir. Bu sebeple, idari yargıda, takdir yetkisine dayanılarak 

yapılan işlemin yerindeliğinin denetimi yapılamaz 60.  

 

 İdare hâkiminin denetiminin sınırı, hâkimin değerlendirmesinin, sadece idare 

tarafından yapılması gereken değerlendirme ile karıştırılmaması açısından çok 

önemlidir. Hâkimin denetiminin sınırı konusunda WALINE, denetimin sınırını 

açıklamada idareciyi karar vermeye iten düşüncelerin birbirinden mantıken ayrı üç 

aşamadan geçtiğini belirtmiştir. Yazarın tespitine göre idareci ilk önce “kanunlar 

beni böyle bir karar almaya zorluyor mu ?” Sorusunu kendisine sormalıdır. Cevap 

olumlu ise, idareci bu kararı almayı yerinde görmese bile, yetkisi bağlı olduğu için o 

kararı almak zorundadır. İkinci olarak idare, “Kanunlar mecburiyet koşmaksızın 

böyle bir karar almama cevaz veriyor mu?” sorusunu kendisine sormalıdır.  Cevap 

olumsuz ise idareci kararını yerinde bulsa bile bu kararı almaktan kaçınmalıdır. Eğer 

cevap olumlu ise idareci kendi kendine üçüncü soruyu sorar: “Kanunlar mecburiyet 

koşmaksızın böyle bir karar almama cevaz verdiğine göre, bu kararı almak mı kamu 

yararına daha uygundur almamak mı? ” Bu sorular ışığında, WALINE, idarecinin 

kendisine sorduğu ilk iki soruya cevap verirken kendi kendisine yaptığı 

değerlendirmeyi, hâkimin kendisinin de yapabileceği ve yapması gerektiği 

görüşündedir. Fakat kesinlikle idarecinin yetki alanına giren üçüncü soru karşısında 

durmalıdır. Çünkü kamu yararına ilişkin tespit tamamen idarenin alanındadır. Zaten 

idare etmek, alınmasında kanunen sakınca bulunmayan çeşitli kararlar arasından 

kamu yararı gereklerine en uygun düşeni seçmek demektir. Böyle durumlarda, 
                                                            
60 Azrak, İdari Yargı Denetiminin Sınırı Olarak İdarenin Takdir Yetkisi, s. 58. 
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hâkimin, bir idari faaliyeti idareciden sonra ve iptal maksadıyla kamu yararına uygun 

olup olmadığı açısından değerlendirmesi hiyerarşik üstün değerlendirmesi gibi olur61. 

Yazarın da ifade ettiği gibi, idare hâkimi, idarenin takdirde hataya düştüğü haller 

dışında, hareket serbestisine dayanarak aldığı kararlarının hukukiliğini denetledikten 

sonra, yerindelik alanına girmemelidir. Çünkü idari işlemin yerindeliğini tayin 

yetkisi idarenindir ve hâkimin yerindelik alanına girmesi adeta bir idare kişisi gibi 

davranarak idare adına karar alması anlamına gelir ki bu durum, idareye takdir 

yetkisinin tanınması amacına ters bir durum teşkil eder.  

  

 KARATEPE, idareye tanınan yerindeliğin tayininin, mevcut seçeneklerden 

birisinin tercih edilmesi ile sınırlı olduğunu ifade etmiştir. İdarenin, hukuken geçerli 

çözüm yolları içerisinden kendisine göre en uygun olanı seçme yetkisine sahip 

olduğu hallerde yapılacak denetim sadece kanunen geçerli çözüm yollarından birinin 

seçilip seçilmediğinin kontrolü şeklinde olacaktır. Eğer idare, izin verilen çözüm 

yollarından birini seçmiş ise artık neden öteki çözüm yollarını seçmediği 

sorgulanamayacaktır. Örneğin; Bir Belediye, sahip olduğu bütçesiyle hizmet verdiği 

alanda park, ya da köprü işleri yapmaya yetkili ise ve tercihini park yapmak yolunda 

kullanmışsa artık ona neden köprü yapmadığı sorulmayacaktır. Böyle bir sorgulama 

yapılması, yargı organının idari işlemin niteliğine karar vermesi anlamını 

taşıyacaktır62. İdare, kamu hizmetinin yürütücüsü olarak, kamu hizmetinin 

gereklerini bizzat tespit edebilme konusunda kabiliyetli kabul edilir. Dolayısıyla, 

idareye belli bir faaliyete ilişkin takdir yetkisi tanındıysa, idare bu takdir yetkisini 

kamu hizmetinin gereklerine en uygun şekilde ve yerinde kullanacak kabiliyeti 

haizdir.  Yargı organları tarafından yapılacak denetim elbette işlemin hukukiliğine 

yönelebilir. Fakat yargı organı tarafından adeta idarenin yerine geçerek işlemin 

yerindeliğinin tayin edilmesi idarenin faaliyetlerinde sağlanması gereken sürekliliği 

de zedeler.  

 

                                                            
61 Marcel Waline, “İdari Yargıcın Tasarruflar Üzerindeki Denetiminin Kapması ve Sınırları”, Çev. 
Kutlu Türkeş, Danıştay Dergisi, Yıl: 6, No: 20-21, 1976, s. 105-106. 
62 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 84. 
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 Yerindelik denetimi yasağına ilişkin yargı kararlarında birçok örneğe 

rastlanılmaktadır. Örneğin, konuya ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin bir kararında 

yerindelik denetimine ilişkin şöyle bir açıklamada bulunulmuştur;  

 

 “İdarenin, belirli bir kamu hizmetinin etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesi, 

kamu yararının daha somut bir biçimde ortaya konulması için birden çok seçenekten birisini 

tercihte takdir yetkisi ile donatıldıkları durumlarda, idari yargı organlarınca yapılacak 

denetim idarenin tercih ettiği seçeneğin ve bunun uygulanmasının hukuka uygun olup 

olmadığının araştırılması ve saptanmasıyla sınırlı olup, idari yargı organlarının idareyi bu 

seçeneklerden birisini tercihe zorlayacak ya da muayyen bir yönde işlem veya eylem tesisine 

zorunlu kılacak biçimde yargı kararı vermeleri ve böylece idari işlemlerin denetiminde 

“hukuka uygunluk” sınırını aşarak “yerindelik” denetimine girmeleri Anayasa ve Yasa 

kurallarıyla ve idare hukuku ilkeleriyle bağdaştırılamaz.”63 

 

  Kararda da ifade edildiği gibi, yargı denetimi, idari işlemin hukuka 

uygunluğu ile sınırlı olmalıdır. İdari yargı organları da, idarenin kamu hizmetinin 

yürütücüsü olarak hizmete yönelik yaptığı tercihlere saygı duymalıdırlar.  

  

 İdarenin herhangi bir işlem yapmada sahip olduğu takdir yetkisinin alanı ve 

genişliği ile var olan bir işlemi değiştiren, kaldıran ya da geri alan nitelikte bir işlem 

yapacağı zamanki takdir yetkisi hiçbir zaman aynı boyutta değildir64. Bu konuya 

ilişkin Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun bir kararında65; davacı, Etibank 

hizmetlerinin, teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiği, bu sebeple de Etibank Genel 

Müdürü’nün teknik bilgi ve uzmanlığa sahip bir kişi olması gerektiği, davacının ise, 

İktisat Fakültesi mezunu olduğu gerekçesi ileri sürülerek Etibank Genel 

Müdürlüğü’nden, Bakanlar Kurulu kararı ile alınmıştır. Fakat Bakanlar Kurulu’nun 

bu kararı Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nca iptal edilmiştir. Danıştay’ca, memur 

hukukunda, bu tür işlemler kapsamında memurun ancak kariyer ve statüyle sınırlı bir 

                                                            
63 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 23.11.1987, E: 87/2389, K: 87/1620, Ankara, Danıştay 
Dergisi, Yıl: 18, No: 70-71, 1988, s. 257. 
64 Özay, Günışığında Yönetim, s. 457. 
65 “Danıştay Dava Daireleri Kurulu Kararı”, T: 14.01.1977, E: 1976/39, K: 1977/30, Ankara, 
Danıştay Dergisi, No: 28-29, 1978, s. 215-220.  
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kazanılmış hakkından söz edilebileceği, yoksa görev yeri ve makama ilişkin 

kazanılmış haktan söz etmeye olanak bulunmadığı ifade edilerek, bu konuda idarenin 

takdir yetkisi kabul edilmekle birlikte, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmetine 

kullanılabileceği ve yetki saptırması şeklinde tezahür edemeyeceği ve keyfilik 

sınırına varamayacağı da belirtilmiştir. Ayrıca, Danıştay, idarenin takdir yetkisi 

kapsamındaki tasarruflarında, belli sebep göstererek işlem yaptığında, yargısal 

denetimin, bu sebeplerin var olup olmadığı, var olması halinde, böyle bir işlem 

yapılmasına yeterli olup olmadığı üzerinde cereyan edeceğini ifade etmiştir. Olayda, 

Bakanlar Kurulunun ilk defa atamada sahip olduğu takdir yetkisi ile görevden alma 

sırasında sahip olduğu takdir yetkisinin sınırı aynı değildir. Bakanlar Kurulu 

görevden alma nedeni olarak davacının başarısızlığını öne sürüp bunu kanıtlasaydı 

idarenin görevden alma işlemi hukuka uygun olurdu. Fakat idarenin gösterdiği 

sebebin incelenmesi ve hukuka uygun olmaması durumunda, idarece alınan kararın 

yargı makamları tarafından iptal edilmesi mümkündür. Boş olan bir kadroya adaylar 

arasından kimi atayacağı idarenin yerindelik alanına girdiği ve denetlemeyeceği 

muhakkak ise de bu olayda da görüldüğü gibi, işlemin kaldırılmasında artık 

yerindeliğin ötesinde bir hukuksallık ve denetim söz konusudur66. İdareye tanınmış 

takdir yetkisi, keyfi bir yetki değildir. Dolayısıyla, takdir yetkisini kullanan idarenin 

işlemlerinde keyfiliğe gitmesi ve bu durumun çok net bir şekilde anlaşılması halinde, 

yargısal denetimin sınırlarının genişlemesi doğaldır. Olayda da olduğu gibi, idarenin 

tesis ettiği işlemin dayandığı sebepler araştırıldığında, bu sebeplerin gerçeği 

yansıtmadığı ve idarenin kendisine tanınan takdir yetkisini aştığı ortaya çıkıyorsa, 

işlem görünüşte hukuka uygun olsa bile, aslında işlemin tesis edilme amacı 

yönünden hukuka aykırı olarak kabul edilip iptal edilmesi gerekir.  

  

 Hukuk davalarında hâkim ancak tarafların isteği üzerine harekete geçer ve 

davayı yönetir. Fakat idari yargılama usulünde hâkim bizzat davanın içindedir ve 

tarafların talepleri ile bağlı değildir. İşte bu sebeple, gerçeği ortaya çıkarabilmesi için 

idari yargı hâkimine re’sen araştırma yetkisi verilmiştir.  Buradaki asıl amaç, idari 

yargının önüne gelen sorunda denetim yaparken, idare ile birey arasındaki güç 
                                                            
66 Özay, Günışığında Yönetim, s. 458. 
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dengesizliğinin ve genelde dava ile ilgili bütün belgelerin idarenin elinde olması 

probleminin önüne geçmektedir67. Re’sen araştırma, hâkime verilmiş bir yetki olup, 

bu yetkinin yerindelikle kesişmesi oldukça olası bir yetki olması sebebiyle bu 

yetkinin incelenmesi gerekir. 

 

 Re’sen araştırma yetkisi 06.01.1982 tarih ve 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 20’inci maddesinde düzenlenmiş ve çeşitli yargı kararlarında da 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bu maddeye göre;  

 

 “Danıştay ile İdare ve Vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 

incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri 

evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden 

isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. 

Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.”  

 

 Maddede yer alan  “her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar” ifadesi, 

re’sen araştırma yapabilme yetkisinin bir görüntüsüdür.  

 

 Danıştay On İkinci Dairesi’nin bir kararında da re’sen araştırma ilkesinin 

önemi üzerinde durmuştur. Bu kararda,  ilkenin önemi şöyle ifade edilmiştir;  

 

 “Resen araştırma ilkesi, bir taraftan yargılamada, göz önüne alınması gereken kamu 

düzenine ilişkin hususlarda mahkemenin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi, bir taraftan da idari 

yargı denetiminin bir hukuka uygunluk denetimi olması ve herhangi bir işlem veya eylemin 

hukuka uygun olup olmadığının bazen kapsamlı bir araştırma ve incelemeyi gerektirebilmesi 

nedeniyle önemli bir ilkedir.”68  

 

                                                            
67 Yücel Oğurlu, “Danıştay Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma İlkesi”, 
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi:75’inci Yıl Armağanı, C: II, No: 2, 1998, s. 120. 
68 “Danıştay On ikinci Dairesi Kararı”, T: 06.02.2006, E: 2005/6399, K: 2006/220, Danıştay Dergisi, 
No: 115, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (Çevrimiçi), 17.05.2011. 
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 Anlaşılıyor ki re’sen araştırma ilkesi idari yargılamanın sağlıklı işleyebilmesi 

için vazgeçilmez bir ilkedir. Bu ilke aynı zamanda idare hakimine tanınmış bir 

yetkidir.  

 

 Re’sen araştırma, ilk inceleme, iddia ve savunmaların, idari işlemlerin 

unsurlarının araştırılması, dava ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi ve ispat 

külfeti aşamalarında, kısacası yargılamanın her aşamasında karşılaşılabilen bir 

yetkidir. İdari işlemin unsurları açısından bakıldığında, işlemin sebep unsurundaki 

takdir yetkisine ilişkin iç ve dış sınırların aşılıp aşılmadığının denetimi re’sen 

araştırma yetkisi ile yapılmaktadır. Hatta idari yargı yeri araştırması sonucunda, 

işlemin hukuka uygun olduğu yönünde yeni bir sebep bulursa, sebep ikamesi yoluna 

gidebilir69. Danıştay Onuncu Dairesinin konuya ilişkin bir kararında;  

 

 “İptal davasında, idari işlemin hukuka uygunluğunun denetimi yapılırken, yargı 

yerinde sadece işlemin yazılı olan sebebi ile bağlı kalınmamalı, söz konusu işlemin tesisini 

gerektirecek bir sebebin bulunup bulunmadığı da araştırılmalı ve gerektiğinde sebep ikamesi 

yoluna gidilmelidir.”70 ifadesi yer almaktadır.  

 

 İdari yargıya verilen re’sen araştırma yetkisi elbette sınırsız değildir. İlk 

olarak anayasal bir sınır olan idari yargılama makamlarının hukuka uygunluk 

denetimi sınırının varlığı görülür. Bu sebeple, re’sen araştırma yetkisi yerindelik 

denetimi şeklinde kullanılamaz71. İlk bakışta önüne gelen davayı her yönden 

araştırma yetkisine sahip idare hâkiminin yerindelik alanına da girebileceği 

düşünülse de, hâkimlerin bu yetkilerini keyfiyete dökmemeleri için yerindelik 

denetimi yasağı ile sınırlanmaları gerekir.  

 

 Yerindelik denetimi idari yargının giremeyeceği bir alandır. Fakat bazen öyle 

durumlar ortaya çıkabilir ki bir işlemin hukuka uygunluğunu saptayabilmek için o 

                                                            
69 Oğurlu, Danıştay Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma İlkesi, s.129. 
70 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 24.12.1987, E: 85/2229, K: 87/2181, Danıştay Dergisi, Yıl: 
18, No: 70-71, t. y. ,  s. 575. 
71 Oğurlu, Danıştay Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma İlkesi, s.131. 
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işlemin yerinde olup olmadığını tespit etmek gerekir. Böyle hallere özellikle kolluk 

önlemlerinin alındığı ve kişilerin özgürlük alanlarına müdahale edildiği zamanlarda 

rastlanır. Kolluk kuvvetlerinin yaptıkları müdahale sonucu ortaya çıkan zararlara 

dayalı olarak açılan tam yargı davalarında hukukilik denetimi ile yerindelik denetimi 

kaynaşmış bir görüntü içerisindedirler. Kolluk müdahalelerinin hukuka uygun olup 

olmadığının tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü bu müdahalelerin kamu düzeninin 

korunması açısından gerekli ve yerinde olup olmadığının da ayrıca incelenmesi 

gerekir. Aslında bu inceleme, alınan kolluk önlemleri ile önlemenin amacı arasındaki 

ölçülülüğün dikkate alınıp alınmadığının araştırılmasıdır. İşte bu sebeple, böyle 

hallerde, idarenin faaliyetinin hukuka uygunluğunun araştırılması yerindeliğinin 

araştırılmasını da gerektirmektedir72.  

 

 İdarenin kolluk faaliyetini yerine getirirken uyması gereken ilkelerden biri 

belki de en önemlisi ölçülülük ilkesidir. Özellikle temel hak ve hürriyetlere getirilen 

sınırlamalar açısından çok önemli olan bu ilke 1982 anayasasında 03.10.2001 tarih 

ve 4709 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasında temel alınacak ilke halini almıştır. Anayasanın ilgili 13’üncü 

maddesi şöyledir;  

 

 “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 

sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 
 

 Ölçülülük ilkesinde, kamu yararını gerçekleştirmek için başvurulan araç 

gerekli olmalı, amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalı ve amaç ile araç arasında 

orantı bulunmalıdır73. Ölçülülük ilkesi idarenin kolluk faaliyetleri açısından çok 

önemli bir ilkedir. Fakat bu ilke, idarenin takdir yetkisini sınırladığı ve bu yetkiyle 

çatıştığı iddia edilerek eleştirilmektedir. Aynı zamanda da temel hak ve özgürlüklerin 

                                                            
72 Azrak, İdari Yargı Denetiminin Sınırı Olarak İdarenin Takdir Yetkisi, s. 58. 
73 Yücel Oğurlu, Karşılaştırmalı İdare Hukuku’nda Ölçülülük ilkesi, 1.b.s. , Ankara, Seçkin 
Yayınevi, 2002, s. 36-37-38. 
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sınırlandırılmasının denetlenmesinde kademeli bir denetim silsilesi oluşturduğu için 

de savunulmuştur74.  

 

 Ölçülülük ilkesi, nasıl bir idari faaliyetin yerine getirilmesinde idare açısından 

bir sınırlayıcı işleve sahip ise yerindelik de aynı şekilde idareye hukuka uygun 

hareket etmenin yanında, yerinde karar alma konusunda yükümlülük yükleyen bir 

işleve sahiptir. Başka bir ifadeyle, yerindelik, idareye keyfi davranmaktan kaçınmak 

ve mevcut olaya uygun faaliyet ya da işlem gerçekleştirmek konusunda sınır koyar. 

Bu açıdan bakıldığında ölçülülük ile yerindelik kavramları sıkı ilişki içerisinde olan 

kavramlardır.  

 

 ÖZAY, yerindelik kavramı ve ölçülülük ilkesi arasındaki ilişkinin doğrudan 

ve orantılı olduğunu ifade etmiş ve bu sebeple birindeki yanılgının, kaçınılmaz bir 

şekilde diğerini de etkilediğini ve hukuka aykırı kıldığını belirtmiştir. Bu nedenle,  

herhangi bir doğrudan uygulamada, önce aykırı davranışı yapanların uyarılması, 

gerekeni yapabilmeleri amacıyla kendilerine zaman verilmesi, uyarıya olumlu 

yaklaşım gösterenlere yardım edilmesi ve bütün bunlardan sonra da direnenlere karşı 

bunu ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin en hafiften en ağırına doğru 

uygulanmasının yerindelik ve ölçülülüğün gösterge ve yöntemi sayılacağını ifade 

etmiştir75. Yazarın da ifade ettiği gibi ölçülülük ve yerindelik kavramları birbirlerine 

sıkı şekilde bağlıdır. Fakat yerindelik idari faaliyetin kamu hizmetinin amacına en 

uygun şekilde yerine getirilmesinde izlenecek yolu tayin iken, ölçülülük alınmış olan 

kararın uygulanması esnasındaki yoğunluğun derecesi olarak nitelendirilebilir. 

Aslında ölçülülük için, yerindeliğin daha somutlaşmış halidir de denilebilir.  

 

 Ölçülülük ilkesi ile yerindelik kavramlarının yargılama aşamasındaki işlevi 

konusunda da problemler çıkabilmektedir. Aslında bir idari faaliyetin ölçülülüğünün 

denetimi aynı zamanda yerindeliğinin de incelenmesi anlamına gelir. Mevcut 

durumun şartları, çevresel etkenler, yetkiyi kullanan ya da bu kullanıma muhatap 

                                                            
74 Oğurlu, Karşılaştırmalı İdare Hukuku’nda Ölçülülük İlkesi, s. 106. 
75 Özay, Günışığında Yönetim, s. 743. 
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olanların psikolojileri ve hatta hava durumuna kadar birçok unsur özellikle kolluk 

yetkilerinin kullanılması şartlarını değiştirebilir. OĞURLU, bütün bu durumların 

değerlendirilmesinin, yerindelik denetimi alanında olduğunu ifade etmiştir76. 

Örneğin; polisin yasadışı bir eylemde topluluğu dağıtmak için topluluğa su sıkması, 

o an için yerinde bir karar olabilir. Fakat polisin bu yetkisini ölçülü kullanmaması 

sonucu, bir gösterici düşerek kolunu kırmış olabilir. Dolayısıyla böyle bir olayın 

yargı önüne gelmesi halinde, polisin su sıkma eylemini gerçekleştirirken ölçülü 

davranıp davranmadığı denetlenecektir. Bu durum aynı zamanda idarenin faaliyetinin 

yerindeliğini de denetleme anlamına gelir. 

 

 Kolluk yetkilerinin kullanıldığı hallerde, bu yetkilerin anayasaya ve kanun 

hükümlerine uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için, denetimleri adeta bir 

zorunluluk halini almıştır. Bu nedenle ölçülülük ilkesi yönüyle yapılacak bir 

denetimin yerindelik denetimine dönüşmesi her zaman mümkündür. Mevcut olayın 

şartlarına uygun olmayan bir hareket hukuka aykırı bulunurken, ölçülülük ilkesi 

kullanılarak yapılan denetim, yerindelik denetimine dönüşebilmektedir. Böyle bir 

durumun oluşmasının sebebi de kolluk faaliyetlerinin idarenin diğer faaliyetlerinden 

farklı özellikler taşımasındandır. Özellikle kolluğun temel hak ve özgürlüklere 

yönelik, sınırlama veya önleme faaliyetlerinde, seçtiği araçların gerekliliğinin, bu 

araçların amaca ulaşmada elverişli olup olmadıklarının denetlenmesi, yerindelik 

denetiminden başka bir şey değildir. Burada adil bir karar alınabilmesi için ölçülülük 

ilkesi uygulanmak zorundadır. İdarenin burada takdir yetkisine dayanarak aldığı 

kararın yerindeliği ölçülülük ilkesi ile denetlenmektedir. Bu sebeple, ölçülülük ilkesi 

ile yerindelik denetimi yasağının çatışmaması ve adaletin sağlanabilmesi açısından 

kanun koyucunun ölçülülük ilkesini ya hukuka uygunluğun aracı ya da yerindelik 

denetimi yasağının istisnası olarak görmesi yerinde olacaktır77. 

 

 Kolluk faaliyetlerinde bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahalenin 

geniş olması sebebiyle, daha sıkı şekilde denetime tabi tutulması gerekir. Gerçekten 

                                                            
76 Oğurlu, Karşılaştırmalı İdare Hukuku’nda Ölçülülük İlkesi, s. 111. 
77 A. y.  
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de idare, hiçbir alanda kolluk alanında olduğu gibi, temel hak ve özgürlüklere 

karışma, onları kısıtlama, zor kullanma, hatta gerektiğinde silah kullanma yetkisine 

sahip değildir. Böyle olunca da kolluk faaliyetlerinin idarenin diğer faaliyetlerine 

göre daha sıkı denetim altında olması zorunludur78. Bu sebeple bir faaliyetin 

hukukiliği denetlenirken, faaliyetin yerinde olup olmadığını da denetlemek 

zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bu alanlardaki idari faaliyetlerin hukukiliği ile 

yerindeliğinin iç içe geçmiş yapıda olması nedeniyle, faaliyetlerin denetiminde 

hukukilik ile yerindeliğin ayrımını yapmak oldukça güçtür. Bu sebeple kolluk 

alanının yerindelik denetimi yasağının dışında olduğunu savunan görüşler 

mevcuttur79.  

 

 İdarenin faaliyetlerinin yerindeliği, yargısal denetimin dışında tutulması 

gereken bir alandır. Peki, bu alanın sınırları nasıl tespit edilecektir? Yargısal 

denetimin sınırları teorik olarak açıklanmaya çalışılsa da bu denetimin sınırlarının 

belirlenmesi daha çok yargı organları tarafından olayın özelliklerine göre 

yapılmaktadır. Bu sebeple yargı organları, bazı kararlarında yerindelik alanına 

girebilmektedir. YOKUŞ’ a göre bu durum Danıştay’ın, her olayın kendine özgü 

farklılığı ve her davada farklı bir yaklaşımın gerekliliği nedeniyle kendisini kesin 

tanımlarla sınırlamak istemediği şeklinde açıklanabilir80. Kolluk faaliyetleri bir tarafa 

bırakılırsa, idarenin faaliyetlerindeki yerindelik alanı idari yargı organları tarafından 

denetlenmemesi gereken bir alan olmakla birlikte, çok soyut bir alan olması 

nedeniyle sınırlarının belirlenmesi de oldukça zordur. Bu sebeple, Danıştay 

tarafından yerindelik alanına ilişkin genel bir tanımın yapılması mümkün değildir. 

Bu alanın sınırlarının her somut olayın özelliklerine göre belirlenmesi gerekir.  

 

 Görüldüğü gibi takdir yetkisi ve yerindelik kavramının açıklanmasında 

özellikle yargısal denetim yol gösterici olmaktadır. İdare, takdir yetkisine sahip 

olduğu hallerde, her anlamda serbest değildir. İdare takdir yetkisini kamu yararına 

yönelik olarak ve uygulanacak olayın özelliklerine göre kullanmak zorundadır. Net 
                                                            
78 Özay, Günışığında Yönetim, s. 742.  
79 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 262. 
80 Yokuş, Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırları, s. 315. 
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olarak ifade edilirse idare “yerinde” karar almak zorundadır. Aslında bir anlamda 

idareye takdir yetkisi verilerek serbest karar alma imkânı sağlanırken yerinde karar 

alma yükümlülüğü ile bir sınırlama getirilmektedir. Böylece idare keyfi 

davranışlardan uzak durup önündeki olayın niteliğine göre karar almak zorunda 

kalacaktır. İdarenin takdir yetkisine dayalı olarak alacağı kararların yargısal 

denetiminde yerindeliğin sınırları her somut olayın özelliğine göre tayin edilecektir.  

 

D. İdarenin Takdir Yetkisi İle Hâkimin Takdir Yetkisi Ayrımı 
 

 Toplumsal yaşamın hızla değişen koşulları, yaratılan hukuk kurallarının da bu 

gelişmeye ayak uydurabilmesi için çerçevelerinin geniş olması zorunluluğunu 

doğurmuştur. Fakat bazı hallerde kanunların düzenlenişinde çerçevenin geniş 

tutulması, toplumsal gelişimin hızı karşısında yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeple, 

günün gereklerine uygun olarak önlerine gelecek sorunda kullanmak üzere hâkimlere 

takdir yetkisi tanınarak adaletin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  

 

 Kanun koyucunun oluşturduğu hukuk kuralının muhtemel olaylara 

uygulanabilmesi için genel ve esnek bir özellik taşıması gerekir. Hâkime takdir 

yetkisinin tanınması ile genel ve soyut içerikli kanunların toplumsal yaşamın 

gereklerine, zamanın özelliklerine ve yeni durumlara göre uygulanması sağlanır. 

Böylece, günün gereklerine ve adalete uygun kararlar alınmasının önü açılır81.  

 

Hâkime tanınan takdir yetkisi Türk Medeni Kanunu’nun 4’üncü maddesinde 

somutlaşmıştır. Bu maddeye göre; “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun 

gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, 

hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.” Maddenin ifadesinde hâkime takdir 

yetkisinin verildiğinin belirtilmesinin yanında, bu yetkinin nasıl kullanılacağı da 

ifade edilmiştir; hâkim, takdir yetkisini hukuka uygun bir şekilde ve hakkaniyete 

göre kullanacaktır.  

                                                            
81 Seyfullan Edis, “Hukukun Uygulanmasına Yargıca Tanınmış Takdir Yetkisi”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XXX, No: 1-4, t. y. , s. 170. 
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 Bazen, hâkimin önüne gelen sorunla ilgili kanunda bir hüküm yoktur. Fakat 

hâkim, görevi gereği önüne gelen sorunu çözmekle yükümlüdür. Hâkim, kanunda 

soruna ilişkin hüküm bulunmadığı sebebiyle davayı reddedemez ve var olan boşluğu 

doldurması gerekir. Böyle hallere “Hâkimin hukuk yaratması” denilir. Hâkimin 

takdir yetkisi ile karıştırılabilecek bu kavramın farkı, ortada uygulanabilecek bir 

hukuk normunun olmamasıdır. Bu duruma kanun boşluğu da denilebilir. Oysa 

hâkimin takdir yetkisinde ortada bir hukuk kuralı vardır ve bu kural içerisinde bir 

boşluk mevcuttur82.   

 

 Hâkimin bir kanun hükmünü uygulamasına ilişkin takdir yetkisi ile olaydaki 

delilleri takdir edip bir sonuca varması farklıdır. Delillerin takdiri usul hukukuna 

ilişkin bir konudur ve hukuk kurallarının uygulanması aşamasından önce söz konusu 

olmaktadır83. Hâkimin Medeni Usul Hukuku’nda kullanacağı takdir yetkisi, delillerin 

toplanması aşamasında, hukuk kurallarının uygulanmasından önceki aşamada 

gerçekleştirdiği bir değerlendirme ve olayları tespit işlemidir84. 

 

 Yargılamada yer alan hâkimlerin nitelikleri ne kadar üstün olursa olsun, 

takdir yetkisine dayanarak verdikleri kararların denetlenmesi gerekir. Bu denetleme, 

kanunların herkese eşit olarak uygulanması amacının bir sonucudur. Yapılacak 

denetleme ile benzer durumların varlığı halinde benzer takdiri kararların oluşması ve 

hukuk güvenliğinin sağlanması ile birlikte, toplumun adalet duygusunu tatmin etmek 

amaçlanır85. 

 

 İdarenin takdir yetkisi ile hâkimin takdir yetkisi arasındaki benzerlikler, bu 

yetkinin farklı organlar tarafından kullanılmasına rağmen oldukça fazladır. Bu 

                                                            
82 Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk, 10.b.s. , Beta Yayınevi, 2003, s. 62.  
83 A. e. ,  s. 62. 
84 Aylin Dişbudak, F. Mine Bülbül, “Hâkimin Takdir Hakkının Yargıtay’ca Denetlenmesi”, Ankara 
Barosu Dergisi, 2006/1, s. 12. 
85 Abdullah Dinçkol, Hâkimin Takdir Yetkisine Dayanarak Verdiği Kararların Denetlenmesi, 
Hukuk Araştırmaları, İstanbul,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, C: IX, No: 1-3, 
1995, s. 149. 
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benzerlikler, yetkinin dayanağı, kullanılması, denetlenmesi ve yükümlülük 

doğurması bakımlarından ortaya çıkmaktadır. İdarenin takdir yetkisi ile hâkimin 

takdir yetkisi arasındaki ilk benzerlik, yetkinin çıktığı kaynakta kendini 

göstermektedir. Her ikisi de bir gerekçeye dayanır ve kanunun açıkça yetki verdiği 

hallerde kullanılır. Hâkime takdir yetkisi tanınan hallerde hâkim, hukuka ve 

hakkaniyete göre karar vermek mecburiyetindedir. İdareye takdir yetkisi tanınan 

hallerde de idare kanunen geçerli çözüm yollarından hizmetin gereklerine en uygun 

olanı seçmek zorundadır. Her iki yetki de yargı denetimine tabidir. Hâkim, takdir 

yetkisini hukuka ve hakkaniyete uygun olarak kullanmadığı hallerde bir üst 

mahkemece denetlenir. Aynı şekilde, idare de kendisine verilmiş olan takdir yetkisini 

hukuka aykırı olarak kullanırsa idarenin işlemi yargı organlarınca denetlenir ve bu 

işlem iptal edilebilir86. 

 

 Hâkimin takdir yetkisi ile idarenin takdir yetkisinin benzerlikleri fazla 

olmasına rağmen farklı yönleri de mevcuttur. Örneğin; hâkimin takdir yetkisi ile 

idarenin takdir yetkisinin alanları farklıdır. Hâkimin takdir yetkisi yargılama alanında 

kullanılan bir yetkidir. İdarenin takdir yetkisi ise yürütme organının faaliyet alanında 

kullanılan bir yetkidir87.  

 

 Hâkim, önüne gelen olayda somut olayın özelliklerini göz önünde tutarak 

mümkün olan tek ve en adil çözümü bulmak yükümlülüğündedir. İdarenin takdir 

yetkisinde ise çözüm olarak birden çok alternatif öngörülmüş olabilir, var olan 

çözümlerden hangisi seçilirse seçilsin hukuka uygun olduğu kabul edilir. Seçilen 

çözümün ihtilâfla örtüşmediği ya da kamu yararını gerçekleştirmeye elverişli 

olmadığı ileri sürülebilir. Fakat bu durum, seçimin hukuka uygun olmadığı anlamına 

gelmez. İki kurumun yetkileri arasındaki diğer bir fark ise kullanılma amaçlarına 

ilişkindir. Hâkimin takdir yetkisi, yargılama faaliyetinin amacına paralel olarak 

                                                            
86 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 90. 
87 A. e. , s. 91. 
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adaletin sağlanmasını amaçlar. İdareye tanınan takdir yetkisinde ise amaç, devlet ve 

kamu hizmetinin iyi bir şekilde yürütülmesi ve sürekliliğin sağlanmasıdır88.  

 

 Görüldüğü gibi takdir yetkisi çok geniş bir alanda etkisi olan bir yetkidir. 

Farklı alanlarda farklı bünyelere bürünen bu yetkinin, idare hukuku alanında 

güncelliğin ve canlılığın korunmasında, günün koşullarına göre en uygun çözümü 

bulma anlamında vazgeçilemeyecek bir yetki olduğu reddedilemeyecek bir gerçektir. 

Bu sebeple, varlığının korunması ile birlikte denetimi de sağlanarak bu yetkinin 

doğurabileceği sakıncaların önüne geçilebilir. 

 

III. Takdir Yetkisinin Sınırını Etkileyen Haller 
 

 İdareye, hukuka bağlı kalmak koşuluyla takdir yetkisi tanınabilir. Aslında 

idareye bu yetkinin tanınması zorunludur da denilebilir. Aksi takdirde, idari 

faaliyetlerde hedeflenen kamu hizmeti ve yararının sağlanmasında aksamalar olabilir. 

Fakat idareye verilecek takdir yetkisinin sınırı her zaman aynı olmaz. Bazı hallerde 

bu yetkinin sınırları genişleyebilir bazı hallerde ise daralabilir89. Bu sebeple takdir 

yetkisini, kullanılacağı zamana, mekâna ve idari faaliyetin konusuna göre 

değerlendirmek gerekir. İşte takdir yetkisinin sınırı etkileyen böyle haller, 

Olağanüstü Yönetim Usulleri, Olağanüstü Şartlar ve Hükümet Tasarrufları olarak 

sayılabilir.  

 

A. Olağanüstü Yönetim Usulleri 
 

1. Kavramsal Açıklama 
 

 Toplumsal yaşamda, insanlar her zaman doğal afet, tehlikeli salgın 

hastalıklar, ekonomik bunalımlar ve şiddet olayları ile karşılaşabilirler. Böyle 

durumlarda kamu düzeni ya da devletin bekası ciddi bir şekilde tehlike altına 

                                                            
88 Edis, Hukukun Uygulanmasına Yargıca Tanınmış Takdir Yetkisi, s. 175-176. 
89 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I,  s. 419. 
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girebilir. İşte kamu düzenini ve toplumun huzurunu bozan, devletin bekasını tehdit 

eden böyle durumlara olağanüstü haller denilir90.  

 

 İdare sahip olduğu kamu gücünü kullanarak kamu düzen ve dirliğini 

sağlamaya çalışır. Ancak olağanüstü halin varlığı halinde bu imkânsız hale gelebilir. 

Böyle zamanlarda idarenin daha kuvvetli olması ve kamu düzen ve dirliğinin yeniden 

sağlanması için olağan yetkileri dışında yetkilere sahip olması gerekebilir91. İşte, 

olağanüstü yönetim usulleri, devletin, var olan hukuk düzeninin kuralları ile bertaraf 

edilmesi mümkün olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında başvurduğu 

özel yönetim usulleridir. Olağanüstü yönetim usullerinin konusu veya içeriği, 

ülkelere ve bu rejimin niteliğine göre değişmektedir92.  

 

 Olağanüstü hallerde, yürütme organının takdir ve düzenleme yetkisi 

genişlemektedir. 1961 Anayasası’nda 20.09.1971 tarihli ve 1488 sayılı kanunla 

yapılan bir değişiklikle yürütme organının güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç 

neticesinde Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi 

verilmiştir. Kanun hükmünde kararnamelerin oluşturulması ihtiyacı, kanun yapma 

sürecindeki yavaşlık ve hızla değişen ekonomik ve sosyal koşulların ortaya çıkardığı 

sorunlara etkin çözümler getirilebilmesine olanak sağlanması gerekliliği sonucunda 

oluşmuştur93. Olağan zamanlarda ancak Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkarılan 

yetki kanununa dayanarak kanun hükmünde kararname çıkarabilen yürütme, 

sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulu ile bir yetki kanununa dayanmadan da kanun hükmünde kararname 

çıkarabilir. Hatta bu kanun hükmünde kararnameler için şekil ve esas bakımından 

anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz.  Bu 

durum, anayasanın olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin korunması için 
                                                            
90 Yılmaz Aliefendioğlu, “Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yönetim Usulleri”, Amme İdare 
Dergisi, C: XXV, No: 2, Haziran 1992, s. 25. 
91 Kalabalık, İdare Hukuku’nda Takdir Yetkisi Kavramı, s. 223-224. 
92 Bülent Daver, “Fevkalade Haller ve Ferdi Hürriyetler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, C: VII, No: 1, 1952, s. 168. 
93 Hikmet Tülen, “Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi Sorunu ve 
Anayasa Mahkemesinin Bu Sorunla İlgili Kararları”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C: VIII, No: 3-4, 2004, s. 81. 
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öngördüğü güvencelerin değerini azalttığı ve kanun hükmünde kararnamelerle söz 

konusu güvencelerin ihlâl edilmesi tehlikesini doğurduğu için eleştirilmektedir.94 

  

 İdare tarafından yapılan düzenlemelerin yargısal denetim dışında bırakılması, 

bu düzenlemeler olağanüstü dönemlerin koşulları gereği yapılsalar dahi hukuk 

güvenliği açısından yerinde bir uygulama değildir. Koşullar olağanüstü de olsa, bu 

koşulların da bir hukuki çerçevesi olmalıdır ve idare bu çerçevenin dışına çıktığı 

takdirde tesis ettiği işlemler yargısal denetime tabi olmalıdır.  

 

 Olağanüstü hallerin içeriği üzerine çok fazla görüş ortaya konmuş ve teori 

geliştirilmiştir. Alman doktrininde, Alman düşünürü JHERING’ e göre, devlet 

oluşturduğu kurallara daima uymak mecburiyetinde değildir ve zaruret halinde hukuk 

kurallarının dışına çıkabilir. Çünkü hukuk kuralları devletten çıkar. Devlet kendi 

iradesi ile kendi kendini sınırlamıştır. Devletin kendine koyduğu kurallara tabi 

olmasının bir sınırı vardır.  Öyle durumlar ortaya çıkar ki devletin kamu düzeninin 

devamlılığını sağlayabilmesi için, normal zamanlarda kullandığı yetkilerden daha 

fazla ve etkin yetkiler kullanması zorunluluğu doğabilir. JHERING’ in bu görüşü 

devletin hukuk kuralları ile bağlı olmasını ihtiyari sayması ve bu sebeple de polis 

devleti sistemine kayan bir anlayışı barındırması sebebiyle eleştirilmiştir95. Bir 

devletin hukuk devleti olarak nitelendirilebilmesi için, devletin tüm organlarının 

hukuk kuralları ile bağlı olması ve idari faaliyetlerin de yargısal denetime tabi olması 

gerekir. Hukuk kuralları, devletin organları tarafından oluşturulmuş olabilir. Fakat 

hukuk kurallarının uygulayıcıları gerçek kişilerdir ve gerçek kişiler devletin 

faaliyetlerini yerine getirirken hataya düşebilir ve hukuka aykırı hareket etmiş 

olabilirler. Dolayısıyla, idare olağanüstü şartların varlığı halinde bile hukuk kuralları 

ile arasındaki bağı gevşetmemelidir. 

 

                                                            
94 Merih Öden, “Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde 
Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C: LVIII, No: 3, t. y. , s. 688. 
95 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 81; Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s.  
438. 
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      Olağanüstü haller, olağanüstü zamanlarda ortaya çıktıkları için bu durumlara 

yönelik önceden ayrıntılı düzenleme yapılması mümkün değildir. Buna rağmen, 

hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak “Olağanüstü Yönetim Usulleri” yasal 

düzenlemelerde genel olarak ele alınmıştır96. Bu sebeple, kendine has özellikler 

taşısa da bu yönetim usulleri hukuki bir çerçeveye sahiptir. İdare bu yönetim 

usullerini uygulama esnasında yine hukuk kuralları ile bağlı durumdadır.  

 

 Olağanüstü şartlara yönelik kavramsal açıklamalardan sonra, idarenin böyle 

zamanlarda yetkilerinde meydana gelen genişlemenin, idarenin takdir yetkisi ve bu 

yetkinin sınırı üzerindeki tesiri üzerinde ayrıca durulması gerekir.  

 

2. Olağanüstü Yetkiler ile Takdir Yetkisi İlişkisi 
 

 Olağanüstü yönetim usulleri önceden de ifade edildiği gibi, hukuka aykırı 

usuller değillerdir. Yönetime tanınan bu yetkiler, yönetimi hukuk kurallarının dışına 

çıkarmaz. Yetkiler normal zamanlara göre geniş olsa da yine de hukuk içerisinde 

varlıklarını bulan yetkilerdir97. Fakat yönetimin takdir yetkisine sahip olabilmesi için 

olağanüstü bir halin varlığına gerek yoktur.  

 

 İdarenin takdir yetkisi, olağanüstü hallerde normal zamanlara göre daha 

geniştir98. Olağanüstü dönemlerde karşılaşılan olağanüstü halin derecesi arttıkça 

takdir yetkisi de o oranda genişler. Başka bir ifadeyle, idarenin takdir yetkisi, 

idarenin bağlı yetkisinin takdir yetkisi alanına geçmesi ya da zaten takdir yetkisi 

alanında olan bir işlemin daha da takdiri bir nitelik kazanması suretiyle 

genişleyebilir.  Bu sebeple KARATEPE, olağanüstü yetkileri, olağanüstü durum ve 

buhran dönemlerinde takdir yetkisinin alanının zorunlu olarak genişlemesi, şeklinde 

tanımlamıştır99.  

 
                                                            
96 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 82 
97 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 440. 
98 Kalabalık, İdare Hukuku’nda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla 
Karşılaştırılması, s. 225. 
99 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 82. 
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 Olağanüstü dönemlerde idarenin takdir yetkisinin genişlemesi bu yetkinin 

keyfi yetkiye dönüşeceği anlamına gelmez.  Konuya ilişkin, Danıştay Beşinci 

Dairesi’nin 10.07.1987 günlü, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 425 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile yeniden düzenlenen 7’nci maddesinin, Anayasa'nın 2’nci, 5’inci, 

6’ncı, 7’nci, 13’üncü, 15’inci, 121’inci ve 125’inci maddelerine aykırılığı savıyla 

iptali istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonucu Anayasa Mahkemesi’nin 

16.03.2004 tarihli, 25404 sayılı resmi gazetede yayınlanan kararında şu ifadeler yer 

almaktadır;  

 

 “Olağanüstü hal, bir keyfilik ve denetimsizlik yönetimi değildir… Olağanüstü 

yönetimlerde, yetkili organların tesis ettikleri bireysel ve düzenleyici işlemlerin idari yargı 

denetimine tabi tutulması özgürlükçü ve demokratik düzenin bir gereğidir…Dava konusu 

hüküm yargı yolunu kapatmaya ilişkindir. Bu hüküm, Anayasanın hukuk devletini belirleyen 

2’nci maddesine ve idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunu açan 125’inci 

maddesine aykırıdır. Çünkü kamu düzeninin korunmasına ve şiddet eylemlerinin 

önlenmesine yardımcı olacak bir yönü bulunmamaktadır. Bu nedenle ölçü kuralı, elverişlilik 

ilkesiyle çelişmekte ve dolayısıyla da Anayasaya aykırılık taşımaktadır.”100  

 

 Dolayısıyla, olağanüstü şartların varlığı da hâkim olsa idare, hukuk 

kurallarına bağlı olarak hareket etmek zorundadır. Sahip olduğu takdir yetkisini keyfi 

yetki şeklinde yorumlayamaz.  

 

 Olağan dönemde takdir yetkisinin tanınmasının amacı, kanun koyucunun, 

yaşamın sürekli değişen koşullarına göre ayrıntılı düzenleme yapmasının nerdeyse 

imkânsızlığı iken, olağanüstü dönemde tanınan takdir yetkisinin amacı, normal 

zamanlarda kamu düzeninin sağlanması için konulmuş kuralların, olağanüstü hallerin 

varlığı halinde yetersiz kalmasıdır. Bu sebeple, takdir yetkisi toplumsal gelişmeyle 

paralel olarak süreklilik arz eden bir yetki olduğu halde, olağanüstü hallerde tanınan 
                                                            
100 “Anayasa Mahkemesi Kararı”, T: 22.05.2003, E:2003/28, K.2003/42, 16.03.2004 gün ve 25404 
sayılı Resmi Gazete, (Çevrimiçi), 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1849&content=, 
18.04.2011. 
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takdir yetkisi, olağanüstü halin geçiciliği ile paralel olarak süreklilik arz etmeyen bir 

yetkidir. Bununla birlikte, geçici bir niteliğe sahip olmasına rağmen olağanüstü 

yönetim usullerinin hukuk düzenini etkiledikleri de tartışılmazdır.  

 

B. Olağanüstü Şartlar 
 

1. Kavramsal Açıklama 
 
 Olağanüstü şartlar kavramsal olarak açıklanmaya çalışıldığında, deprem, sel 

felaketi, yangın ve bu gibi doğal afetler ve acil durumların bu kavram içerisinde yer 

alabileceği görülür. 5902 sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin b bendinde Afet; 

“Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 

doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, 

teknolojik veya insan kaynaklı olaylar” olarak tanımlanmıştır.  Burada da ifade 

edildiği gibi afet terimi sadece doğa olaylarını kapsamaz. Doğa olaylarının yanında, 

teknolojik ve insan kaynaklı olaylar da afet tanımının ve dolayısıyla olağanüstü 

şartlar kavramının içerisine dâhil olabilir. Acil durum ise, “Toplumun tamamının 

veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye 

uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hali” 

olarak tanımlanmıştır.  

 

 İdarenin normal zamanlardaki yönetimi ile doğal afetlerin gerçekleştiği 

zaman ortaya koyduğu yönetimi aynı değildir. Doğal afet ve acil durumlarda idarenin 

yönetimi, normal zamanlardaki yönetime göre elbette daha zor ve risklidir. Afet 

yönetimi, afet olayları meydana gelmeden önce risklerin tespit edilip azaltılması ya 

da tamamen ortadan kaldırılması, afetin ortaya çıkması halinde ise, afetin ortaya 

çıkardığı zararların ortadan kaldırılabilmesi için gerekenin yapılması, bu doğrultuda 

ilgili kurum ve kuruluşların kaynaklarının planlanıp yönetilmesi olarak ifade 

edilebilir101.  

                                                            
101 Ahmet Şahin Özcan, “Afet ve Acil Durum Yönetimi”, İdarecinin Sesi, Mart-Nisan 2011, s. 11-12. 
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 Olağanüstü şartlarda ilk akla gelen olağanüstü yönetim usullerinin varlığıdır. 

Fakat her olağanüstü şartın ortaya çıkması durumunda olağanüstü halin ilan edilmesi 

ve olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasına gerek yoktur. Olağanüstü yönetim 

usullerinin uygulanabilmesi için ortada bir olağanüstü şartın varlığı gerekir. 

Olağanüstü şartlar olağanüstü yönetim usullerinin sebebidir. Fakat her olağanüstü 

şartın varlığı olağanüstü hal ilanı sonucunu doğurmaz. 

 

2. Olağanüstü Şartlarda İdarenin Takdir Yetkisi 
 
 İdarenin normal zamanlarda sahip olduğu takdir yetkisi, olağanüstü şartların 

ortaya çıkması halinde elbette genişleyecektir. Çünkü normal zamanlara göre 

idarenin sahip olduğu yetkiler, olağanüstü şartların yarattığı ortamda, ihtiyaçları 

karşılamaya yetmeyebilir ve böylece, kamu hizmetinin yürütülmesinde aksamalar 

meydana gelebilir. Bu sebeple, idareye bu gibi hallerde olağanüstü yetkiler tanınması 

olağandır. Örneğin; 25.05.1959 gün ve 10213 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

15.05.1959 tarih ve 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”un 5’inci maddesinde;  

 

 “Birinci maddede yazılı afetlerden vatandaş hayatının ve milli servetin korunması 

maksadıyla lüzumlu tedbirleri araştırmak, ilgili vekâlet ve müesseselerle iş birliği yaparak 

öğretim ve yayımlarda bulunmak, afetlerin neticelerini tahlil ederek umumun 

faydalanmasına sunmak üzere İmar ve İskân Vekâletine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz enstitü 

veya kurumlar kurulabilir.” ifadesi yer almaktadır.  
 

 “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun”un 6’ncı maddesinde ise, olağanüstü şartların varlığı halinde 

mülkiye amirlerine verilen olağanüstü yetkilere değinilmiştir. Bu maddeye göre;    

 

 “Afetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar (Askerler ve hâkim 

sınıfından bulunanlar hariç olmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev 

vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmi ve özel her 
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türlü taşıt araçlarına ve gerekli makine, alet ve edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve 

merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu 

gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya, Devlete, mahalli idarelere, 

evkafa, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz 

malları; yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilatı ile 

bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir.”  

 

 Maddede mülkiye amirlerine verilen bu yetki belli bir süre ile sınırlıdır. 

Yetkinin süresi afetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Fakat gerektiğinde bu 

süre İmar ve İskân Bakanlığınca uzatılabilir. Konuya ilişkin Danıştay Onuncu 

Dairesinin bir kararında102; 1965 yılında meydana gelen toprak kayması sırasında beş 

evin yıkıldığı köy, jeologlarca mahallinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor 

esas alınarak İmar İskân Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunun 9.5.1968 tarih, 

6/10001 sayılı kararıyla 7269 sayılı yasanın değişik 2’nci maddesine göre afet 

bölgesi olarak kabul edilmiş ve köyün yeni bir yerleşim bölgesine nakli 

kararlaştırılmıştır. Daha sonra yeni yerleşim bölgesi saptanarak bu yerde konut 

yapımına geçilmiştir. Bu itibarla, valilikçe köyün afete maruz eski yerleşim 

bölgesine aynı kanunun 14’ üncü maddesi hükmü gereği elektrik bağlanamayacağı, 

herhangi bir tesis yapılamayacağı yolunda karar alınmıştır. Dava, yer kayması 

nedeniyle afet bölgesi ilan edilen köye elektrik bağlanması isteminin reddine ilişkin 

valilik işleminin iptali için açılmıştır. İptal gerekçesinde, afet bölgesi ilan edilen 

köyün saptanan yeni yerleşim yerine nakli gerektiği, eski yerleşim bölgesine alt yapı 

hizmetlerinin götürülemeyeceği ileri sürülmüştür. Danıştay tesis edilen dava konusu 

işlemde isabetsizlik görmemiştir. İdare normal zamanda kamu hizmetini yerine 

getirmek adına yerleşim yerlerinin alt yapı hizmetlerini sağlamak ile yükümlüdür. 

Ama karara konu olaydaki olağanüstü şartlar gereği idarenin takdir yetkisine 

dayanarak hizmeti ifadan kaçınması, somut olay dikkate alındığında, yerinde bir 

karar olarak değerlendirilebilir. Çünkü olağanüstü şartların varlığı nedeniyle, köye 

elektrik bağlanması köy halkı açısından tehlikeli bir durum arz edebilir.  

  
                                                            
102 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 29.02.1984, E: 1982/3320, K: 1984/423, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/ , 13.12.2011. 
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  “Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 

İlişkin Yönetmeliğin” 10’uncu maddesinde ise103; yer değiştirme suretiyle atamaya 

tabi personelin görev yerlerinin, hizmetin gereği, terör mağduriyeti veya savaş, 

sıkıyönetim, doğal afetler gibi, olağanüstü durumların gerçekleşmesi, çalışma 

süresinin doldurulması, unvan değişikliği, ilgilinin isteği hallerinde, yönetmelikte 

belirtilen esaslara uyulmak suretiyle değiştirilebileceği, yine aynı yönetmeliğin 

14’üncü maddesinde ise; genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal 

ilanı ve doğal afetler gibi hallerde, yer değiştirme işlemlerinin herhangi bir şarta 

bağlı kalınmaksızın yapılabileceği ifade edilmiştir. 7126 sayılı Sivil Savunma 

Kanunu’nun 42’nci maddesinde ise; halkın mal ve can emniyetini sağlamak 

maksadıyla hassas bölgelerde vücuda getirilecek Sivil Savunma tesisleri için lüzumlu 

gayrimenkullerin istimlak edilebileceği belirtilmiştir.  

 

 Görüldüğü gibi doğal afet gibi olağanüstü şartların varlığı durumunda 

idarenin takdir yetkisine sahip olabilmesi için mutlaka olağanüstü halin ilanına gerek 

yoktur. Deprem, sel yangın gibi doğal afetlerin varlığı halinde, olağanüstü hal ilan 

edilmeden de idareye kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak adına takdir yetkisi 

tanınmış olabilir.   

 

C. Hükümet Tasarrufları 
 

1. Kavramsal Açıklama 
 

 Hükümet tasarrufları, yapısal özellikleri ve içerikleri itibarıyla hukuk 

kurallarına tabi olmadıkları iddia edilen ve bu sebeple yargısal denetim dışında 

tutulan bir takım idari tasarruflardır104. Hükümet tasarrufları, Fransa’da “hukuk 

devleti” anlayışının gelişmesi ve uygulanmaya başlamasına paralel olarak ortaya 

                                                            
103 “Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”, 
22.09.2000 gün ve 24178 sayılı Resmi Gazete, (Çevrimiçi), 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/09/2000
0922.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/09/20000922.htm, 10.07.2011 
104 Ergun Özbudun, “İngiliz Hukuku’nda Hükümet Tasarrufları”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C: XVIII, No: 1-4, 1961, s. 333. 
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çıkmıştır. Fransız Danıştay’ı (Le Conseil d’État), kurulduğu ilk yıllarda güçlü 

hükümetlerle çatışma içinde bulunmamak ve kendini kabul ettirmek için, hükümetin, 

ülkenin yönetimine ilişkin ya da siyasi nitelikte olan kararlarına karşı açılan davalara 

bakmamıştır105. 1822 yılında aldığı “Laffitte Kararı” ile de hükümetin kimi 

tasarruflarına karşı açılan davaları kabul etmeyeceğini açıklamıştır106. Gerekçe olarak 

hükümetin, hükümet tasarrufları denilen bir bölüm işlemlerinin içerikleri nedeniyle 

önceden konulmuş kurallara tabi olmalarına imkân olmadığı ileri sürülmüştür. 

Örneğin; Bir devletin, diğer bir devletle olan siyasi ilişkilerinin ne tür esaslar 

içerisinde gerçekleşeceği önceden tespit edilecek kurallara bağlanamaz. Bu sebeple, 

bu tür tasarruflar, yapıları itibariyle hukuk kurallarına bağlılığın bir istisnasını teşkil 

ettikleri için yargısal denetime tabi değildirler107.  

 

 Hükümet tasarruflarının ortaya çıkmasından sonra, bu tasarrufları idari 

tasarruflardan ayırabilmek için birtakım teoriler ortaya atılmıştır. Fakat bu 

tasarrufların arasındaki farkı tespit etmek için uygulanacak ölçüt kolayca 

bulunamamıştır. Çünkü hükümet tasarrufları, diğer idari tasarruflardan ne şekli, ne de 

maddi bakımdan farklıdır108.  

 

 Hükümet tasarruflarının açıklanmasına yönelik birçok yaklaşım mevcuttur. 

Bu yaklaşımlardan ilki “Siyasi Saik Teorisi”dir. Bu teoriye göre, bir tasarruf 

hükümet tarafından siyasi bir saikle yapılmışsa bu bir hükümet tasarrufudur109. 

Burada idari tasarrufun niteliğini tespit eden, idareyi bu tasarrufu yapmaya sevk 

eden, idarenin düşüncesidir. Fakat böyle bir halde hükümet istediği tasarrufunu, 

siyasi saikle yaptığından bahisle yargısal denetim dışında tutabilir. Bu teori, devlet 

                                                            
105 Fransız Devlet Şurası Napoleon tarafından kurulmuştur. Bourbon'ların tekrar tahta geçmesinden 
sonra yoğun eleştirilerle karşılaşınca, varlığını koruyabilmek için denetim yetkisini bizzat kendi 
sınırlamıştır. Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I,  s. 443. 
106 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 119. 
107 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I,  s. 441. 
108 Yayla, İdare Hukuku, s. 20; Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 443. 
109 İsmet Giritli, Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Hükümet Tasarrufları, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Yayınları, No: 770, 1958, s. 17. 
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merkezli bir felsefe olan “Hikmet-i Hükümet”110 anlayışının tehlikeli bir uzantısı 

olması sebebiyle terk edilmiştir111. Siyasi saik teorisi, hükümet tasarruflarının 

tespitini tamamen idareye bırakmıştır. İdare, yapacağı tespitle istediği faaliyeti yargı 

denetimi dışında tutulabilir. Bu durum da hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. 

Dolayısıyla bu teori, hükümet tasarruflarının açıklanması için yeterli değildir.  

 

 Siyasi Saik teorisi terk edildikten sonra idari tasarruf ve hükümet 

tasarruflarının sınırlarını tamamen ayırmaya yönelik yaklaşımlar gözlenmiştir. 

Hükümet tasarruflarını “idare etmek” ve “hükümet etmek” arasındaki farkla izah 

etmek isteyen görüşe göre, kamu hizmetinin yerine getirilmesi, toplumun günlük 

ihtiyaçlarının karşılanması idari tasarruf olarak nitelendirilirken, iç ve dış emniyeti 

korumak için yapılan tasarruflar hükümet tasarrufları olarak ifade edilmiştir112. Bu 

ayrımın sağlıklı olabilmesi için, çok düzgün bir şekilde yapılması ve hükümetin bazı 

işlemlerini yargısal denetimin dışında bırakmak için siyasal nitelikte oldukları 

yönünde bir nitelendirme yapılmasının önüne geçilmesi gerekir. Bu sebeple de 

nitelendirmeyi yargı organları yapmalıdır. Bu teori de yine siyasi bir ayırıma 

dayandığı için eleştirilmiştir113. İdarenin faaliyetlerini konulara bölerek hükümet 

tasarruflarına yönelik bir açıklama yapmak yerinde gözükmemektedir. Kamu 

hizmetinin yerine getirilmesi ile ilgili bir faaliyet de pekâlâ hükümet tasarrufu 

özelliğini taşıyabilir. Dolayısıyla, faaliyetleri konulara bölerek hükümet tasarrufunu 

tespit etmek yerinde bir yöntem değildir.  

 

 Hükümet tasarruflarının açıklanmasında kullanılan diğer bir yaklaşım ise 

“karma işlem” teorisidir. Hükümet tasarrufları nitelendirilirken, yürütme organı 

                                                            
110 Devlet merkezli bir siyasi felsefe olarak hikmet-i hükümet devleti bizatihi bir amaç ve kendinde 
varlık olarak görür. Bu anlayışta devletin “hikmeti” ahlak, adalet ve hukuktan bağımsızdır ve onlardan 
önce gelir. Esas olan devletin varlık ve bekasıdır, bütün diğer ikincil amaçlar bu büyük amaca boyun 
eğmek zorundadır. Hikmet-i Hükümet felsefesinin temel eylem kılavuzu devlet olmanın ve devlet 
yönetiminin kendine mahsus bir doğası bulunduğu, bu doğanın zaruretlerinden hiçbir –ahlak, hukuk, 
adalet, insan hakları gibi- gerekçeyle kaçınılamayacağı düşüncesidir. Mustafa Erdoğan, Anayasal 
Demokrasi, 4.b.s. , Siyasal Kitabevi, 2001, s. 95. 
111 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 443; Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare 
Hukuku, s. 120. 
112 Giritli, Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Hükümet Tasarrufları, s. 18. 
113 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 120. 
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tarafından yapılan bir işlemin yargısal denetimin dışında kalan bir otorite ile 

ilişkisinin olup olmadığına bakılır. Eğer yürütmenin işleminin yargısal denetimin 

dışında kalan bir otorite ile ilişkisi varsa, bu işlem karma işlemdir ve bu işlemle ilgili 

taraf yalnızca yürütme organı değildir. Hükümetin parlamento ile ilişkilerinde tesis 

ettiği işlemler buna örnek olarak verilebilir. Çünkü yasamanın takdir edeceği bir 

işlem hakkında Danıştay’ın denetim yapma yetkisi yoktur. Yürütmenin işlemlerinin 

yargısal denetimin dışında kaldığı diğer bir hal ise hükümetin yabancı ülkelerle 

ilişkilerinden kaynaklanmaktadır114. Karma işlem teorisinin, yargısal denetime tabi 

olma açısından, hükümet tasarruflarını açıklama konusunda daha makul bir yol 

izlediği söylenebilir. İdare fonksiyonunu ifa eden yürütme organının yasama organı 

ile ilişkilerinde ortaya çıkan işlemlerde, işlemin muhatabı sadece idare değildir. Aynı 

zamanda yasama da işlemin bir tarafındadır. Dolayısıyla, yargısal açıdan işlemi tesis 

eden taraf denetlenemiyorsa bu tasarruf hükümet tasarrufu olarak kabul edilebilir. 

 

 Hükümet tasarruflarının açıklanmasında hukuksal bir ölçüt bulma 

olanaksızlığı karşısında, bir çözüm olarak hükümet tasarruflarının gözleme dayanan 

bir listesinin yapılması yolu denenmiştir. Fransa’da, Fransız Devlet Şurası ve 

Uyuşmazlık Mahkemesi, hükümet tasarrufu olarak kabul edilen tasarrufların bir 

listesini yapmış ve bu listede yer alan tasarrufların yargı denetimi dışında kaldığını 

kabul etmiştir115.  

 

 Türk Hukukunda ise 1924 Anayasası’nda hükümet tasarrufları konusunda 

herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte 1961 Anayasası’na kadar Danıştay 

içtihatlarında hükümet tasarrufu olarak kabul edilen bazı işlemlerin varlığı göze 

çarpmaktadır116. Örneğin Türk Devletine veya Türk vatandaşlarına karşı haksız 

hareket eden bir devlet ve tebaası hakkında alınan kararlar (Mukabele Bil Misil 

Kararları)117, iskân mevzuatının uygulanmasına yönelik tedbir ve kararlar, 

                                                            
114 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 121. 
115 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I,  s. 445; Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare 
Hukuku, s. 120. 
116 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 122. 
117 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 465-466. 
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yabancıların tabiiyetlerinin tayini hakkındaki kararlar, hükümet tasarruflarına örnek 

olarak verilebilir. Yürütmenin bu kararlarından bazıları, mevzuatın değişmesi ya da 

Danıştay kararları ile hükümet tasarrufu olmaktan çıkartılmıştır118. 1961 Anayasası 

döneminde ise hükümet tasarruflarının kabulüne anayasanın 114’üncü maddesi 

gereği imkân yoktur. Çünkü bu maddede idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolunun açık olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla yargı denetimi dışında 

tutulması esas olan hükümet tasarruflarının böyle bir düzenleme karşısında var 

olması pek mümkün değildir.  

 

 1982 anayasasının 8’inci maddesinde “Yürütme yetkisi ve görevi, 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun 

olarak kullanılır ve yerine getirilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden anlaşıldığı 

üzere yürütme organı hukuki çerçeve içerisinde tasarruflarda bulunmak zorundadır. 

Ayrıca anayasanın 11’inci maddesinde anayasa hükümlerinin hem yürütmeyi hem de 

idari makamları bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ifade edilmiştir. Anayasanın 

125’inci maddesinde ise,  idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun 

açık olacağı belirtilmiştir. Böyle bir durum karşısında yürütmenin işlemleri yargı 

denetimi dışında kalmayacaktır. Yürütmenin, hükümet görevini yerine getirirken 

yaptığı işlemler Danıştay tarafından ön koşulların yokluğu nedeniyle 

reddedilmeyecek ve Danıştay ihtilafın esasına girecek ve bu ihtilafı “idarenin takdir 

yetkisi” çerçevesinde inceleyecektir119. 

 
2. Hükümet Tasarrufları Takdir Yetkisi İlişkisi 

 

 İdareye belli ölçüde hareket serbestisi sağlamaları açısından benzer yanları 

bulunsa da takdir yetkisi ve hükümet tasarrufları hukuksal çerçeve ve yargısal 

denetim açısından farklı özellik gösterirler120. Takdir yetkisine dayanan tasarruflar 

hukuk kuralları çerçevesinde serbestçe tesis edilirler ve yargısal denetime tâbidirler. 

Hâkim, takdir yetkisine dayanılarak yapılmış işleme ilişkin davayı kabul eder. Ancak 
                                                            
118 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 122-123. 
119 A. e. , 123. 
120 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 79. 
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ihtilaf tasarrufun takdiri kısmına ilişkinse, hâkim bu kısmı incelemeyip davayı 

reddeder. Eğer ihtilaf işlemin takdire dayanmayan bir kısmına ilişkin ise hâkim 

davayı inceler ve davacının iddiasının haklı olup olmamasına göre karar verir. 

ONAR, hükümet tasarruflarının yapısı gereği tamamen hukuk kurallarının dışında ve 

takdiri bir özellikte olduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple, hükümet tasarruflarının 

mahkeme önüne gelmesi halinde ilk incelemede reddedilir. Çünkü işlemin tüm 

unsurları takdiridir121.  

 

 Takdir yetkisi ve hükümet tasarruflarının yargısal denetiminde ortaya çıkan 

bu farklılık, onların içerik bakımından da farklı olduklarının bir işaretidir. Aslında 

hükümet tasarrufları ve idarenin takdir yetkisine dayanarak yaptığı işlemler,  idarenin 

takdirine bırakılmış işlemlerdir. Fakat hiçbir şekilde yargısal denetime tabi olmayan 

hükümet tasarrufları tüm unsurları bakımından mutlak takdiri olduğu halde, takdir 

yetkisine dayanılarak yapılan işlemler, idarenin takdirine bırakılan unsurları 

bakımından bile mutlak takdiri değildir122.  

 

 Her işlem bu işlemi yapan organın yetkisi ne kadar geniş olursa olsun 

mutlaka bir şekilde hukuk kuralına bağlanabilir. Bu hukuk kuralı işlemin içeriği ile 

ilişkili olmasa bile şekline ilişkin olabilir. Örneğin, devletin uluslararası ilişkilerinde, 

hükümetin, bir anlaşma imzalayacağı hallerde, bu anlaşmanın içeriği veya sebebi 

tamamen hükümetin takdir yetkisi içindedir. Fakat bu işlemi yapacak organ ve bu 

organın yetkileri hukuken bellidir. Bu sebeple, ONAR’ a göre, hâkim, hükümet 

tasarrufu olduğunu öne sürerek hükümetin yaptığı bir anlaşmaya karşı açılan davayı 

ilk incelemede reddetmemeli ve hiç olmazsa şekil ve usul açısından bir incelemeye 

tabi tuttuktan sonra, konuyu idarenin takdir yetkisinde bularak esastan reddetmelidir. 

Böyle bir yol izlenirse, hem idari işlemin ne türde bir işlem olduğu anlaşılmadan 

yargı denetimi dışında kalması önlenmiş hem de hükümet tasarrufları takdir yetkisi 

içerisinde kaynaştırılarak uygulanabilirliği tartışmalı olan bu işlemlerin varlığına son 

                                                            
121 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 441, Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 
80. 
122 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 80. 
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verilmiş olur123. ONAR’ ın da ifade ettiği gibi, hükümet tasarrufları konu açısından 

tamamen idarenin takdiri alanında olsalar da, ifa edilişlerindeki yanlışlıklar göz ardı 

edilmemelidir. Sonuçta, her idari işlemin bir yapılış usulü vardır ve idare bu usule 

uymak zorundadır. İdarenin işlemi, hükümet tasarrufu niteliği taşısa bile, hukuka 

uygun tesis edilmek zorundadır ve yargı makamları en azından hükümet tasarrufunun 

tesis ediliş şekline yönelik denetimi gerçekleştirebilmelidirler.  
     

                                                            
123 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 80-81; Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 
475-476. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN GEREKLİLİĞİ VE TESPİTİ 
 
 

I. İdarenin Takdir Yetkisini Gerekli Kılan Sebepler 
 

 Hukuk kurallarının yaratıcıları olduğu gibi uygulayıcıları da mevcuttur. 

Uygulayıcılar, yetkileri çerçevesinde ve var olan hukuk kurallarının sınırları 

içerisinde işlem tesis ederler. Peki, bu uygulayıcılar, mevcut kurallar, ihtiyaca cevap 

vermediği takdirde ne yapacaklardır? İşte bu noktada, uygulayıcıya verilecek bir 

takdir yetkisi, sorunu çözmede anahtar görevi üstlenebilecektir.  

 

  “Hukuk Devleti” ilkesi gereği, idarenin faaliyetleri hukuka bağlı olmak 

zorundadır. Fakat idarenin faaliyetlerinin çok çeşitli, geniş bir alana yayılmış ve 

sürekli güncellenen faaliyetler olması sebebiyle, kanun tarafından bütün ayrıntıları 

ile önceden düzenlenmesi mümkün değildir1. Kanun koyucuların da toplumsal 

yaşamın sürekli gelişen ve değişen koşullarına uygun önlemleri öngörüp tespit 

etmesi ve buna göre ayrıntılı düzenlemeler yapması imkânsızdır2. Kanun ve tüzükler 

ya da diğer düzenleyici işlemler çok ayrıntılı hükümler içerseler bile karşılaşılması 

olası her olaya uygulanacak bir yapıda olmaları mümkün değildir. Bu sebeple de çok 

geniş bir alanda ve çok çeşitli ihtiyaçlara cevap vermek durumunda bulunan idareye 

hareket serbestisi tanınması zorunlu olmuştur3.  

 

 İdarenin karşılaştığı sorunların çok çeşitli olması sebebiyle, çoğu kez bu 

sorunların hepsinde aynı şekilde karar vermesi mümkün değildir. Böyle durumlarda 

idare, kanun hükümlerine riayet etmek ve vatandaşların haklarını ihlal etmemek 

yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirdiği sürece idareye sorunun 

                                                            
1 Erman Bayraktar, “Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi”, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle 
İlgili İncelemeler I, Ankara, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, No: 21, Güneş Matbaası, 
1976, s. 259. 
2 Abdullah Dinçkol, Hukuka Giriş, 6.b.s. , İstanbul, Der Yayınları, 2009, s. 278. 
3 Bayraktar, Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi, s. 259. 
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içeriğine göre karar verme konusunda hareket serbestisi tanınır. Ancak birbirine 

benzeyen sorunlar karşısında aynı yönde hareket etmek ve bu konuda bir birlik 

oluşturmak idarenin başlıca görevlerindendir4.  

 

 İdarenin aldığı kararlar, her zaman aynı özellikleri taşımaz. Bu kararlar, 

uygulanacakları olay ve durumlara göre farklı özellik gösterebilirler. İdarenin 

yapması gereken, olay ve durumların özelliklerine göre, kamu yararını sağlamaya 

yönelik en uygun davranış şeklini seçip, ona uygun hareket etmektir. Bu durum, 

ancak idareye takdir yetkisi sağlanması ile mümkündür. Ayrıca, olay ve durumların 

ortaya çıktığı zamanlarda idarenin sahip olduğu imkânlar da takdir yetkisinin 

kullanılmasında etkili olacaktır5.  

 

 Takdir yetkisi idari hayatın zorlukları ve idarenin hukuka bağlılığı ilkesi 

nedeniyle ortaya çıkmış bir yetkidir. Toplumsal ihtiyaçların artması ve idari görevler 

konusunda anlayışların değişmesi sonucu idarenin yerine getirmek zorunda olduğu 

kamu hizmetinin alanı sürekli genişlemekte ve değişmektedir. Bu sebeple takdir 

yetkisinin alanına giren konuların sayısı ve çeşidi günden güne artmaktadır6 . Peki, 

idarenin yerine getirmek zorunda olduğu bu kamu hizmeti neyi ifade eder? 

 

 Kamu hizmeti, idare ya da idare adına hareket eden kişiler tarafından 

gerçekleştirilen, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler 

olarak tanımlanabilir. Bu konuda doktrinde de farklı tanımlar yapılmıştır. Örneğin; 

GÜLAN, kamu hizmetinin; toplum içinde önem kazanmış olan ortak, genel bir 

ihtiyacın tatminine yönelik olarak kamu tüzel kişileri veya onların denetimi altında 

özel kişilerce yürütülen bir faaliyet olduğunu ifade etmiştir.7 GÜLAN tanımında, 

kamu hizmetinin ortak ve genel bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bir hizmetin 

                                                            
4 Bayraktar, Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi, s. 259-260. 
5 Ümit Süleyman Üstün, Türk Vergi Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisi, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2007, s. 25. 
6 Metin Kıratlı, “Danıştay’ın İdarenin Takdir Yetkisini Denetlemesi ve Bağlaması”,  Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi, İdari Yargı Özel Sayısı, No: 6, 1967, s. 31. 
7 Aydın Gülan, “Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri”, Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987,  s. 5. 
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kamuya yönelik olarak nitelendirilebilmesi için kamunun geneline hitap etmesi 

gereklidir.  

 

 GÖZLER, kamu hizmetini organik unsur ve maddi unsur kavramlarını 

kullanarak açıklamak yolunu tercih etmiştir. Organik unsur açısından kamu hizmeti, 

bir kamu tüzel kişisi tarafından veya onun denetimi altında bir özel hukuk kişisi 

tarafından yürütülen bir faaliyettir. Maddi unsur açısından ise kamu hizmeti, kamu 

yararına yönelen bir faaliyettir. Sonuç olarak bir faaliyetin kamu hizmeti olarak 

kabul edilebilmesi için her iki unsuru birlikte taşıması ve gerçekleştirmesi gerekir8. 

GÖZLER’ in kamu hizmeti tanımı yaparken daha teknik bir yöntem izlediği görülür. 

Kamu hizmetini, yürütücüsü ve konusu açısından ayrı ayrı ele alan yazar, kamu 

hizmetinin kamu yararına yönelik bir faaliyet olduğunu vurgulamıştır. Tanımda 

organik unsur ayrıntılı bir şekilde açıklandığı halde, maddi unsur açısından sadece 

“kamu yararına yönelen faaliyet” ifadesinin kullanılması ile yetinilmiştir. Bu sebeple, 

tanımın maddi unsur açısından daha soyut kaldığı söylenebilir.  

 

 Kamu Hizmeti, süreklilik arz eden bir hizmettir. Herkese eşit olarak 

götürülmesi gereken bu hizmet, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlara karşılık verme 

konusunda da yeterli olmalıdır9. Kamu hizmetinin her zaman sürekli ve yeterli 

olabilmesini sağlamak için toplumsal yaşamın değişen niteliklerine ayak uydurması 

gerekir.  Bu sebeple, kamu hizmetlerini kurma konusunda da idareye takdir yetkisi 

tanınmıştır. Çünkü bir faaliyette kamu yararı olup olmadığını belirlemek ve o 

faaliyeti kamu hizmeti haline getirmek bir yerindelik meselesidir. Bu yerindeliğe 

karar verecek olan da idaredir10. Kamu hizmetinin kuruluşu dışında, kuruluş 

amaçlarındaki gayeye uygun olarak ifa edilebilmesi için de idareye takdir yetkisi 

verilmesi bir zorunluluktur11.   

                                                            
8 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 253. 
9 Gülan, Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri, s. 34. 
10 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 358. 
11 Kemal Galip Balkar, “Kronik, Takdir Salahiyeti Kanunun Maksadına ve Amme Hizmetinin Nef’ine 
Kullanmak Lazımdır”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, C: XIV, No: 20, Aralık 
1959, s. 218.  
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 Kamu hizmeti, kamu yararının gerçekleştirilmesi için yerine getirilen bir 

faaliyettir. Burada, gerçekleştirilmeye çalışılan kamu yararı kavramının da tespit 

edilmesi çok önemlidir. Kamu yararı kavramı, zamana ve idari faaliyetin içinde 

gerçekleştirildiği mahalli şartlara göre değişen bir nitelik gösterir12. Kavramın 

uygulanma alanı çok geniştir. Bu kavram, idari faaliyetlerin hukuka uygunluğunun 

tespitinde ölçü olarak alınır. Ayrıca temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının 

nedeni, yönetime uygulanan özel kuralların uygulama alanını belirleme ölçütü ve 

hâkimin yetkilerinin belirlenmesine temel olan bir kavramdır. Sonuç olarak 

anlaşılıyor ki kamu yararı kavramı bir faaliyete devlet ya da kamu faaliyeti niteliği 

kazandırır. Bu kavram bir kanunun oluşmasında olduğu kadar, kanunun 

uygulanmasında da belirleyici kavram olarak ortaya çıkar. Bu konuda 

AKILLIOĞLU, “kamu yararı kavramının devletin doğrulamasını yapmak için 

kullanıldığı” görüşünü ortaya koymuştur13. Önceden de ifade edildiği gibi, devlet 

kamu hizmetlerini yerine getirirken genel ve ortak kamu ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyetlerdeki nihai amaç da kamu yararının 

gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla, devletin kamu hizmetini gerçekleştirmesi ile 

faaliyetlerinde kamu yararı amacını gütmesi ayrılamaz unsurlardır. AKILLIOĞLU’ 

nun ifadesinden yola çıkılırsa, devletin faaliyetlerinde kamu yararı amacı 

güdülmüyorsa ve faaliyet kişisel yarar ya da başka bir amaçla yerine getiriliyorsa 

kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilmediğinden hareketle idarenin sorumluluğu 

yoluna gidilebilir.  

 

 Nasıl toplumsal hayatın koşulları değişiyorsa kamu yararı kavramı da sabit 

durmayarak değişir. Ayrıca, bu kavram, idarenin yürüttüğü faaliyetin zamanı, niteliği 

ve yerine göre şekillenir. Bu sebeple, idarenin önceden aldığı bir karar kamu yararına 

hizmet ederken, değişen koşullar sonucu aldığı bu karar artık kamu yararına hizmet 

etmiyor olabilir. İşte bu sebeple, idarenin yer, zamana ve olayın niteliğine en uygun 

                                                            
12 Nuri Alan, “Konu Unsuru Bakımından Takdir Yetkisi ve Kanuna Aykırılık”, İdare Hukuku ve 
İdari Yargı İle ilgili İncelemeler I, Ankara, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, No: 21, 
Güneş Matbaası, 1972, s. 337. 
13 Tekin Akıllıoğlu, “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, 
Yıl: 9, No: 1-3, 1988, s. 11. 
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hareket şeklini bizzat seçerek kamu yararını gerçekleştirebilmesi için esnekliğe sahip 

olması zorunludur ve idari faaliyetin yerindeliğinin idare tarafından bizzat tespit 

edilmesi gerekir14.  

 

 İdari faaliyetlerin asıl amacının kamu yararını gerçekleştirmek olduğundan 

bahsedilmişti. Peki, bu kamu yararı nasıl gerçekleşecektir? Her idari faaliyetin amacı 

olan kamu yararının nasıl gerçekleştirileceğine dair önceden ortaya konulmuş yollar 

yoktur. Bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen kamu yararını 

gerçekleştirmenin kesin net bir yolu bulunamamıştır. Örneğin, enflasyonun 

indirilmesinde kamu yararı vardır ama enflasyonu indirmenin tartışmasız bilimsel 

olarak saptanmış bir yolu yoktur. İşsizliğe çözüm bulmada kamu yararı vardır. Ancak 

İşsizlik sorununu kökten çözecek bir yol henüz bulunamamıştır. Trafiğin 

tıkanmamasında da kamu yararı vardır. Ancak trafiğin tıkanması sorununu çözecek 

formül ne yazık ki bulunamamıştır. Örnekleri arttırmak elbette ki mümkündür. Fakat 

bu sorulara tartışmasız, net bilimsel verilere dayanan bir cevap vermek mümkün 

değildir. Bu belirsiz duruma rağmen, idare böyle konularda her gün karar vermek 

zorundadır. Görüldüğü üzere, kanunla belirlenmesine imkân olmayan böyle 

konularda idareye takdir yetkisi verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. İdare, böyle 

belirsiz durumların ortaya çıkarabileceği riski de göz önünde bulundurarak muhtemel 

çözümler arasından en uygun olanını tercih edecektir15. 

 

 Takdir yetkisinin gerekliliğine ilişkin doktrinde birçok görüş mevcuttur; 

 

 KALABALIK, idarenin takdir yetkisinin, yürütme ve idare fonksiyonunun 

mahiyetinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Devleti idare etmenin zorlukları 

açısından ve modern devlet anlayışı içerisinde düşünüldüğünde, karmaşık ve çok 

geniş alanlara yayılmış olan idarenin, bütün eylem ve işlemlerinin yasama organı 

                                                            
14 Nuri Alan, “Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi”, İdari 
Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, No: 
33, 10-11-12, Haziran 1982, s. 33; Alan, Konu Unsuru Bakımından Takdir Yetkisi ve Kanuna 
Aykırılık, s. 337. 
15 Gözler, İdare Hukuku, C: I,  s. 950. 
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tarafından önceden düzenlenmesi gerektiğini savunmaya olanak bulunmadığını 

belirtmiştir. Yasama organının çalışma süresi, uzmanlığı ve hayli ağır işleyen 

çalışma usulleri, idarenin her türlü eylem ve işleminin yasama organı tarafından 

düzenlenmesine müsait değildir. Bunun tabii sonucu olarak çok çeşitli ihtiyaçlara 

cevap vermek durumunda olan idareye genellikle karar ve hareket serbestisi 

tanınmaktadır16. Yazar, yasama faaliyetlerinin idarenin faaliyet hızına yetişememesi 

ve bu sebeple, kamu hizmetinde aksama yaşanmaması için idareye takdir yetkisinin 

tanınmasının doğal olduğunu ifade ederek, takdir yetkisinin gerekliliğini, yasamanın 

işleyiş yapısının idari faaliyetlerin hızıyla olan uyumsuzluğu üzerinden açıklamaya 

çalışmıştır. Yasama faaliyetleri ile idarenin kamu hizmetini yürütme faaliyetlerinin 

işleyiş hızına bakıldığında, yasamanın ortaya çıkabilecek her yeni durum karşısında 

bu yeni durumlara yönelik düzenleme yapabilmesinin, yasama organının mahiyeti 

gereği mümkün olmadığı görülür.  

 

 ÖZAY’ a göre İdare Hukuku ilkelerinin, takdir alanı ve yetkisi konusunda 

yönetime olanak sağlanması hem mantıksal bakımdan gerekli hem de yöntemsel 

açıdan zorunludur17. WALINE, idareye tanınan takdir yetkisinin idarenin varlığının, 

dolayısıyla devlet hayatının ilk koşulu olduğunu ifade etmiştir18. Her iki yazarın da 

ifade ettiği gibi, devletin sürekliliğinin sağlanması açısından bakıldığında, idari 

faaliyetlerin yürütülmesinde izlenen yöntem açısından idareye takdir yetkisi 

tanınması, idari faaliyetlerin yerine getirilmesinde oluşabilecek aksamaların 

önlenmesi ve faaliyetlerin kamu hizmetine uygun bir şekilde yerinde ve zamanında 

gerçekleştirilebilmesi için bir gerekliliktir.   

 

  Takdir yetkisinin gerekliliğine ilişkin ÜSTÜN, üçlü bir ayrıma gitmiş ve 

takdir yetkisinin varlık sebebini üç başlık altında toplamaya çalışmıştır. ÜSTÜN’ e 

göre takdir yetkisinin varlık sebebi; “Mevzuatta ayrıntılı düzenleme yapmanın 

güçlüğü”, “İdarenin karşılaştığı sorunların artması” ve “Kamu hizmetinin değişen 

                                                            
16 Kalabalık, İdare Hukuku’nda Takdir Yetkisi Kavramı, s. 209. 
17 Özay, Günışığında Yönetim, s. 456. 
18 Waline, İdari Yargıcın Tasarruflar Üzerindeki Denetiminin Kapması ve Sınırları, s. 103. 
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nitelikleri” olarak ifade edilebilir19. Aslında her üç başlık da birbiri ile sıkı ilişki 

içerisindedir. Kamu hizmetinin değişen nitelikleri nedeniyle idarenin karşılaştığı 

sorunlar artmakta ve bu hızlı değişme nedeniyle de mevzuatta her değişikliğe uygun 

düşecek düzenleme yapılamamaktadır.  

 

 BALTA, takdir yetkisinin gerekliliğini yasama, yürütme ve yargı organları 

açısından ayrı ayrı değerlendirmiştir. Yazar, takdir yetkisinin her kamu alanı için bir 

ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Bu ihtiyacın, yasama alanında en geniş halini aldığını 

ve kanun yapılırken ya da hükümet denetlenirken, anayasa ve yine yasama tarafından 

yapılan iç tüzüğün sınırları içinde, yasamanın çok geniş bir takdir yetkisinin 

olduğunu ve yasamanın da böyle bir takdir yetkisine sahip olmasının bir gereklilik 

olduğunu belirtmiştir. Yargı alanında ise, yargı organlarının hukuk kuralları ile sıkı 

bir şekilde bağlı olmalarına rağmen, yine bazı hallerde takdir yetkisine gereksinim 

duydukları anlar olabilmektedir. Bir önceki bölümde, hâkimin takdir yetkisi başlığı 

altında da ifade edildiği gibi, hâkim, kanunun kendisine takdir yetkisi tanıdığı 

durumlarda, hakkaniyeti gözeterek hüküm verir. Yürütme içerisinde yer alan idarenin 

takdir yetkisi ise yönetimin mahiyeti gereği var olması zorunlu olan, idarenin 

özelliklerinden ve başarı şartlarındandır20.  Yazar, takdir yetkisini sadece yürütme 

organı ve dolayısıyla idare açısından değil, yargı ve yasama organları açısından da 

ele almıştır. Yürütmenin takdir yetkisine sahip olmasının, mahiyeti gereği olduğunu 

ve başarılı olması için takdir yetkisine sahip olmasının gerekli olduğunu 

vurgulamıştır. Bu ifade, takdir yetkisinin gerekliliğine ilişkin yapılan diğer 

gerekçelendirmelere göre oldukça soyut kalmıştır.  

 

 Takdir yetkisini, kanun ve kanunlara dayanılarak çıkarılan düzenleyici 

işlemlerin değişik nitelikte birçok olayı kapsayabilmeleri bakımından, olabildiğince 

genel ve soyut oluşundan yola çıkarak değerlendiren KARATEPE, böyle hallerde 

bile kanun koyucunun sonradan ortaya çıkabilecek her ihtimali göz önüne alarak bir 

düzenleme yapamayacağı için, düzenlemelerde boşlukların oluşmasının olağan 

                                                            
19 Üstün, Türk Vergi Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisi, s. 23-24-25. 
20 Balta, İdare Hukuku, s. 135. 
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olduğu noktasını vurgulamıştır. İdarenin, hâkimlere tanınan boşluk doldurma yetkisi 

benzeri bir yetkisi olamayacağı için, idareye takdir yetkisi tanınarak bu konuda 

ortaya çıkabilecek sorun giderilmeye çalışılmıştır21. Yazar, yasal düzenlemelerin 

genel ifadelerinin yetersizliğini takdir yetkisinin varlığına bir gerekçe olarak ileri 

sürmüştür. Önceden de ifade edildiği gibi, idareye takdir yetkisi tanınması 

gerekliliği, kamu hizmetinin hızla değişen niteliklerine karşı yasal düzenlemelerin 

yetersiz kalması durumda ortaya çıkmıştır.  

 

 ONAR’ a göre idarenin faaliyetlerinin her geçen gün artması ve kamu 

hizmetlerinin daha karmaşıklaşması sebebiyle idareye takdir yetkisi gibi bir serbesti 

tanınması zorunludur. Her geçen gün değişen şartlar karşısında idarenin tüm davranış 

şekillerinin bütün ayrıntıları ile önceden tayin ve tespit edilmesine, idarenin her olaya 

veya duruma uygulanabilecek önlemler almasına imkân yoktur. İşte takdir yetkisi, 

idarenin karşılaşabileceği bütün olay ve durumların önceden kanun ile tespit 

edilememesi ve bu sebeple kanunda genel düzenlemelere yer verilmesinden ileri 

gelir22. ONAR’ ın takdir yetkisinin gerekliliğine yönelik açıklaması, gerek kamu 

hizmetinin nitelikleri açısından, gerek yasama faaliyetlerinin özelliği açısından ele 

alınışı ile değerlendirildiğinde, takdir yetkisinin idareye tanınması gerekliliğini net 

bir şekilde ortaya koyduğu söylenebilir.  

 

 Başka bir görüşe göre ise, idarenin takdir yetkisine sahip olmasının 

gerekçeleri; mevzuatın ayrıntılı düzenlenememesi, kamu hizmetinin teknik nitelikleri 

ve çok çeşitli olması gibi nedenlere bağlanmasının yanında, ayrıca bir olay meydana 

geldiği zaman, idari faaliyetin tanzim edileceği kişinin özel durumu da dikkate 

alınarak açıklanmıştır. Normal bir zamanda meydana gelen bir olay sonucu alınacak 

karar ile ayrı bir özelliği bulunan bir zamanda meydana gelen olayda alınacak karar 

arasında mutlaka fark bulunacaktır. Örneğin; Kanun, memurlara belirli süre izin 

verileceğine dair hüküm koymuş olabilir. Ancak nüfus sayımının yaklaştığı bir 

zamanda nüfus memuruna izin verilmeyebilir. İdare hareket tarzını herkesin özel 

                                                            
21 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 72. 
22 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I,  s. 421. 
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durumuna göre düzenlemek zorunda değildir. Fakat bazen iki kişinden biri daha özel 

durum içerisinde bulunabilir. Böyle hallerde idare, bir kişiye hayır derken diğerine 

evet demek durumunda kalabilir. Burada önemli olan husus, idarenin böyle bir 

davranışı ancak takdir yetkisine sahip olduğu hallerde yapabilmesidir23. Bu görüş, 

takdir yetkisinin gerekçelendirilmesinde özel durumları da dikkate alarak farklı bir 

yöntem izlemiştir. İdare, var olan genel düzenlemelere göre faaliyetlerini yerine 

getirir. Fakat idarenin karşılaştığı her olayın özellikleri aynı değildir. Bazen idare, 

farklı olaylarda farklı tutumlar sergilemek zorunda kalabilir. Bu durum, ilk bakışta 

idarenin farklı davranışları sebebiyle eşitsizlik yaratıyormuş gibi algılanabilir. Fakat 

aksine, idarenin kamu faaliyetlerinde eşitliği sağlayabilmesi için, her olayın 

özelliklerini değerlendirerek faaliyetlerini yerine getirmesi gerekir. Bu sebeple de, 

idareye bazı özel hallerde takdir yetkisi tanınması kamu faaliyetlerinde eşitliğin 

sağlanması amacıyla yerinde bir uygulama olabilir.  

 

 Avrupa Konseyinin idarenin takdir yetkisini kullanmasına ilişkin R(80)2 

sayılı tavsiye kararında Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Statüsünün 15-b 

maddesine göre, Avrupa konseyinin amacının üyeleri arasında, geniş bir birlik 

yaratmak olduğu, idarenin faaliyet gösterdiği alanların sürekli arttığı ve bu süreçte 

idarenin takdir yetkisi kullanma durumunda olduğu belirtilmiştir24. Tavsiye kararında 

da idarenin faaliyetleri alanına giren konuların sürekli artması takdir yetkisinin 

tanınmasında gerekçe olarak ifade edilmiştir.  

 

 Görüldüğü gibi, kanunlar, kamu hizmetinin niteliklerinin hızla değişmesi 

sebebiyle, yetersiz kalmakta ve her kamu hizmetine karşılık gelecek ayrıntılı 

düzenleme yapılamamaktadır. Bu sebeple, kamu hizmetinin ve bu hizmetin 

niteliklerinin hızla değişmesi, var olan düzenlemelerin bu hizmetin ifası konusunda 

yetersiz kalması ve yasama faaliyetinin bu değişimi karşılayabilecek çalışma 

                                                            
23 Kargın, İdarenin Takdir Hakkı,  s. 72-73. 
24 İdari Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin R(80) 2 
sayılı Tavsiye Kararı, Çev. Onur Karahanoğulları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 
XLV, No: 1-4, 1996, s. 323-341. 
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yapısına sahip olmaması takdir yetkisinin gerekliliğine ilişkin özet açıklamayı teşkil 

eder. 

 

II. Takdir Yetkisinin Tespit Edilmesi 
 
 Bir kanun hükmünden idarenin ilgili kamu hizmetini yürütme konusunda 

yetkisinin olup olmadığı anlaşılabiliyorsa, var olan yetkinin türü ve derecesi de aynı 

hükümden çıkarılabilir. Kanunun ifadelerinden, idarenin sahip olduğu yetkinin türü 

bazen rahatlıkla anlaşılabilir. Bazen de yetkinin türünün tespit edilebilmesi için 

yoruma başvurulması gerekebilir. Kanunun açık ifadesinin yer aldığı hallerde, 

yetkinin türünü tespit edebilmek kolaydır. Başka bir ifadeyle, takdir yetkisi ile bağlı 

yetkiyi ayırmak kolaydır. Ama kanunda geniş anlamları olan ve yorum gerektiren, 

“kamu yararı”, “genel ahlak”, “kamu güvenliği” gibi kavramlar ya da “yapabilir”, 

“alabilir” gibi ifadeler kullanıldığında veya idareye kanunda ifadesi geçen belli bir 

konuda değerlendirme görevi verildiğinde, idarenin takdir yetkisinin var olduğundan 

bahsedilir25.  

 

A. Takdir Yetkisinin Kanun Hükümleri Açısından Tespiti 
 

1. Takdir Yetkisi Veren Açık Kanun Hükmü 
 

   İdarenin bağlı yetki ya da takdir yetkisine mi sahip olduğu, genellikle, 

idarenin kuruluş ve işleyişini, görev ve yetkilerini düzenleyen kanun hükmünden net 

bir şekilde anlaşılabilir. Bu gibi hallerde, idarenin yetkisinin niteliğini tespit oldukça 

basittir.  Ancak, kanun hükmünün açık olmadığı hallerde, yetkinin niteliğinin tespit 

edilebilmesi için yoruma ve kanun hükmünün amacını tespite yönelik çeşitli 

araştırmalara başvurulması gerekebilir26.  

 

                                                            
25 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 73-74. 
26 Kalabalık, İdare Hukuku’nda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla 
Karşılaştırılması, s. 214. 
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 Kanunda idarenin sahip olduğu yetkinin niteliğinin açıkça belli olması 

durumu dışında, “yapabilir”, “edebilir” gibi ifadeler de kullanılmış olabilir. Bu gibi 

hallerde de idarenin takdir yetkisinin var olduğu kabul edilir27. Örneğin, kanunda 

idarenin belli bir işlemi yapabilmesi için gerekli olan koşullar açıkça belirtilmiştir. 

Ama bu koşulların varlığı halinde, idarenin ne yönde davranması gerektiği 

konusunda bağlayıcı ifadeler kullanmamıştır. Başka bir ifadeyle, idareye irade 

serbestisi tanınmıştır. İdare böyle bir durumda, belli bir davranışta bulunabilir ya da 

bulunmayabilir veya var olan davranış biçimlerinden herhangi birini seçebilir. 

Örneğin; 17.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122’nci 

maddesine göre; “Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan 

memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar 

tarafından takdirname verilebilir.” Örnekte de belirtildiği gibi idare, kanun 

maddesinde belirtilen sebebin somut olayda gerçekleşmesi halinde, sonuca bağlı 

davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmemek konusunda bir takdir yetkisine sahiptir28. 

 

2. Belirsiz Kavramlar  
 

 İdarenin görev ve yetkilerini düzenleyen kanunlarda, idarenin yetkisini 

kullanışına ilişkin “kamu yararı”, “genel ahlak”, “kamu hizmeti” gibi kavramlar yer 

alabilir. İdarenin yetkisini kullanması, bahsedilen kavramların gerçekleştirilmesi 

amacına bağlanabilir.  

 

 Belirsiz kavramların takdir yetkisi verip vermediği hususunda doktrinde farklı 

görüşler ortaya atılmıştır. Belirsiz kavramların takdir yetkisi vermediği görüşüne 

sahip olan AZRAK’ a göre, idareye takdir yetkisi veriyormuş gibi görünen pozitif 

hukuk hükümlerinin büyük bir kısmı, “kamu güveni”, “lüzum”, “hayati ihtiyaç”, 

“yakın tehlike”, “münasip ölçü”, “kamu güvenliği” gibi, somut olaylarda 

yorumlanarak somutlaştırılması gereken içeriği belirsiz kavramları içermektedirler. 

Yazara göre bu gibi hallerde hukuken doğru sayılabilecek tek yorum tarzının 

                                                            
27 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 74. 
28 Günday, İdare’nin Takdir Yetkisi, s. 4. 
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bulunması gerekir. Bu sebeple, kanun koyucunun idareye, aralarından seçim yapmak 

üzere, birçok alternatif verdiği söylenemez29. Kanun maddelerinde, belirsiz 

kavramların yer alması halinde, bu kavramlar için elbette hukuken doğru 

sayılabilecek tek bir yorum tarzının bulunması önemlidir. Kanunda bu kavramlara 

ilişkin net bir açıklama olmaması sebebiyle, kavramların içini dolduracak olan 

idaredir. Her ne kadar böyle hallerde idareye aralarından seçim yapmak üzere, birçok 

alternatif verildiği söylenemez ise de, idarenin, içeriği net olarak belli olmayan 

kavramlara yönelik faaliyette bulunması öngörülmüştür. Dolayısıyla, var olan 

seçenekler arasından tercih yapmak gibi çok net bir takdir yetkisi olmasa da, belirsiz 

kavramların varlığı halinde, idarenin bu kavramların içeriğini, olayların özelliklerine 

göre gerekli değerlendirmelerde bulunup, kendi yorumuyla doldurabileceği de bir 

gerçektir.  

 

 BALTA’ ya göre hukuk kuralları, “kamu yararı”, “kamu düzeni”, “ahlak”, 

“umumi terbiye” gibi birtakım belirsiz kavramlar kullanmaktadırlar. Bu kavramlar 

objektif nitelikte kavramlardır. Bir hukuk kuralının kullandığı belirsiz kavram 

objektif bir değere ilişkin ise, idarenin takdir yetkisi söz konusu olmaz. Eğer 

kavramlar idarecinin anlayışını yansıtan kavramlar olursa, idarenin takdir yetkisinin 

varlığından söz edilebilir30. Kamu yararı, kamu hizmeti ve bu gibi belirsiz 

kavramların genel ve belirsiz ifadeleri nedeniyle, her biri için, tek bir tanım 

yapılabilmesi mümkün değildir. İdare, tabii ki bu kavramları dilediği gibi 

yorumlayamaz. İdare, önüne gelen olayda, her olayın özelliklerini dikkate alarak 

kavramların içini dolduracaktır. İşte idarenin bu aşamada, somut olayın özelliklerine 

göre değerlendirmede bulunabilmesi için belli bir serbestiye sahip olması gerekir. 

Aksi halde, idarenin farklı özelliklere sahip olaylar karşısında aynı kararı alması gibi 

bir durum ortaya çıkar ki bu durum faaliyete muhatap olanlar açısından eşitsizliklere 

yol açabilir.  

 

                                                            
29 Ali Ülkü Azrak, “Yargı ve İdare, İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: XXXIV, No: 1-4, 1969, s. 146. 
30 Balta, İdare Hukuku, s. 136. 
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  KARATEPE de BALTA ile aynı görüştedir. Yazar, belirsiz kavramların 

idarenin anlayışını ya da toplumun genel anlayışını yansıtmasına göre takdir yetkisi 

ya da bağlı yetki halini alacağını ifade etmiştir31. Örneğin, 04.07.1934 tarih ve 2559 

sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 11’inci maddesinde,  Polisin, Genel 

ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak; utanç verici ve toplum düzeni bakımından 

tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu nitelikte söz, şarkı, müzik veya 

benzeri gösteri yapanları herhangi bir müracaat veya şikâyet olmasa bile 

engelleyeceği ifade edilmiştir. Maddenin ifadesinde geçen, genel ahlak ve edep 

kavramları, idarenin anlayışını değil toplumun anlayışını yansıtan kavramlardır. 

Hatta bu konuda KAYA, genel ahlak ve edep kavramı ile olaya müdahale eden 

polisin bu müdahalesinde kendi anlayışının değil, toplumda geçerli olan, toplumun 

dış ve maddi düzenini ifade eden bir anlayışın kastedildiğini, dolayısıyla polisin bu 

tür olaylardaki yetkisinin bağlı yetki olduğunu ifade etmiştir32. Fakat idare 

faaliyetlerini yürütürken zaten kamunun yararı ve kamunun genel anlayışı 

doğrultusunda hareket eder. Yukarıdaki örnekte, bir şarkı ya da sözün utanç verici 

olup olmayacağı konusunda toplumda genel bir anlayış olabilir. Fakat somut olayda 

var olan şarkı ya da sözün bu genel anlayışa göre utanç verici olup olmayacağını 

belirleyecek olan idaredir. Sonuçta bahsedilen utanç verici ya da toplum düzeni 

bakımından tasvip edilmeyen tavır veya davranış için tek ve herkesçe kabul 

edilebilecek bir tanım yoktur. Dolayısıyla bu konuda karar verecek olan idarenin, 

hareket serbestisinin de olması doğaldır. Elbette bu serbesti, idarenin sahip olduğu 

mevcut seçeneklerden birini tercih etmesi kadar esnek değildir. Fakat böyle bir 

durumda idare, net bir tanımı olmayan belirsiz kavramlara, genel anlayışa göre 

yorum yapma zorunluluğu da olsa, somut olaya göre bir yorum getirmektedir. İdare 

böyle bir davranışta bulunabiliyorsa, belli bir oranda serbestisi olduğunun kabul 

edilmesi gerekir.  

 

 GÜNDAY’ a göre ise kanunda, idare için belli bir davranış biçimi 

öngörülmüş olabilir. Ancak bu davranışın koşulları açık bir biçimde değil belirsiz 
                                                            
31 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 74. 
32 Cemil Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, İstanbul, On iki Levha Yayınları, 
Ekim 2011, s. 48. 
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kavramlarla gösterilmiş olabilir. Belirsiz kavramlar belirlendikten ve belirsiz 

kavramlarla ifade edilen koşulların gerçekleştiği tespit edildikten sonra idare, 

kanunda öngörülmüş davranış biçiminde bulunmak zorundadır. İdarenin burada 

sadece kavramı belirleme yönünden bir takdir yetkisi vardır33. Örneğin; 15.07.1950 

tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22’nci maddesinde; Yurt dışına çıkmaları; 

mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel güvenlik 

bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, vergiden 

borçlu olduğu, pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya 

seyahat vesikası verilmeyeceği ifade edilmektedir. Burada geçen “genel güvenlik 

bakımından” ifadesinde belirsizlik vardır ve idare bu belirsizliği çözdüğünde 

kanunda öngörülen şekilde davranmak zorundadır. Fakat bu belirsizliğin içini 

doldururken idarenin bir hareket serbestisine sahip olduğunun da kabulü gerekir.  

 

 Bazen de kanunda, hem idarenin davranış koşulları belirsiz kavramlarla 

gösterilmiş hem de davranış koşulları gerçekleştikten sonra idareye harekete geçip 

geçmeme ya da mevcut hareket tarzlarından birini seçme konusunda serbesti 

tanınmış olabilir34. Örneğin; 17.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun “Bilgilerini Arttırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilme” başlıklı 

78’inci maddesinde; “Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, iki yıla kadar ayrılma 

müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.” ifadesi yer 

almaktadır. Buradaki “gerekirse” ifadesinde, gerekliliğin tayini idarededir. 

Gerekliliğin tayininden sonra, sürenin uzatılıp uzatılmamasında da idarenin takdir 

yetkisi mevcuttur.  

 

 Görüldüğü üzere, belirsiz kavramların idareye tanıdığı serbesti konusunda 

genel anlamda olumsuz görüşler hâkimdir.  Fakat belirsiz kavramlar, genel nitelikte 

olsalar bile net bir şekilde tanımlanmış kavramlar değillerdir. Ayrıca kamu hizmeti 

ve kamu yararı gibi kavramlar değişen ve gelişen yaşam koşullarına göre içerikleri 

genişleyebilen ya da değişebilen kavramlardır. İdarenin faaliyetinin dayanağı olan 

                                                            
33 Günday, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 5. 
34 A. e. , s. 6. 
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hukuk kuralında, “kamu hizmeti” ya da “kamu yararı” gibi bir ifade varsa, idare, bu 

kamu hizmeti ya da kamu yararı kavramının içini somut olayın özelliklerine göre 

dolduracaktır. Elbette idare, bu kavramı somut olayın özelliklerini dikkate alarak 

belirledikten sonra, gerekli tedbirleri almak konusunda kanun tarafından bu konuda 

yetkilendirilmedikçe, takdir yetkisine dayanamaz. Sonuç olarak, belirsiz kavramlar, 

idareye en azından içeriklerinin belirlenmesi konusunda bir hareket serbestisi 

sağlayan kavramlardır.  

 

3. Teknik Değerlendirme Gerektiren Haller 
 

 Teknik değerlendirme, idarenin doğrudan almış olduğu kararlardan 

kaynaklanmayıp, idare dışındaki bir takım uzmanların raporlarına dayanılarak 

yapılan değerlendirmedir. Uzmanların verdiği rapor doğrultusunda idare, karara 

varmaktadır. Örneğin; uzmanların bir ev hakkında verdikleri evin çürük ya da 

oturulabilir olması raporu doğrultusunda idare “evde oturulabilir” ya da 

“oturulamaz” şeklinde bir karara varmaktadır. Kararın alınmasında, uzmanların 

raporları dayanak alınacağından, rapor sonucu “oturulabilir” denilen bir eve idare 

takdir yetkisine dayanarak “oturulamaz” diyemez. Çünkü uzman raporu teknik bir 

değerlendirmedir35.  

 

 İdarenin teknik konularda sahip olduğu takdir yetkisi konusunda “bilimsel 

değerlendirmeler” ve “sınav ve jüri değerlendirmeleri” doktrinde farklı görüşlerin 

ortaya konulduğu alanlardır. Örneğin, KAYA, doçentlik sınavı eser incelemesinde, 

bilimsel eserlerin değerlendirilmesinde jürinin takdir yetkisinin bulunduğuna ilişkin 

şüpheye yer olmadığını ifade etmiştir36. TUNCAY’ a göre ise, not değerlendirmesi 

konusunda bilirkişi yalnızca maddi bir hatanın olup olmadığını saptamalıdır. Burada 

var olacak hata, takdir yetkisinin kullanılmasındaki hata şeklinde algılanmamalıdır. 

Bir öğrencinin matematik sınavındaki başarısı bir kenara bırakılsa bile, kompozisyon 

sınavındaki başarısı ya da jürinin bir esere yönelik değerlendirmesi tamamen teknik 

                                                            
35 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 75. 
36 Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, s. 61. 
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bir konudur ve teknik bir konuda takdir yetkisinden bahsedilemez37. Sayısal 

nitelikteki sınavlar elbette tamamen teknik konular içermeleri sebebiyle, sınavı 

değerlendirecek öğretim elemanının takdirine bağlı hususlar değillerdir. Fakat sözel 

nitelikteki bir esere ya da kompozisyon sınavına yönelik değerlendirmede cevapların 

bir formülü olmaması sebebiyle, aynı anlama gelebilecek ve fakat farklı cümlelerle 

anlatılmış cevaplara rastlanabilir. Böyle hallerde, öğretim elemanlarının okudukları 

her kâğıtta farklı kanaatlere ulaşmaları da muhtemeldir. Dolayısıyla sözel nitelikli ve 

yoruma dayalı sınavlarda, verilen notlarda öğretim elemanının bir serbestiye sahip 

olduğu söylenebilir. BALTA, bu tür değerlendirmelerin, değerlendirmeyi yapacak 

olanların anlayışına bırakılması gerektiğini savunmuştur38. Aynı şekilde GÖZLER de 

bir öğretim üyesinin sınavda sorduğu sorulara cevap veren öğrencinin cevaplarına 

verdiği notun, tamamıyla bu öğretim üyesinin takdir yetkisine ilişkin olduğunu 

savunmuştur39. Sınav kâğıtlarını değerlendiren öğretim elemanlarının özellikle sözel 

nitelikteki konulara ilişkin sınavlarda, kâğıtları değerlendirirken takdir yetkisine 

dayanmaları muhtemeldir. Çünkü bu sınavlarda verilecek cevaplar için tek bir tip 

yoktur. Bundan başka,  öğretim elemanlarının kâğıtları değerlendirirken sahip 

oldukları takdir yetkisi mutlak bir özellik de göstermemelidir. Konularında uzman 

oldukları halde, öğretim elemanları da takdirlerinde hataya düşebilirler ve 

eşitsizliklere yol açabilirler. Bu sebeple, öğretim elemanlarının bu yetkisi mutlak bir 

yetki olarak algılanmamalıdır.  

 

 KARATEPE ise sınav kâğıtlarını değerlendiren öğretim elemanı ya da jürinin 

takdir yetkisine sahip olduğunu, fakat bu yetkisini her kâğıtta aynı şekilde kullanması 

gerektiğini, değerlendirmede belirlediği ölçütü farklı kâğıtlarda farklı şekillerde 

kullanma konusunda takdir yetkisinin bulunmadığını savunmuştur40. YENİCE, sınav 

notu değerlendirmelerine ilişkin kararlarda inceleme yapılırken, maddi hatanın 

yanında not takdirinde, sınava giren öteki kişilerin kâğıtlarıyla dava konusu kâğıt 

                                                            
37 Aydın H. Tuncay, İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, Ankara, Danıştay Tasnif ve 
Yayın Bürosu Yayınları, No: 14, Başbakanlık Basımevi, 1972, s. 156. 
38 Balta, İdare Hukuku, s. 136. 
39 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 956. 
40 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 76. 
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arasında değerlendirme yapılırken eşitlik ilkesine uyulup uyulmadığının da 

araştırılması gerektiğini belirtmiştir41. Dolayısıyla, sınav kâğıtlarında not takdiri 

konusunda takdir yetkisi bulunan öğretim elemanının takdirinde hataya 

düşebilmesinin olası olması sebebiyle, not takdirine ilişkin denetimin hem maddi 

hata hem de esas yönünden yapılması gerekir.  

 

 Görüldüğü gibi, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda idarenin takdir 

yetkisine sahip olmayıp, uzmanların verdiği raporlar doğrultusunda hareket etmesi 

gerektiği görülür. Fakat tartışmalı olan sınav kâğıdının değerlendirilmesi işleminde, 

her ne kadar sınav kâğıdını değerlendiren öğretim üyesi, o konuda uzman olmuş olsa 

da özellikle sözel anlatımın ağırlıklı olduğu sınav kâğıtlarında, eşitlik ilkesinden 

ayrılarak değerlendirme yapılabilmesi muhtemeldir. Bu sebeple, maddi hatanın var 

olup olmadığının denetiminin yanında, not takdirinde eşitlik ilkesine uyulup 

uyulmadığının da araştırılması yerinde olur. 

 
B. Takdir Yetkisinin İdarenin Muameleleri Açısından Tespiti  

 

 Genel ve soyut nitelikteki kanun hükümlerinin toplum ihtiyaçlarına ve 

değişen koşullara cevap verebilmesi için idareye belli bir serbest alan bırakılması 

gerekir. Fakat elbette ki bu alanın sınırları geniş değildir. Takdir yetkisi, idarenin 

faaliyetlerini yürüttüğü her alanda bulunmamaktadır. Takdir yetkisinin varlığı, 

idarenin eylemlerine, idari işlemin türüne ve unsurlarına göre farklılıklar 

gösterebilir42. Bu sebeple, idarenin eylemleri, idari işlemlerin türleri ve unsurları ayrı 

ayrı incelenerek takdir yetkisinin alanına ilişkin bir kanıya varılabilir.  

 

1. İdarenin Eylemlerinde Takdir Yetkisi 
  

 İdarenin hareket serbestisine sahip olduğu alanlar sadece idari işlemler 

değildir. İdare, faaliyetlerini yerine getirirken eylemler de yapar. Böyle hallerde de 

                                                            
41 Kazım Yenice, “Not Takdiri ve Denetim”, Ankara, Danıştay Dergisi, No: 42-43, 1981, s. 15-17. 
42 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 91. 
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idarenin takdir yetkisine sahip olabileceği muhakkaktır. Gerek bir idari işleme 

dayanan, gerek herhangi bir idari işleme dayanmayıp salt idari eylem olan idarenin 

faaliyetlerinin takdir yetkisine dayanılarak ifa edilmesi durumu, sık rastlanan bir 

durumdur da denilebilir. Özellikle kolluk faaliyetlerinde bu durumun somutlaştığı 

söylenebilir. İşte bu sebeple, idarenin eylemleri üzerindeki takdir yetkisinin varlığı 

önemli bir konudur.  

 

 İdari eylem, idarenin bir kamu hizmetini ifa amacıyla faaliyetlerini 

yürütürken, bu faaliyetin yürütülmesinde görevli olan idare ajanlarının hareketleri, 

tutum ya da davranışları veya herhangi bir idari işleme dayanmadan yaptıkları 

hareketler, başka bir ifadeyle, hukuki zeminde yenilik doğuran tutum ve davranışlar 

olarak tanımlanabilir43.  

  

 İdari eylemler bazen tesis edilmiş bir idari işlemin uygulanması amacına 

yönelik olabilirken bazen de bir işlem ile alakalı olmadan doğrudan doğruya idari 

işlemden bağımsız olarak da yerine getirilebilirler44. Örneğin, idarenin kamu yararını 

gerçekleştirmek ve kamu hizmetini yerine getirmek amacıyla bir otoyol üzerine üst 

geçit inşa etme kararı alması ve bu kararı bir idari eylemle yerine getirmesinde, idari 

işleme dayanan bir idari eylem söz konusudur. Bazen de öncesinde bir idari işlem 

olmayan idari eylemlerin varlığına rastlanabilir. Örneğin; bir gösteri yürüyüşü 

esnasında kolluk görevlilerinin bu gösteriye müdahalesi bir idari işleme dayanmaz. 

Fakat bu eylemin idari bir işleme dayanmamış olmasından dolayı hukuk kuralları 

içerisinde tesis edilmediği anlamı çıkarılmamalıdır. Elbette idari işleme dayanmayan 

idari eylemler, dayanaklarını hukuk kurallarından almaktadırlar. Çünkü idarenin her 

türlü işlemi hukuk kurallarına uygun olmak ve aynı zamanda hukuk kurallarına 

dayanmak zorundadır.  

 

 Bazen, idari işlemin unsurlarındaki sakatlıklar, bu işlemin doğurduğu 

hükümlere de sirayet ettiklerinden, bu işlemler sonucu uygulanacak idari eylem ya da 
                                                            
43 Selami Demirkol, “İdare Hukuku’nda İdari Eylemler Olgusu”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 40, Ocak-
Mart 2001, s. 64. 
44 Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, Eylül 2011, s. 222. 
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eylemler de etkilenir ve hatta bu eylemlerin mahiyetleri değişebilir ve eylemlerin 

idare hukuku dışında değerlendirilmesi zorunluluğu doğabilir45. Böyle hallerde eğer 

idarenin eylemleri sonucu bir zarar ortaya çıkarsa bu eylemler haksız fiil olarak 

değerlendirilir ve idarenin sorumluluğu ceza hukuku hükümlerine göre çözümlenir. 

Kamulaştırmasız el atmada olduğu gibi, idarenin kamulaştırma işlemi yapmadan bir 

taşınmaz mala müdahale ettiği zamanlarda idarenin eylemi idari eylem niteliği 

göstermez46. Bu eylemler haksız fiil olarak nitelendirilir ve uyuşmazlık adli yargıda 

çözümlenir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 1’inci maddesinde “kamu 

yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde 

bulunan taşınmaz malların kamulaştırılacağı” ifade edilmiştir. Maddenin ifadesinde 

geçen kamu yararının, bir gayrimenkulün kamulaştırılmasını gerektirip 

gerektirmeyeceğine karar verecek olan idaredir. İdare somut olayda, kamu yararının 

olduğunu tespit ettikten sonra, kamulaştırma işlemini gerçekleştirir. Fakat idarenin 

kamulaştırma kararı almadan kamu yararı olduğundan bahisle, bir taşınmaza el 

atması işlemi, tamamen farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Örneğin; idare bir 

yerden yol geçirmek istemiş ve bu isteğini bir idari işleme dayandırmadan doğrudan 

kamulaştırmasız el atma yöntemi ile gerçekleştirmiş olabilir. Birey de bu olay 

karşısında, mahkemeye başvurarak ya ecrimisil47 talep edebilir ya da yapılan idari 

eylem bir kamulaştırma işlemine dayanmadığı için idarenin işleminin hukuka aykırı 

olduğunu iddia ederek idarenin yol geçişi amacıyla yaptığı kamulaştırmasız el atma 

eyleminin iptalini isteyebilir. İdarenin bu örnekteki eyleminin dayanağı, bir idari 

işlem değildir. 26.11.1971 gün ve 14024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Uyuşmazlık Mahkemesi kararında; 1961 Anayasası’nın 38’inci maddesinde devlet 

ve kamu tüzel kişilerinin kamulaştırmasız olarak özel mülkiyette bulunan mallara 

gerçek karşılığı peşin olarak ödenmedikçe el atamayacağı esası öngörüldüğü ve bu 

                                                            
45 Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, 3.c. , 3. b.s,  İstanbul, İsmail Akgün 
Matbaası, C: III, 1966, s. 1667. 
46 Tan, İdare Hukuku, s. 222. 
47 Ecrimisil: Bir malın kullanılmasından doğan yararın parasal değeri; Bilirkişinin değerlendirdiği 
ücret. Örneğin; Kira parası belirlenmeden yerin kiralanması halinde eşdeğer nitelikte olan yerin kirası, 
o yerin de ecrimisli olur. Remzi Alpdündar, Hukuk Sözlüğü, İstanbul, Eğitim Yayınları, Bilimsel 
Kitaplar Yayınevi, Arpaz Matbaacılık, 1977, s. 81. 
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itibarla kamulaştırma hükümleri dışında davacının taşınmaz malına el atılması 

olayının idari bir işlem sayılmayacağı ifade edilmiştir48.  

 

 İdarenin, eylemlerini yerine getirirken eylemin niteliğine göre bazı 

zamanlarda takdir yetkisine sahip olacağı muhakkaktır. Özellikle bir idari işleme 

dayanan idari eylemde, idari işlemin konu unsurunda takdir yetkisi varsa bu işleme 

dayanılarak gerçekleştirilen idari eylem de takdir yetkisine dayanacaktır. Çünkü idari 

işlemin konu unsuru o idari işlemin fiili hayata dökülüşünü ifade eder ki bu da idari 

eylemle gerçekleşir. Örneğin; idareye bir kanun hükmüyle faaliyetini 

gerçekleştirebilmesi için çeşitli seçenekler sunulmuş olabilir. İdare, bu seçeneklerden 

en yerinde olanı seçerek idari eylemini gerçekleştirecektir. Başka bir ifadeyle idare, 

bu eylemi gerçekleştirirken takdir yetkisine sahip olacaktır.  

 

 İdarenin kolluk faaliyetleri açısından takdir yetkisi incelendiğinde, bu alanda 

takdir yetkisinin varlığı açıkça görülür. Hatta takdir yetkisinin varlığı, en çok kolluk 

faaliyetlerinde somutlaşır. Çünkü idarenin gücünün en çok ve net şekilde görüldüğü 

alan kolluk alanıdır. Kolluk makamları, hukuka aykırı bir şekilde toplanan kalabalığı 

dağıtmak, hukuka aykırı ve yıkılmaya yüz tutmuş bir binayı yıkmak ya da kişilerin 

eylem ve işlemleri üzerinde zorlama ya da güç kullanmak gibi etkinliklerde 

bulunabilirler. Bazen de temel hak ve özgürlüklere müdahale eden tedbirler alabilir, 

hatta silah bile kullanabilirler49. Kolluk faaliyetlerinde, faaliyetin gerçekleşmesi 

esnasında faaliyetin yerindeliğini kolluk makamı tayin edecektir. Sonuç olarak takdir 

yetkisi kullanılarak kolluk faaliyeti yerine getirilecektir. Böylece, fiili hayata etki 

eden idari eylemlerde idarenin sahip olduğu takdir yetkisi net bir şekilde 

görülecektir.  

 

                                                            
48 “Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı”, T: 12.12.1970, E: 1969/184-189, K: 1970/321-326, 26.11.1971 
gün ve 14024 sayılı Resmi Gazete, s. 4, (Çevrimiçi), http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx? 
home =http://www.resmigazete.gov.tr/ arsiv/14024.pdf&main= http://www.resmigazete.gov.tr/ 
arsiv/14024.pdf, 18.11.2011 
49 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 932-933. 
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 Görüldüğü gibi, idarenin faaliyetlerinin en çok somutlaştığı alan olarak ifade 

edilebilecek olan idarenin eylemleri, özellikle kolluk eylemleri dikkate alındığında 

idarenin takdir yetkisinin en net görüldüğü alanlardan birisidir.  

 

2. İdarenin İşlemlerinde Takdir Yetkisi  
 

a. İdari İşlem Türlerinde Takdir Yetkisi 
 

 İdare, yetkilerini kullanırken, irade açıklamalarında bulunur. İdarenin 

hukuken geçerli bu iradeleri, idari işlemlerle fiili hayata dökülür. En soyut olanından 

en somut olanına kadar bütün kanun hükümleri, idarenin bir işlemi araya girmeden 

hukuk âleminde etkisini göstermez ve sonuç doğurmaz. Kanunlar genelde, soyut ve 

nesnel kurallar içeren düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin kişisel ve özel durumlara 

uygulanabilmesi için daha somut ve ayrıntılı düzenlemelerle desteklenmeleri 

gerekir50. Dolayısıyla da, kanunların somut ve ayrıntılı düzenlemelerle 

desteklenmeleri için idari işlemler tesis edilir. İdare, bu işlemleri tesis ederken, takdir 

yetkisi ile donatılmış olabilir. Fakat idarenin her işleminde takdir yetkisinin var 

olduğunu söylemek de doğru değildir. Bu sebeple, idarenin işlemlerinin türlerine 

göre incelenmesi ile takdir yetkisinin bu türlerde görünüş şekilleri ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.  

 

 İdari işlemlerin türleri konusunda çok çeşitli ve farklı ayrımlar yapılmıştır. 

Bazı yazarlar idari işlemin türlerini çok ayrıntılı şekilde ele alıp incelemiş, bazı 

yazarlar ise idari işlem türleri konusunda genel ve özet açıklamaları tercih 

etmişlerdir. Bu çalışmada, idari işlemler, düzenleyici ve bireysel işlemler olarak 

ayrılacak ve idarenin bu iki tür işleminde, takdir yetkisinin varlığı üzerinde 

durulacaktır. 

 

 

                                                            
50 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 384. 
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(1). Düzenleyici İşlemlerde Takdir Yetkisi 
 

 Düzenleyici işlemler, idarenin aynı hukuki durumda bulunan idare edilenler 

için bağlayıcı ve soyut hukuk kuralı koyan tek taraflı tasarruflarıdır51. Düzenleyici 

işlemler, idarenin var olan hukuk kurallarını dayanak alarak, onları uygulamak adına 

tesis ettiği işlemlerdir. İdare, dayanak aldığı hukuk kurallarına aykırı olmamak 

şartıyla istediği konuda düzenleme yapma konusunda takdir yetkisine sahiptir.  

 

 Düzenleme yetkisi, yasama organı olarak hukuk kurallarını düzenlemeye 

aslen yetkili olan T.B.M.M.’ ne aittir52. Yasamanın kanunla düzenleme alanı konu 

itibarıyla sınırlanmış değildir. Anayasa’ya aykırı olmamak şartıyla her konu, kanunla 

düzenlenebilir. Bu husus, yasama yetkisinin genelliği ilkesinin bir sonucudur. 

Dolayısıyla yasama organı, bir konuyu dilediği gibi ayrıntılı olarak düzenleyebilir53. 

Fakat anayasaya uygun olmak şartıyla dilediği alanda düzenleme yapabilme 

yetkisine sahip olan yasama organı, sürekli değişen koşullar karşısında aynı hızla 

hareket edip ihtiyaçlara cevap verebilecek çalışma yapısına sahip değildir. Anayasa 

Mahkemesi 18.10.1963 tarih ve 11534 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan kararında; 

yasama organının anayasaya uygun olması şartı ile her konuda bütün ihtimalleri göz 

önünde bulundurarak ayrıntılı düzenleme yapabileceğine değinmiştir. Fakat zamanın 

gereklerine göre sık sık değişiklik yapılması ve tedbirler alınmasına veya alınan 

tedbirlerin kaldırılmasına ya da yerine göre tekrar konulmasına gerek duyulan 

hallerde, yasama organının ağır işleyen yapısı nedeniyle ve sürekli değişen gündem 

karşısında, gerekli tedbirleri alması güçtür. Bu sebeple yasama organı, esaslı 

hükümleri tespit ettikten sonra hükümet, düzenleyici işlem yapması amacıyla 

görevlendirilebilir. Ayrıca, yine aynı Anayasa Mahkemesi kararında, yürütmenin 

görevlendirilmesinin, yasama yetkisinin kullanılmasından başka bir şey olmadığı ve 

                                                            
51 Cemil Kaya, “Türk İdare Hukuku’nda İcrai Olmayan İdari İşlemler”, Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C: IX, No: 1-2, Haziran- Aralık 2005, s. 276. 
52 Ragıp Sarıca, Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti, İstanbul, Türk Hukuk Kurumu Telif 
ve Tercüme Serisi No: 14, Cumhuriyet Matbaası, 1943, s. 14. 
53 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 191. 
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bu durumun yasama yetkisinin yürütme organına bırakıldığı anlamına gelmeyeceği 

ifade edilmiştir54. 

 

 Yasama organının bir konu ile ilgili genel ilkeleri saptayıp ayrıntıya ilişkin 

düzenleme yapmayı yürütme organına bırakması, yasama organının daha verimli 

çalışması ve iyi yönetimin gereklerinin yerine getirilebilmesi için lüzumlu olabilir. 

Fakat yasama organının bu konuda hukuki bir yükümlülüğü yoktur. Dilerse, 

anayasaya uygun olmak şartıyla bir konuda çok ayrıntılı düzenleme yapabilir ve 

idareye düzenlenecek hiçbir alan bırakmayabilir. Böylece idarenin yetkilerini 

tamamen bağlamış olur55.  

 

 İdarenin yetkilerinin tamamen bağlanmış olması, idarenin işleyişi açısından 

büyük sıkıntılar yaratabilir. Yasama organının yavaşlığı karşısında, yürütme 

organının da eli kolu bağlanmış halde bulunursa, güncel sorunları çözme noktasında 

tıkanmalar yaşanabilir. Fakat bu sorunu aşmak için de yürütme organına tanınan 

düzenleme yetkisinin çok geniş olmaması gerekir. Çünkü bu yetkinin çok geniş 

olması halinde, yasama organının işlevinin içi boşalabilir. Asıl önemli olan her iki 

organın kesiştiği sınırın tespit edilmesidir. Yasama organı tarafından düzenlenmesi 

gereken alanların yürütme organı tarafından düzenlenmesi halinde, yasama yetkisinin 

devri gibi bir durum ortaya çıkar ki böyle bir durum  “Yasama Yetkisinin 

Devredilmezliği” ilkesine aykırılık teşkil eder56.  

 

 Yürütme organı, faaliyetlerini yerine getirirken mutlaka kanuna dayanmak 

zorundadır. Kanunun olmadığı yerde yürütme organının faaliyeti söz konusu olamaz 

ve yürütme organı, kaynağını kanundan almayan hiçbir tasarrufta bulunamaz. Sonuç 

olarak, idarenin özerk bir düzenleme yetkisi yoktur57.  

                                                            
54 “Anayasa Mahkemesi Kararı”, T: 28. 3. 1963, E: 1963/4, K: 1963/71,  18.10.1963 tarih ve 11534 
no.lu Resmi Gazete,  (Çevrimiçi), http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l= manage_karar&ref= 
show&action=karar&id=33&content=, 18.05.2011. 
55 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 191. 
56 Tanör, Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa Hukuku, s. 270-271. 
57 Lütfi Duran, “İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrii ve Tanzimi Tasarrufların Sınırları”, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: XXX, No: 3-4, s. 473. 
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 Aslında düzenleyici işlemler, idarenin takdir yetkisinin bir görünüş şeklidir.  

Düzenleme yetkisi, idarenin normal yetkileri arasında bulunmaktadır ve düzenleyici 

işlemler, idarenin takdir yetkisinin yansımasından başka bir şey değildir58. 

Düzenleyici işlemin genişliği, işleme dayanak olan hukuk kuralında çizilen 

çerçeveye bağlıdır. Kanun bazen sadece konuyu belirtir ve konunun düzenlenmesini 

idareye bırakır. Bu durumda idarenin takdir yetkisi, dayandığı kanuna aykırı 

olmamak şartıyla, oldukça geniştir. Bazen de kanunda düzenlenecek alanın çerçevesi 

ayrıntıları ile açıklanır. Bu durumda ise idarenin takdir yetkisi sınırlıdır59.  

  

 İdare, faaliyetlerini o konuda çıkardığı düzenleyici işlemlere göre yürütür. 

Önceden oluşturulmuş olan yazılı metinler ile eşit durumlar için eşit uygulama 

yapma imkânı doğar. Düzenleme yetkisi ile takdir yetkisinin objektif kullanımı 

sağlanır. Böylece bireyler idarenin benzer durumlar için benzer uygulama 

yapacağından emin olurlar. Bu durum, hem idare hem de bireyler açısından güvenin 

oluşmasını sağlar60. Aslında idare, düzenleyici işlem yaparken kendi yetkisinin 

sınırlarını da belirler. Bir anlamda kendi yetkisini bağlar. İdarenin, yetkisini önceden 

bir düzenleyici işlemle belirleyecek olması halinde, bu durum, idarenin takdir 

yetkisinin somut bir olayda değil, benzer olaylarda eşit şekilde uygulanmak üzere 

baştan tespit edilmesidir61.  

 

 Düzenleyici işlemler için idareye verilen takdir yetkisi sık kullanılmaya 

müsait değildir. İdarenin bir kez takdir yetkisini kullanarak düzenleyici işlem 

yapması ile o yetki, idare tarafından o düzenleyici işlem değiştirilinceye kadar 

tüketilmiş olur. İdare, bir düzenleyici işlem yaparken, somut olayın değerlendirilmesi 

yerine daha genel bir değerlendirme yapar. İdarenin bu değerlendirmeleri yaparken 

en büyük yardımcısı, sahip olduğu deneyimdir. Çünkü idare, güncelliğini 

                                                            
58 Turan Güneş, Türk Pozitif Hukuku’nda Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 191-172, Sevinç Matbaası, 1965, s. 49. 
59 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 37. 
60 Derdiman, İdare Hukuku, s. 81. 
61 Güneş, Türk Pozitif Hukuku’nda Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri, s. 88. 
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koruyabilmek için sürekli düzenleme faaliyeti içerisinde olmalıdır. Bu durum da 

idarenin deneyim kazanmasını sağlar. Düzenleyici işlemler genel ve objektif 

durumları içerdiği için idarenin bu konudaki takdir yetkisi hemen sonuç doğurmaz. 

Takdir yetkisi, düzenleyici işlemin uygulanması ile somutlaşır. İdare, yaptığı 

düzenlemeye kendisi de uymak zorundadır. Dolayısıyla idare, kanun karşısında sahip 

olduğu takdir yetkisini, yaptığı düzenleyici işlemle kendisi sınırlamış olur. Bu durum 

bazen idarenin yaptığı düzenleyici işlem ile yetkisini bağlaması haline de 

dönüşebilir. Kanun tarafından emredildiği hallerde idarenin yetkisinin bağlanması 

kaçınılmazdır. Fakat böyle bir halde, düzenleme ile getirilecek kuralların idarenin 

hareket serbestisini tamamen kaldıracak şekilde olmaması gerekir62. 

 

 Görüldüğü gibi aslında düzenleyici işlemler idarenin sahip olduğu takdir 

yetkisinin görünüş şekillerindendir. Kanun ile idareye belli bir alanda düzenleme 

yetkisi verildiyse, idare o kanunun çizdiği sınırlar içerisinde dilediği şekilde 

düzenleyici işlem yapabilir. Bazen kanunun çizdiği sınırlar çok geniş olur ve idarenin 

takdir yetkisi de doğal olarak fazladır. Bazense sınırlar çok dar olabilir ve idare 

takdir yetkisini kullanamayabilir. Fakat yine de kanun tarafından yapılacak 

düzenleyici işlemin ayrıntıları belirtilmiş olsa da düzenleyici işlemi yapacak olan 

idare olduğu için, işlemin içeriğinin belirlenmesinde idarenin takdir yetkisi az da olsa 

mevcut olabilir. 

 

(2). Birel İşlemlerde Takdir Yetkisi 
 

 Birel işlemler, idarenin hukuk kurallarını somut olaya uygulamak için yaptığı 

irade açıklamalarıdır. Bu işlemler, kişi ve nesnelerin hukuki statüleri üzerinde sonuç 

doğuran işlemlerdir63. Birel işlemlerin hepsinde, işlemin konu ve öznesi önceden 

bilinmektedir. Dolayısıyla sadece bir kişi ya da nesne için geçerli olan bir durum 

gerçekleştirilir64.     

                                                            
62 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi,  s. 37. 
63 Onur Karahanoğulları, “Birel İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında İlgi Bağı Sorunu”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: LXII, No: 3, 2007,  s. 204. 
64 Özay, Günışığında Yönetim, s. 435. 
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 Birel işlemlerde takdir yetkisinin varlığı konusunda doktrinde farklı 

görüşlerin varlığına rastlanmaktadır. Örneğin; ÜSTÜN, birel işlemlerde idarenin 

takdir yetkisinin düzenleyici işlemlerdeki kadar olmasa da var olduğunu 

savunmaktadır. Ayrıca, birel işlemler açısından idarenin takdir yetkisinin her somut 

olayda, o olayın özelliklerine göre kullanıldığını ve sadece o olay için geçerli 

olduğunu belirtmektedir. Yazara göre bu yetki, idareye üst hukuk kuralları ile 

verilmiş olacak, idare de bu yetkisini kendisine yetki veren üst hukuk kurallarının 

çizdiği sınırlar dâhilinde kullanacaktır65. ONAR’ a göre de tayin işlemlerinde, eşit 

şartlara sahip adaylar arasından seçim yapma konusunda idarenin takdir yetkisi 

olabilir66.  

 

 Tesis edilecek birel işlemlerin dayanağı olan hukuk kurallarında idareye 

bazen hareket serbestisi tanınmış olabilir. Çünkü birel işleme muhatap olacak her 

birey, aynı özelliklerde olmayabilir ve birel işlemin herkese aynı şekilde 

uygulanmasının zorunlu kılınması eşitsizliklere yol açabilir. Bu sebeple, bazı 

hallerde birel işlemlerde de idareye takdir yetkisinin tanınması gerekebilir.  

 

 Birel işlemlerde idarenin takdir yetkisine sahip olmadığını düşünen 

KARATEPE ise belli kişileri ilgilendiren birel işlemlerin tamamen sübjektif ve 

kendisine bağlı olarak hukuk âleminde daha önce bulunmayan bir durum 

doğurduklarından ya da var olan bir durumu değiştirdiklerinden, bu tür kararlarda 

idarenin kural olarak takdir yetkisinin olmadığını savunmaktadır67. Örneğin gereken 

şartları haiz bir memura idare maaş bağlamaya mecburdur ya da bir okula kayıt 

yaptırmak için başvurmuş olan kişi, gerekli koşulları sağlamış, yapılan sınavlarda 

başarılı olmuş ise, idarenin kaydı yapmaktan başka seçeneği yoktur. Elbette böyle 

hallerde, idarenin yetkisi bağlıdır ve idarenin kanunun emrettiği hareket tarzını 

seçmekten başka çaresi yoktur. Fakat birel işlemler yalnızca bağlı yetkiye dayalı olan 

                                                            
65 Üstün, Türk Vergi Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisi, s. 35. 
66 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları,  C: I, s. 424. 
67 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 93. 



86 

 

işlemlerden ibaret değildir. Takdir yetkisine dayalı bir işlem de birel işlem 

niteliğinde olabilir.  

 

 Görüldüğü gibi, birel işlemler, yasal düzenlemeler dayanak alınarak kişi ya da 

nesnelere yönelik alınan kararlardır. Bu kararın alınabilmesi için de kişi ya da 

nesnelerin özelliklerinin incelenmesi gerekir. Bazen bu incelemeler sonucunda eğer 

gerekli şartlar var ise, idare, kişi ya da nesne hakkında birel işlemi tesis etmek 

zorundadır. Bazen de gerekli şartlar var olmasına rağmen idareye birel işlemi tesis 

edip etmeme konusunda takdir yetkisi tanınabilir. Örneğin; 29.05.2009 tarihli ve 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11’inci maddesinde Türk vatandaşlığına 

alınacak kişilerin sahip olması gereken özellikler belirtilmiştir. Fakat maddede 

şartları taşıyan yabancıların Türk vatandaşlığına alınacağı değil, alınabileceği ifade 

edilmiştir. Maddenin ifadesinden de anlaşılacağı gibi gerekli şartlar gerçekleşse bile 

idarenin başvuruda bulunan yabancıyı Türk vatandaşlığına almada takdir yetkisi 

mevcuttur. Fakat burada, idare objektif davranmak zorundadır. Verilen örnekte 

gerekli şartları haiz yabancının Türk vatandaşlığına alınmaması için vatandaşlığa 

engel sakıncalı bir durumunun var olması gerekir. İdare burada keyfi 

davranmamalıdır. Eğer idare, maddede belirtilen tüm şartları haiz bir başvurucuya 

Türk vatandaşlığını vermiyorsa bu kararının gerekçesini belirtmelidir. İdarenin bu 

işleminin gerekçeli olması halinde idare herhangi bir konu, birey veya memur 

hakkında sadece gördüğü lüzum üzerine karar alamayacak, aldığı kararı hangi 

sebeplere dayanarak aldığını açıkça ifade edecek ve alınan karar sebebiyle 

menfaatleri etkilenenler açısından işlemin soyutluğu ortadan kalkacaktır68.  

 

b. İdari İşlemin Unsurlarında Takdir Yetkisi 
 

 İdari işlemin unsurları özel hukuk işlemlerinden farklı olarak beş adettir. Özel 

hukukta işlemin irade ve konu olarak iki esas unsuru ve istisnai olarak da bir şekil 

unsuru bulunmaktadır. Kamu hukuku içerisindeki idari işlemlerde ise tüzel kişiliği 
                                                            
68 Zehra Odyakmaz, “Hazırlanmakta Olan İdari Usul Kanunu Açısından Demokratikleşme Sürecinde 
Şeffaflaşma ve Bireye Tanınan Haklar”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: I, No: 2, 
1997, s. 12. 
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haiz kurumlar temsil edilir. Bu temsil de yetki ile sağlanır. Yetki unsurundan başka, 

konu, şekil, maksat ve sebep unsurları da idari işlemin esaslı unsurlarındandır. Bu 

durum İYUK ile de ifade edilmiştir. Kanunun “İdari Dava Türleri ve İdari Yargı 

Yetkisinin Sınırı” başlıklı 2’nci maddesinde,  idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, 

konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 

açılacak davalardan bahsetmektedir. Dolayısıyla bu unsurlardan her biri esaslı unsur 

olmakta ve bu unsurlardan herhangi birinde sakatlık olması halinde menfaatleri ihlal 

edilenler dava açabilmektedir69.  

 

 İdari işlemin unsurlarında takdir yetkisinin varlığının tespit edilmesi çok 

önemli bir konudur. Özellikle bu konu idari yargı organları için çok önemlidir. 

Çünkü idarenin bir konuda takdir yetkisi varsa, idarenin bu yetkiyi nasıl kullanacağı, 

idari işlemin hangi unsurlarında takdir yetkisinin bulunduğuna bakılarak 

belirlenecektir. İdare, takdir yetkisinin olduğu bir konuda işlem yaparken, işlemin 

hangi unsurunda takdir yetkisi varsa sadece o unsur açısından bu yetkisini 

kullanmalıdır. Eğer idare, idari işlemin takdir yetkisinin bulunmadığı bir unsurunda 

takdir yetkisi varmış gibi hareket ederse bu durumda yapmış olduğu işlem, idari 

yargı organları tarafından iptal edilecektir70. İşte bu sebeple, idari işlemin hangi 

unsurlarında takdir yetkisinin var olduğunun tespiti çok önemli bir konudur.  

 

 İdari işlemin hangi unsurlarında takdir yetkisinin var olduğu konusunda 

doktrinde görüş birliği yoktur. DERDİMAN, idari işlemin yapılış aşamasında 

uyulacak şekil ve usul kurallarında, işlemin yapılmasına dayanak oluşturacak 

sebeplerde ve idari işlemin konusunda takdir yetkisinin var olabileceğini 

savunurken71, GÖZÜBÜYÜK-TAN, idari işlemin yetki, şekil ve amaç öğelerinde 

idareye takdir yetkisi tanınmasının söz konusu olmadığını belirtmişlerdir72. GÖZLER 

ise idarenin takdir yetkisinin idari işlemin unsurlarından sadece konu unsurunda 

                                                            
69 Özay, Günışığında Yönetim, s. 452. 
70 Fatih Kırışık, Nizamettin Aydın, “İdari İşlemlerin Unsurlarında Takdir Yetkisinin Varlığı Sorunu”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C: VII, No: 2, 2002, s. 337. 
71 Derdiman, İdare Hukuku, s. 84. 
72 Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, 2.c. , 4.b.s. , Ankara, Turhan Kitabevi, C: II, 2010, 
s. 575.  
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olabileceğini, idari işlemin diğer unsurları açısından takdir yetkisinin varlığının söz 

konusu olmadığını ifade etmiştir73.  

 

 Görüldüğü gibi, idari işlemlerin unsurlarında takdir yetkisinin varlığı 

doktrinde tartışmalı bir konudur. İdari işlemin tüm unsurları işlemin varlığı için 

esastır. İdare, bu unsurları yerine getirirken kanunen çizilen sınırlar dâhilinde hareket 

etmek zorundadır. Bazen bu sınırlar idareye hareket serbestisi tanıyabilecek kadar 

geniş olabilir bazen de idarenin yetkisini bağlayacak kadar dar olabilir. İşte bu 

genişleme veya daralmanın idari işlemin hangi unsurlarında olduğu, hem idari 

işlemin geçerli ve hukuken sağlıklı bir işlem olması açısından hem de idari yargıya 

konu olması açısından çok önemlidir. İşte bu sebeple takdir yetkisi, idari işlemin her 

bir unsuru açısından değerlendirilecektir.  

 

(1). İdari İşlemin Yetki Unsuru Açısından İdarenin Takdir Yetkisi 
 

 İdare, işlemlerini kamu gücüne dayanarak tesis etmektedir. Fakat bu kamu 

gücü herhangi bir kimse tarafından kullanılamaz. Kamu gücünü kullanabilmek için 

idare içinde olmak da yeterli değildir. Bu gücü kullanabilmek için hukuk kuralları ile 

yetkilendirilmiş olmak gerekir. Başka bir deyişle, idare yetkisini hukuk kurallarından 

alır74.  

 

 İdarenin sahip olduğu yetkiler kanunda belirtilmiştir. İdari makamlar 

yetkilerini mutlaka kanundan alırlar. Ancak yetkiye ilişkin kurallar yargı 

içtihatlarında da belirtilmiş olabilir. Örneğin, “idarenin işlemlerindeki paralellik 

ilkesi” yargısal içtihatlarla belirlenmiş kurallardandır. Danıştay içtihatlarına göre, 

işlemi yapmaya yetkili olan yer, kanunda bu konuda açık bir hüküm yoksa işlemi 

değiştirmeye ya da kaldırmaya da yetkilidir. Danıştay Beşinci Dairesi’nin konuya 

ilişkin bir kararında şu ifadeler yer almaktadır; “İdare hukukunun önemli ilkelerinden 

                                                            
73 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 944-946. 
74 Yayla, İdare Hukuku, s. 116-117. 
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olan usulde ve yetkide paralellik ilkeleri uyarınca atamada uygulanan usulün nakil 

sırasında da uygulanması gerekmektedir.” 75  

 

 İdari işlemin yetki unsurunun, kanuna uygun olarak kullanılması gerekir. 

Yetki, kanuna uygun olarak kullanılmazsa, hukuka aykırı olur ve iptali gerekir. Özel 

hukuktakinden farklı olarak yetki, kamu hukukunda bir yükümlülüğü de ifade eder. 

Kamu görevlisinin kendisine verilen yetkiyi kullanması bir zorunluluktur. Yetkinin 

hukuka aykırı kullanılması idari işlemin iptal sebebi olabilir. Aslında yetki kamu 

hukukunda bir anlamda görev niteliğini de taşır. Bu nedenle yetki, önceden 

belirlenmiş hukuk kurallarına dayanır. Yetki, kamu düzeni ile ilgili olduğu için, 

yetkinin dayanağını aldığı hukuk kuralları genişletici bir şekilde yorumlanamaz76.  

 

 İdari işlemlerin hukuk âleminde sonuç doğurabilmeleri için mutlaka kanun 

tarafından yetkilendirilmiş makamlar tarafından yapılmış olmaları gerekir. Bu 

bakımdan da idari işlemlerin yetki unsurunda, idarenin takdir yetkisinin bulunması 

söz konusu değildir. İdari işlemin yetki unsurunda takdir yetkisinin varlığının kabul 

edilmesi halinde, belli bir işlemde, birden çok makamın aynı anda harekete 

geçebileceği durumlar ortaya çıkabilir ya da alınması gereken bir kararda idare 

hareketsiz kalabilir. Bu şekilde ortaya çıkabilecek karışıklıkların önlenmesi için 

idarenin yetkileri hukuk kuralları ile düzenlenmiştir77. 

 

 İdarenin işlemlerinin yetki unsurunda takdir yetkisinin var olmayacağı 

doktrinde de ifade edilmiştir. GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER, idarenin yetki 

unsurunda takdir yetkisinin olmayacağını, çünkü idarenin, hareket serbestisine sahip 

olduğu anlarda ve durumlarda bile, kanunların ve düzenleyici işlemlerin saptadığı 

yetki sınırları içinde hareket etmesi gerektiğini belirtmişlerdir78. GÖZLER, bir idari 

makamın bir yetkiye sahip olabilmesi için o yetkinin ona kanunla ayrıca ve açıkça 

                                                            
75 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 28.05.1998, E:1995/3768, K: 1998/1656, (Çevrimiçi),  
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 13.05.2011. 
76 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 468. 
77 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 34 
78 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 89-90. 
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verilmiş olması gerektiğini ve idari makamların kendi yetkileri konusunda bir takdir 

yetkisine sahip olmadıklarını ifade etmiştir79. İdari işlemin faili olan idarenin, 

yetkisini kanundan alacağını ifade eden ONAR, kanun tarafından bir idari işlemin 

hangi makam ya da idari şahıs tarafından yapılacağının önceden tespit edileceğine 

göre yetki unsurunda idarenin takdir yetkisinin olamayacağı kanaatindedir80. 

 

 İdari işlemde, idarenin sahip olduğu yetki, doktrinde de ifade edildiği gibi 

kanundan kaynaklanır. Kanunla, bir idari işlemi yapacak olan kişi belirlenmişse, artık 

burada idare açısından bir seçenek söz konusu değildir. Ayrıca, kanun tarafından 

yetkilendirilmiş idare kişisi ya da makam, yetkilerinin sınırlarını aşma konusunda da 

takdir yetkisine sahip değillerdir. Sonuç olarak, idarenin yetki unsurunda herhangi 

bir sakatlık olması halinde, idare tarafından tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu 

iddia edilerek iptali istenebilecektir.  

 

(2). İdari İşlemin Şekil Unsuru Açısından İdarenin Takdir Yetkisi 
 

 İdari işlemde şekil, işlemin yapılması için gerekli olan yol ve yöntemdir81. 

İdari işlemlerin şekle tâbi olması, işlemlerin devlet fonksiyonlarına, kamunun ve 

devletin menfaatlerine uygunluğunu sağlayacak en önemli araçtır. Şekle tâbi olan bir 

işlem sayesinde işlemi yapacak organ ve memurlar daha iyi düşünerek ve sonuçlarını 

iyi hesaplayarak kararlarını verirler82.  

 

 İdari işlemler kural olarak yazılı şekle bağlıdır. 1961 Anayasası’nın 114’üncü 

ve 1982 Anayasası’nın 125’inci maddeleri bu durumu dolaylı olarak açıklamıştır. Bu 

maddelere göre, idarenin işlemlerinden dolayı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim 

tarihinden itibaren başlar.  

 

                                                            
79 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 945. 
80 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 425. 
81 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku,  s. 143. 
82 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 307-308. 
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 İdari işlemlerin irade açıklamasının kural olarak yazılı şekle bağlı olmasına 

rağmen bu kuralın da istisnası vardır. İdari işlemde irade açıklanması yazılı şekil 

dışında, sözlü ya da işaretle bile olabilir83. Örneğin, Bir polis memurunun trafiği 

işaretleri ile kontrol etmesi gibi kolluk işlemleri idari işlemin yazılı olması kuralına 

bir istisna teşkil eder ya da idarenin bir başvuru karşısında sessiz kalması da bir irade 

açıklamasıdır84.  

 

 İdari işlemin şekil unsurunda sakatlık olması halinde, menfaati ihlal edilen 

kişi, işlemin iptal edilmesi için dava açabilir. Fakat acaba her şekle aykırılık iptal 

nedeni midir? Bazen idari işlemin şekil unsurundaki sakatlık, işlemin kamu düzenine 

ilişkin esaslı bir unsurunda varlığını gösterebilir, yönetilenlerin menfaatlerini 

etkileyebilir ve işlemin içeriğine etki edebilir. Böyle hallerde idari işlemin şekil 

unsurunda asli bir sakatlık vardır ve işlemin iptali gerekir. Örneğin; Danıştay Onuncu 

Dairesi’nin bir kararında; Rekabet Kurulu'nun, soruşturduğu konuyla ilgili olarak 

ortaya çıkacak iradesinin, azlık oylarının da yer aldığı bir kararla, bir bütün olarak 

açıklanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu sebeple karara muhalif olan üyelerin azlık 

oylarının kararda yer almamış olması, kararı sakatlayan aslî şekil sakatlığı olarak 

değerlendirilmiştir85. Bazen de şekil unsurundaki sakatlıklar işlemin esaslı 

unsurlarını etkilemez ve kamu düzenine ilişkin de olmaz. Böyle sakatlıklar tâli şekil 

sakatlıklarıdır. Örneğin; Danıştay Altıncı Dairesi’nin bir kararında; 

“…..kamulaştırma işleminin on beş gün içinde tebliğ edilmemiş olması ilgilisinin 

lehine bir durum yaratmayacağı gibi dava konusu işlemin iptalini gerektirecek esaslı 

bir şekil noksanlığı niteliğinde bulunmamaktadır.”  ifadesi yer almıştır86. Dolayısıyla 

her şekil eksikliği idari işlemin iptalini gerektirmeyebilir. 

 

 İdari işlemlerin uygulanış şekilleri genelde kanunda gösterilir. Bu sebeple, 

idari işlemlerin şekil unsurunda takdir yetkisi olamayacağı düşünülebilir. Fakat bazı 
                                                            
83 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 507. 
84 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 143; Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 507. 
85 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 25.09.2002, E: 2001/2814, K: 2002/3262, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 14.05.2011. 
86 “Danıştay Altıncı Dairesi Kararı”, T: 30.04.1983, E: 1984/183, K: 1984/1871,  (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 14.05.2011. 
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hallerde idari işlemlere ilişkin şekil, kanunda gösterilmemiş olabilir. Böyle hallerde, 

idarenin işleme yönelik nasıl bir davranış sergileyeceği, bir serbestiye sahip olup 

olmayacağı önemli bir sorun teşkil eder.  

 

 İdari işlemlerin şekil unsurunda takdir yetkisinin varlığı konusunda doktrinde 

farklı görüşler mevcuttur. GÖZÜBÜYÜK-TAN, bazı işlemler için herhangi bir usul 

ve şekil öngörülmemiş olabileceğini, böyle durumlarda yargısal içtihatlarla 

belirlenmiş veya eskiden beri uygulanarak yargı yerlerince hukukiliği kabul edilmiş 

belli ilkelere uymak kaydıyla idarenin, işlemin şeklini serbestçe seçebileceğini ifade 

etmişlerdir. Fakat idarenin sahip olduğu bu özgürlük takdir yetkisi değildir. Çünkü 

takdir, yetkiye sahip olmakta ya da işlemin şeklini saptamakta değil, bu yetkiyi 

kullanma zamanını ve onunla ortaya çıkacak hukuki sonuçları seçmektedir87. Sonuç 

itibariyle, kanunda idari işlemin tesisine ilişkin bir şekil belirtilmemişse, idarenin, 

işleme yönelik şekli belirlemekte bir serbestiye sahip olduğu kabul edilmektedir. 

Eğer idarenin takdir yetkisi, bir anlamda hareket serbestisi anlamına geliyorsa, 

idarenin işlemin şekil unsuruna yönelik kanunda bir hüküm olmaması sebebiyle, 

serbestiye sahip olduğunu savunup ve fakat takdir yetkisine sahip olmadığı belirtmek 

çelişkili gibi gözükmektedir.   

 

 GÖZLER’ e göre idari işlemler yazılı şekle tâbidir ve eğer kanun bir idari 

işlem için belli bir şekil öngörmüşse, idare bu şekle uymak zorundadır ve bu şekle 

uyup uymama konusunda takdir yetkisi yoktur88. Elbette, kanunda idari işleme ilişkin 

bir şekil öngörülmüşse, idare bu şekle mutlaka uymalıdır. Kanun maddesinde var 

olan bir şekle uyup uymama konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunması 

mümkün değildir. Fakat kanunda, her zaman, idari işlemlerin şekil unsuruna yönelik 

ayrıntılı açıklamalar yer almayabilir. Böyle bir halde idare ya o işleme ilişkin 

önceden var olan uygulamaları esas alacaktır ya da önceden uygulanmış herhangi bir 

örnek yoksa işlemin uygulanış amacına en uygun yolu belirlemeye çalışacaktır. İşte 

tam da bu noktada idarenin bir serbestiye sahip olduğu söylenebilir.  

                                                            
87 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi,  s. 35. 
88 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 945. 
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 İdari işlemlerin şekil unsurunda takdir yetkisi olduğunu savunan yazarlardan 

ONAR’ a göre, idari işlemin şekline ilişkin husus belirtilmemiş olabilir. Örneğin; bir 

yardım işleminde eğer yardımın nasıl yapılacağı önceden tespit edilmemişse, idare, 

yardımın yapılış şeklini kendisi tayin eder. İdarenin burada tercih edilecek şekil 

konusunda bir takdir yetkisi vardır. Fakat yazılı şeklin kabul edildiği durumlarda 

idarenin bir takdir yetkisi mevcut olamaz89. Aynı şekilde, GİRİTLİ-BİLGEN-

AKGÜNER, idari işlemin şekil unsurunda takdir yetkisinin var olduğunu 

savunmaktadırlar. Eğer, mevzuat idari işlemin yapılmasından önce bu işlemin bağlı 

olacağı yöntemi ve biçimi saptamamışsa ortada bir takdir yetkisi bulunmaktadır90.  

 

 İdari işlemler kural olarak yazılı şekilde yapılması gereken işlemlerdir. Eğer 

işlemin yapılması konusunda herhangi bir şekil öngörülmemişe yerleşik içtihatlara 

başvurulmalıdır. İçtihatlardan da bir sonuç alınamazsa idare, kişi menfaati ile kamu 

menfaati arasındaki dengeyi kurarak en uygun şekilde işlemi yerine getirmelidir. 

Dolayısıyla, idarenin, kanunda idari işlemin şekline yönelik herhangi bir hüküm yer 

almadığı halde, sahip olduğu serbesti aslında takdir yetkisidir. Çünkü takdir yetkisi 

idarenin sahip olduğu hareket serbestisidir ve bu yetkinin herkesçe kabul edilmiş bir 

tanımı yoktur. Sonuç olarak, idari işlemlerin kural olarak yazılı şekle tabi oldukları 

haller dışında, idarenin, idari işlemin şeklini tespite yönelik hareket serbestisi, 

dolayısıyla da takdir yetkisi mevcut olabilir.  

 

(3). İdari İşlemin Sebep Unsuru Açısından İdarenin Takdir Yetkisi 
 

 İdari işlemin sebebi, işlemden önce gelen ve işlemi oluşturan hal ve şartlar, 

maddi ve hukuki olaylardır91. Her idari işlem mutlaka bir sebebe dayandırılarak tesis 

edilir. İdari işlemin dayandığı sebep, nesnel bir nitelik taşır. Dolayısıyla, idari işlemin 

sebebi, bu işlemi yapanın kendi düşüncesi doğrultusunda tercih ettiği bir durum 

                                                            
89 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 425-426. 
90 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 90. 
91 Rogard Bonnard, “İdarenin Takdir Salahiyeti”, Çev. Samim Bilgen, İdare Dergisi, Yıl:15, No: 171, 
1944, s. 106. 
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değildir. Bu unsur, idari işlemi yapanın düşüncesinin bir ürünü değil, nesnel hukukun 

ortaya koyduğu bir neden ya da nesnel hukuka uygun maddi bir olgudur92.  

 

 İdari işlemin sebep unsuru açıklanırken değinilmesi gereken önemli bir husus, 

idari işlemin gerekçeli olması meselesidir. AKYILMAZ, idari işlemin 

gerekçelendirilmesi ile idari makamın kamu gücünü kullanarak yapmış olduğu idari 

işlemlerde kendinden daha emin olmasının sağlanacağını ve böylece ilgililerin de 

kararın doğru ve objektif olduğuna inanacağını belirtmiştir. Sonuç olarak gerekçenin, 

hizmetten yararlananların idare karşısında mutlak itaat eden değil, isteyerek itaat 

eden konumunda olmasını sağlayacağını ifade etmiştir93.  Yazarın da ifade ettiği gibi, 

gerekçe bir idari işlem açısından çok önemlidir. Çünkü işlemi tesis eden idare, işleme 

muhatap olan kişiler karşısında üstün konumdadır. Bu durum idarenin sürekliliği için 

gerekli olabilir fakat idari işlemlere muhatap olanlar açsısından da idareye karşı 

güvensizlik duymalarına yol açabilir. Bu sebeple, idari işlemlerin gerekçeli olması, 

özellikle bireylerin menfaatlerini etkileyen işlemler açısından değerlendirildiğinde, 

hem idarenin sürekliliğini hem de bireylerin idareye olan güvenini sağlamak 

açısından önemlidir.  

 

 İdari işlemin sebep unsuru ile idari işlemin gerekçeli olması meselesi sıkı ilişki 

içerisindedir. Bu konuda doktrinde de çeşitli görüşler mevcuttur. AKILLIOĞLU, 

gerekçe ve sebep kavramlarının benzer kavramlar olup farklı işlevlere sahip 

olduklarını ifade etmiştir. Yazara göre idari işlem, sebepsiz yapılamayacağı halde 

gerekçesiz yapılabilir. Gerekçe, idari işlemin metninde yer alsa ya da ayrıca 

belirtilmiş olsa da, gerekçenin, o işlemin nedenlerini tüm ayrıntıları ile birlikte 

kapsaması bir zorunluluk değildir. Bu sebeple, hâkim, idarenin gösterdiği gerekçeyi 

yeterli görmeyip açıklanmasını isteyebilir ya da idarece, idari işlemin gerekçesinin 

hâkime ayrıca gönderilmiş olması yeterli bulunmayabilir. Bu durumda hâkimin 

gerekçeyi değil sebebi araştırması söz konusudur. Sonuç olarak idari işlemin sebep 

                                                            
92 Özay, Günışığında Yönetim, s. 454-455. 
93 Bahtiyar Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara, Yetkin 
Yayınları, 2000, s. 204. 
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unsurunun hâkime yönelik, gerekçesinin de ilgiliye yönelik bir işlevi vardır94. Başka 

bir görüşe göre, idari işlemin sebebi aynı zamanda işlemin gerekçesini de 

vermektedir. Ayrıca düzenli idare ilkesi gereği, idari işlemler gerekçeli olmalıdır ve 

idari işlemin sebep unsuru da zorunlu olarak belirtilmelidir95. GÖZLER, idari işlemin 

gerekçesi ile sebebinin sürekli karıştırıldığını ve fakat bu iki kavramın farklı 

olduğunu ifade etmiştir. Gerekçenin, işlemin şekil unsurunun bir parçası, sebebin ise 

başlı başına bir unsur olduğunu belirtmiştir. Sebep, idareyi işlem yapmaya sevk eden 

etkenler iken, gerekçe bu etkenlerin yer aldığı metindir. Başka bir ifadeyle, sebep, 

gerekçenin içeriğini, gerekçe ise sebebin dış dünyada büründüğü şekli ifade eder. Her 

idari işlemin bir sebebi vardır fakat her idari işlemin bir gerekçesi yoktur. Sadece 

kanunun öngördüğü bazı durumlarda işlemlerin gerekçesinin varlığından söz edilir96. 

 

      “İdari İşlemlerin Gerekçeli Olması İlkesi” Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısı’nda 

da kabul edilmiştir. Bu tasarının 32’nci maddesinde; her idari işlemin gerekçeli 

olmak zorunda olduğu, ilgiliye tebliğ edilen işlem metninde, idarenin o işlemi 

yapmasını gerektiren maddi ve hukuki sebeplerin açık ve anlaşılabilir bir şekilde yer 

alacağı ifade edilmiştir. Fakat yine de ilgilinin talebine uygun olarak yapılan 

işlemlerde, ilgililerin haklarını etkilemeyen işlemlerde, düzenleyici işlemlerde, seçim 

işlemlerinde, not verme işlemlerinde ve ivedi yapılması gereken işlemlerde gerekçe 

gösterilmeyebileceği de maddeye eklenmiştir97. Sonuç olarak, idari işlemlerin 

gerekçeli olması hususu ne çok sıkı şartlara bağlanmalıdır ne de fazla esnek 

bırakılmalıdır.  

 

                                                            
94 Tekin Akıllıoğlu, “Yönetsel İşlemlerde Gerekçe İlkesi”, Amme İdare Dergisi, C: XV, No: 2, 1982,  
s. 7. 
95 Selami Demirkol, “İptal Davasında İdari İşlemin Beş Unsuru”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 29, Nisan-
Haziran 1998, s. 76. 
96 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 839-840. 
97 Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı, Başbakanlığa Sevk Tarihi: 19.11.2003-15.09.2008, s. 60. 
Hükümet Döneminde Başbakanlığa Sevk Edilip Sonuçlandırılmayan ve 61. Hükümet Döneminde 
Yenilenmeyen Kanun Tasarıları, (Çevrimiçi), http://www.kgm.adalet.gov.tr/basbakanlik/guik.pdf, 
18.05.2011 
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  Sebep unsurunu oluşturan maddi ve hukuki olaylar bazen, kanun, tüzük veya 

yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerle açıkça belirtilir98. Bazı hallerde ise, idari 

işlemin sebebi “genel ahlak”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık” gibi belirsiz 

kavramlarla ifade edilir ve bu kavramların içeriğine ilişkin bir bilgi verilmez ve 

sınırları gösterilmez. Bazen de “lüzumu halinde”, “uygun bulunduğunda”, 

“gerektiğinde” gibi idari işlemin sebebinin belirlenmesinin idari işlemi yapacak 

kişinin anlayışına bırakıldığı izlenimini uyandırabilecek şekilde daha kapalı ifadelere 

yer verilebilir. Ayrıca, idari işlemin sebebinin hiç gösterilmemiş olduğu haller de 

olabilir. Örneğin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76’ncı maddesinde 

idareye memurların görev yerlerini değiştirme konusunda yetki verilmiş fakat bunun 

sebepleri gösterilmemiştir99. İşte, belirsiz kavramlarla sebep unsurunun gösterildiği 

ya da hiç gösterilmediği durumlarda idarenin takdir yetkisinin varlığı sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Doktrinde bazı yazarlar idari işlemin sebebinin belirsiz kavramlarla 

gösterildiği ya da hiç gösterilmediği durumlarda, idarenin takdir yetkisinin olduğunu 

ve böyle durumlarda idari işlemin sebebini idarenin serbestçe tayin edebileceğini 

savunmaktadırlar. Örneğin; İdareye gerektiği hallerde kullanılmak üzere bir yardım 

fonu ayrılmış olabilir. Fakat bu fondan hangi sebepler altında yardım yapılacağı 

gösterilmemiş olabilir. Böyle bir halde, yardım yapılacak halleri yani idari işlemin 

sebebini idare tayin edecektir100.  

 

 Birçok yazar açısından idarenin sebep unsurunda takdir yetkisi bulunmasına 

rağmen, GÖZLER’ e göre idarenin sebep unsurunda sahip olduğu şey takdir yetkisi 

değildir. İdarenin burada sahip olduğu yetki, ancak değerlendirme yetkisi olabilir. 

Yazar bu yetkiyi Alman İdare Hukuku’nda olduğu gibi “Değerlendirme Marjı” 

olarak ifade etmektedir. Bu ifade, idarenin belirsiz kavramı yorumlaması ve sebebin 

bu belirsiz kavramlar açısından hukuki nitelendirmesini yapması anlamını taşır. 

Yazara göre takdir yetkisi ve değerlendirme marjının hukuki rejimi birbirinden 

                                                            
98 Yayla, İdare Hukuku, s. 131. 
99 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 35. 
100 Kırışık, Aydın, İdari İşlemlerin Unsurlarında Takdir Yetkisinin Varlığı Sorunu, s. 340; Onar, 
İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 425. 
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farklıdır. Değerlendirme marjı yargı denetimine tabi iken takdir yetkisi yargı 

denetimine tabi değildir101.  

 

 İdarenin işlemleri mutlaka hukuki düzenlemeleri dayanak alırlar. Bu 

düzenlemelerde bazen idari işlemin tüm unsurları ayrıntıları ile verilir. Bazen de belli 

unsurlar belirtilip idareye diğer unsurlar açısından serbest hareket alanı bırakılır. 

Eğer işlemin sebebi, dayandığı hukuki düzenlemede belirsiz kavramlarla ifade 

edilmiş ya da bu sebep hiç belirtilmemişse, idarenin işlemi sağlıklı bir şekilde tesis 

edebilmesi için, belli bir serbestiye sahip olması gerektiği muhakkaktır. İdarenin bu 

serbestisi, değerlendirme olarak ifade edilse de sonuç olarak bu değerlendirme 

idarenin serbest hareket alanı içerisinde gerçekleşmektedir. Çünkü hukuki 

düzenlemelerde belirsiz kavramların kullanılması, toplumsal yaşamın değişen 

koşulları karşısında idarenin gerekli tedbirleri alması amacını taşımakta ya da idari 

işlemin sebebinin hiç belirtilmemiş olması, idarenin işlemini somut olaya rahatça 

uygulayabilmesi açısından gerekli olmaktadır. Sonuç olarak idari işlemin sebep 

unsurunda takdir yetkisinin var olduğu söylenebilir.  

 

(4). İdari İşlemin Konu Unsuru Açısından İdarenin Takdir Yetkisi 
 

 İdari işlemin konu unsuru, takdir yetkisinin en çok rastlanabileceği alandır. 

Çünkü soyut hukuk kurallarına dayanan idari işlemin somut olaya uygulanmasında 

işlemin konusu idarenin hareket serbestisine sahip olup olmadığının anlaşılmasına 

yardımcı olabilir. Bu sebeple, idari işlemin konu unsuru, takdir yetkisinin anlaşılması 

açısından çok önemlidir.  

 

 Bir idari işlemin hukuk düzeninde meydana getirdiği değişiklik102 başka bir 

deyişle, idari işlemin doğuracağı hukuki sonuç o idari işlemin konusunu teşkil 

eder103. İdari işlemin hukuk düzenindeki etkisi o işlemin konusuyla ortaya çıkar. 

                                                            
101 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 946. 
102 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 35. 
103 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 144. 
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Çünkü hangi hukuki durumların yaratıldığı ve yaratılan bu hukuki durumların 

bireysel mi genel mi ya da soyut mu olduğu işlemin konusu ile anlaşılır104.  

 

 İdari işlemin konusu maddi veya hukuki olabilir. Birçok halde hukuki işlem 

maddi işlemin esasını, maddi işlem de hukuki işlemin sonucunu oluşturur. Örneğin; 

Bir köprünün yapılmasına ilişkin idarece karar alınması hukuki bir işlemdir. Bu 

işlemde konu, yapılacak köprü, köprü yapılması da maddi bir işlemdir. Bazen de bir 

idari işlem birçok konuyu içerir ve bunlardan bir kısmı hukuki, bir kısmı maddi ve 

fiili işlemler olabilir. Örneğin, zabıta işlemleri genellikle birden çok konu içerirler. 

Bunlardan birincisi, maddi olarak sükûnet ve intizamı sağlamak için alınan hukuki 

tedbirler, ikincisi ise bu tedbirlerin uygulanması için alınan fiilî tedbirlerdir105.   

 

 Bir işlemin dayanağı o işlemin sebebini, işlemin doğuracağı sonuç da 

konusunu oluşturur106. Sebep ile konu unsurunun arasındaki bu sıkı ilişki sebebiyle, 

hukuk kurallarında tek başına sebebi ya da konusu gösterilmiş işlemlere pek 

rastlanmaz. İdare hukukunda idari işlemin sonucu genellikle sebebe bağlı olarak 

gösterilir. Örneğin; 65 yaşını doldurmuş olan bir devlet memurunun zorunlu olarak 

emekliye sevki işleminde 65 yaşını doldurmuş olmak işlemin sebebi, emeklilik 

statüsüne girmek ise işlemin konusudur107. Bir işlemin sebebi ile konusu arasında 

uyumsuzluk varsa ya sebep ya da konu yönünden hukuka aykırılık mevcuttur.  Bir 

idari işlemin konusunun, idarenin bağlı yetkiye sahip olduğu hallerde olduğu gibi 

sebebe bağlı olarak gösterildiği hallerde, idarenin kanunda öngörülen sebebe ve 

konuya uygun işlem yapması, kanunun çizdiği sınırlar içinde kalması gerekir108. 

Örneğin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle 

Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller” başlıklı 125’inci maddesinin A/g fıkrasında; 

Devlet memurlarına belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranılması 

halinde, uyarma cezasının verileceği hükme bağlanmıştır. Burada yapılacak idari 

                                                            
104 Yayla, İdare Hukuku, s. 135. 
105 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 311-312. 
106 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 552. 
107 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 101. 
108 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 552. 
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işlemin sebebi, belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranılması, konusu ise 

uyarma cezası verilmesidir. Böyle bir durumda, memura uyarma cezası yerine 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi hukuka aykırı bir işlem olur. 

İdarenin burada böyle bir tasarrufta bulunması halinde, idari işlemin sebep ve konu 

unsurları arasındaki bağ göz ardı edilmiş olur ve idarenin önceden belirlenmiş bir 

sebebe bağlanan sonuçtan farklı bir sonuca yönelmesi, işlemi konu unsuru yönünden 

sakatlar ve işlemin iptalini gerektirir109.  

 

 İdari işlemin sebebe bağlı olarak birden çok konusu olabilir ya da bazı 

durumlarda, hukuk kuralları ile idari işlemin sebebi açıklanır. Bu sebebin oluşması 

halinde idare, harekete geçip geçmemek ya da var olan konulardan herhangi birini 

seçmek konusunda serbest bırakılır110. İşte, idarenin maddi koşulları değerlendirerek 

konu seçiminde ya da harekete geçip geçmemekte bir serbestisi varsa, böyle bir 

durumda idarenin takdir yetkisinin varlığından söz edilir.  Bu anlamda takdir yetkisi, 

büyük ölçüde idari işlemin konu unsuru üzerinde dağılmış gözükmektedir111.  

 

 Bazen konusu belli olmayan idari işlemlerin varlığından bahsedilir. Aslında 

burada ifade edilmek istenen belli bir sebebe bağlı olarak konusu gösterilmeyen ya 

da emredilmeyen işlemdir. İdari işlemin konusu, bir anlamda işlemin kendisi 

olduğuna göre, konusu gösterilmeyen işlemden ilk anda mevzuatta hiç gösterilmeyen 

bir işlem anlaşılabilir. Ancak böyle işlemlerin de konusu vardır. Fakat idari işlemin 

konusu kesin olarak belli olmadığından, idarenin belli bir sebebin gerçekleşmesi 

halinde, bu sebebe dayanarak yapabileceği işlem birden çoktur. Örneğin; Alkollü içki 

satışının yasak olduğu umuma açık yerlerde içki servisi yapılması halinde zabıta, 

fiilin kamu düzenini bozucu niteliğine göre ya kapatma kararı verecek ya da içki 

satışının yasaklanması ile yetinecektir. İdareye böyle bir yetkinin tanınmasındaki asıl 

amaç, idarenin kamu hizmetinin gereklerine en uygun seçeneği tercih 

edebilmesidir112. 

                                                            
109 Demirkol, İptal Davasında İdari İşlemin Beş Unsuru, s. 80. 
110 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 35. 
111 Alan, Konu Unsuru Bakımından Takdir Yetkisi ve Kanuna Aykırılık, s. 341. 
112 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 102. 
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 İdarenin konu unsurunda sahip olduğu takdir yetkisine ilişkin doktrinde farklı 

görüşler mevcuttur. Örneğin, GÜNDAY, idari işlemin sebebinin belirsiz kavramlarla 

gösterildiği ve idareye, davranış biçimine yönelik bir serbesti tanındığı hallerde,  

idari işlemin sebebi gerçekleştikten sonra artık idarenin tercih hakkı olsa bile 

öngörülmüş olan sonucu gerçekleştirmesi gerektiği düşüncesindedir. Bu konuya 

yönelik verdiği örnekte, 10.06.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 6’ncı 

maddesinin 2’nci fıkrasında “Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro 

aylığı ile merkez emrine alınarak İçişleri Bakanının tensip edeceği işlerde 

görevlendirilebilirler.” ifadesi yer almaktadır. Yazar, bu ifadede geçen “lüzum” 

kavramının içeriğinin idare tarafından belirlenmesinden sonra artık idarenin harekete 

geçip geçmemekte bir seçim hakkı kalmayacağını ifade etmektedir113. Ayrıca yazara 

göre, idarenin var olan konulardan birini seçme serbestisi, aslında idarenin kanun 

koyucu tarafından öngörülmemiş ve somut olayda, konulardan birinin veya ötekinin 

seçimini haklı kılacak nedenleri belirleme ödevinden başka bir şey değildir114.  

Elbette ki idare takdir yetkisini kullanırken somut olayın özelliklerine en uygun 

seçimi yapmakla da yükümlüdür. Fakat idarenin böyle bir yükümlülüğe sahip olması, 

idarenin aynı zamanda hareket serbestisinin de olduğu gerçeğini değiştirmez.  

 

 GÖZLER, takdir yetkisinin idari işlemin ancak konu unsurunda olabileceğini 

ifade etmektedir. Bazen kanunlar, idareye belli bir kararı alıp almama, ya da mevcut 

seçenekler dâhilinde bir kararı alma konusunda bir seçme hakkı tanırlar. Başka bir 

ifadeyle, idarenin öngörmüş olduğu sebepler gerçekleşse bile idare karar almayabilir 

ya da mevcut seçeneklerden birini tercih edebilir115. ÖZAY’ a göre idari işlemin 

konusu sebebe bağlı olarak idare tarafından belirlenebildiğinden, öznel işlemlerle 

diğer birel kararlarda belli bir takdir yetkisi söz konusu olabilir. Örneğin; fakültelerin 

gerekli gördükleri yardımı yapacaklarına ilişkin yönetmeliğe dayalı olarak dekanlık, 

kitap, yiyecek ve giyecek, barınma gibi yardımlardan birini seçme olanağına sahip 

                                                            
113 Günday, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 32. 
114 A. e. ,  s. 38. 
115 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 946. 
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ise, dekanlık açısından idari işlemin konu unsurunda bir takdir yetkisinin varlığından 

söz edilir116.  

 

 Görüldüğü gibi, idarenin, idari işlemin konu unsurunda takdir yetkisine sahip 

olduğu görüşü farklı şekillerde açıklansa da genel olarak kabul görmüştür. Elbette ki 

idare, bir işlemi gerçekleştirirken, somut olayın özelliklerini ve o an ki mevcut 

koşulları dikkate almak zorundadır. Genel hukuk ilkelerinden ayrılmadan alacağı 

kararda, idarenin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi için değerlendirme serbestisinin 

bulunması şarttır. Başka bir ifadeyle, idari işlemin konu unsurunda tanınmış takdir 

yetkisi, idareye hareket serbestisi vermenin yanında, idari işleme en uygun ve 

yerinde harekette bulunma yükümlülüğü de yükler.  

 

(5). İdari İşlemin Maksat Unsuru Açısından İdarenin Takdir Yetkisi 
 

 İdari işlemin maksat unsuru, o işlemin tesisi ile beklenen nihai amacı ifade 

eder117. Amaç, bir işi yapanın zihninde oluşan ve dışarıdan kolayca anlaşılamayan 

psikolojik ve sübjektif bir durumdur118. Her idari işlemin bir amacı vardır ve bu amaç 

kamu yararıdır. Kamu yararı, idari işlemlerin genel amacıdır. Bir idari işlem ancak 

kamu yararı için tesis edilebilir119. Bazen kanunlarla idari işlemin amacı açıkça 

belirtilir. Böyle hallerde gösterilen amaca idari işlemin özel amacı denir. Bu özel 

amaç da özünde kamu yararını hedefler. Çünkü idare, kendisine tanınan yetkiyi 

ancak kamu yararı için kullanabilir. Bu açıdan bakıldığında, aslında idari işlemin 

amacı geneldir ve değişmez. İdare, yetkilerini kişisel, özel çıkarı ve yararları için 

kullanamaz. Eğer, yetkiler kamu yararı dışında kullanılırsa, idari işlem, amaç 

yönünden sakatlanır ve iptal edilmesi gerekir120. Sonuç olarak, idari işlemlerin amacı 

kanunlarda açıkça belirtilsin ya da belirtilmesin, mutlaka kamu yararına yönelik 

                                                            
116 Özay, Günışığında Yönetim, s. 456. 
117 Erol Dündar, “Maksat Denetimi”, Ankara, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler, 
Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, No: 21, Güneş Matbaası, 1976, s. 165. 
118 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 96. 
119 Dündar, Maksat Denetimi, s. 166. 
120 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 560. 
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bulunmalıdır121. Anayasa Mahkemesinin 26.09.1992 tarihli 21357 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan bir kararında; kamu hukukunda maksat unsurunun daima kamu 

yararı olduğu ifade edilmiştir. İdari işlemin unsurları hukuk metinlerinde genellikle 

önceden belirlenmiştir ve idare, kamu yararı dışında kişisel, siyasi, felsefi, dini ve bu 

gibi amaçlarla işlem yapamaz ve idare, her türlü işlemlerinde hukuk kurallarına 

uygun hareket etmesi gerekir122. 

 

 Maksat yönünden hukuka aykırılık idari işlemin diğer unsurları açısından 

oluşan aykırılık hallerinden farklıdır. İdari işlemin yetki, şekil, sebep ve konu 

unsurları açısından hukuka aykırılığının tespiti, dosya içerisinde bulunan belgelerden 

sağlanabildiği halde, maksat unsuru yönünden hukuka aykırılık ise idari işlemi yapan 

idare çalışanının niyetinin araştırılmasını ve bir sonuca varılmasını gerektirebilir. 

Maksat unsurunda sakatlık olması hali, yine diğer unsurlardan farklı olarak davacının 

istemi üzerine araştırılır, hâkim tarafından re’sen dikkate alınmaz123.  

 

 Doktrinde idari işlemin maksat unsurunun niteliği konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. ONAR’ a göre, maksat unsuru tamamen sübjektif bir unsurdur. İdari 

işlemden beklenen nihai sonuç, işlemi tesis eden idari şahsiyetin zihninde oluşur. Bu 

açıdan bakıldığında, idari işlemin maksat unsuru objektif içeriğe sahip diğer 

unsurlardan farklılık arz eder124. GÖZLER de maksat unsurunun idari işlemi yapan 

kişinin zihninde oluştuğunu, dolayısıyla maksat unsurunun sübjektif bir nitelik 

taşıdığını ifade etmektedir125. ÖZAY, maksat dendiğinde, sözlük anlamı ile hak 

sahibinin yapmış olduğu işlemden beklediği sonucun anlaşılması gerektiğini ve bu 

durumun da onun kendi düşüncesi içinde gelişen ve oluşan tamamen sübjektif bir 

                                                            
121 Dündar, Maksat Denetimi, s. 166. 
122 “Anayasa Mahkemesi Kararı”,  T: 21. 06. 1991, E: 1991/1, K: 1991/1626, 09. 1992 gün ve 21357 
sayılı Resmi Gazete, (Çevrimiçi), 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=941&content=m
aksat unsuru, 17.05.2011. 
123 Demirkol, İptal Davasında İdari İşlemin Beş Unsuru, s. 83. 
124 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 317. 
125 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 977. 
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durumu anlattığını ifade etmektedir. Yazara göre maksat, düşünce içinde gizlidir ve 

bazen hiç bilinemez126.   

 

 Genel olarak doktrinde idari işlemin maksat unsurunun sübjektif olduğunu 

kanısı hâkimse de YAYLA aksi görüştedir. Yazara göre, maksat unsuru, idare adına 

irade açıklayan gerçek kişinin dışında ve objektif esaslara göre çerçevelenmiştir127. 

İdareyi, belli bir idari işlemi yapmaya iten bir takım sebepler dışında, idari işlemi 

yapan görevliyi etkileyen başka unsurlar da olabilir. Fakat idare görevlisi için 

sübjektif özellik taşıyan bu unsurlar, idare açısından önemli değildir. İdari işlemde 

bulunması gereken objektif, hukuki veya fiilî olaylar, işlemi dışarıdan etkilerler ve 

işlemin hukuka uygunluğunu sağlarlar128.  

 

 İdari işlem tesis eden kişi ya da makam, idare adına hareket etmektedir. 

Elbette, idari işlem tesis edilirken, bu işlemi tesis eden kişinin zihninde oluşan amaç 

işlemi etkiler. Fakat özel hukuktaki serbestiden farklı olarak, idari işlem tesis eden 

kişi mutlaka kamu yararını gerçekleştirmeyi hedef edinmelidir. Kanunda özel bir 

amaç da belirtilmiş olsa, idari işlemin nihai amacı, kamu yararının gerçekleşmesidir. 

İdari işlemi tesis eden kişi gerçekten kamu yararı amacı gütmemiş olabilir. Fakat 

olması gereken açısından bakıldığında idari işlemin amacının objektif nitelikte kamu 

yararını gerçekleştirmek olduğu söylenebilir.  

 

  İdari işlemin maksat unsurunda takdir yetkisinin varlığı konusunda 

doktrindeki hâkim görüş olumsuzdur. Çünkü her idari işlem mutlaka kamu yararına 

yönelik olmalıdır ve idari işlemlerde bu amaçtan başka bir amaç güdülemez. Konuya 

ilişkin ONAR, idari işlemlerin maksat unsurunda takdir yetkisi olamayacağını, 

maksadın kamu yararı olmasının bütün idari işlemlerin ortak bir unsuru ve idarenin 

ayırıcı bir özelliği olduğunu ifade etmiştir129. 21.12.1963 tarihli bir Danıştay İçtihadı 

                                                            
126 Özay, Günışığında Yönetim, s. 500. 
127 Yıldızhan Yayla, “Maksat Unsuru, Takdir Yetkisi ve Anayasa Mahkemesi, Kronik”, Ayrı Bası, 
İstanbul, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: XXX, No: 3-4, 1965, s. 1040. 
128 Yayla, Maksat Unsuru, Takdir Yetkisi ve Anayasa Mahkemesi, Kronik, s. 1037. 
129 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: I, s. 426. 



104 

 

Birleştirme Kararında da; işlemin tüm unsurlarında idarenin takdir yetkisi bulunsa 

bile, maksat unsurunda takdir yetkisinin bulunmasının mümkün olmadığı hükme 

bağlanmıştır130. Fakat Danıştay’ın daha sonraki kararlarında içtihadı birleştirme 

kararından farklı yönde kararlar aldığını da görmek mümkündür; Örneğin Danıştay 

Sekizinci Dairesi’nin bir kararında;  

 

…öğrenim amacıyla yurtdışına gidebilmek için bu konuda açılan sınavı kazanmak yeterli 

olmayıp bu kanun ve yönetmeliğin öngördüğü koşul ve niteliklere sahip ve yasakladığı 

tutum ve davranışlarda da bulunmamış olmak gerektiğinden ilgili kişinin durumunun bu 

bakımlardan yapılacak değerlendirilmesinde hem sebep hem de amaç yönünden idarenin 

takdir yetkisi olduğu kuşkusuzdur.”131ifadesi yer almıştır. 

 

 İdarenin maksat unsurunda takdir yetkisi olduğunu savunan yazarlardan 

KAYA, bütün idari işlemlerin genel amacının kamu yararı olduğunu bu anlamda 

idarenin kamu yararı amacının dışında hareket etmesinin düşünülemeyeceğini, fakat 

belirsiz bir kavram olan kamu yararı kavramının içini doldurma, anlamını ve 

kapsamını belirleme konusunda idarenin takdir yetkisinin varlığında şüphe 

olmadığını ifade etmiştir132.  

 

 İdari işlemlerin tesis ediliş amaçları, kamu yararının gerçekleştirilmesidir. 

İdare, kişisel bir çıkar güderek işlemlerini yerine getiremez. İdari işlem tesis eden 

kişinin, işlemin amacı kanunda ifade edilmese bile, kamu yararı amacını gütmesi 

gerektiği tartışılmaz bir konudur. Dolayısıyla, idarenin tesis ettiği işlemin amacını 

belirleme konusunda takdir yetkisinin olduğu düşünülemez.  

 

 

                                                            
130 21.12.1963 tarihli, E: 62/644, K: 63/351 sayılı Danıştay İBK kararından nakleden’  Karatepe, 
İdarenin Takdir Yetkisi, s. 98. 
131 “Danıştay Sekizinci Dairesi Kararı”, T: 05.11.1974, E: 1974/1879, K: 1974/3850, Danıştay 
Dergisi, 1974, sy.18-19, s. 519’dan nakleden Cemil Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal 
Denetimi, İstanbul, On iki Levha Yayınları, Ekim 2011, s. 230. 
132Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, s. 230. 
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3. İdarenin Sözleşmelerinde Takdir Yetkisi  
 
 Medeni Hukukta yer alan kavramların birçok defa idare hukuku içerisinde de 

yer aldıkları ve kamu hizmetinin yerine getirilmesinde vasıta oldukları görülür. 

Ancak bu kavramlar, idare hukukunun kamu yararı, kamu gücü, kamu menfaati gibi 

kendine özgü esaslara sahip olması sebebiyle idare hukuku içerisinde mahiyet 

değiştirirler. İşte medeni hukuktan idare hukukuna geçmiş olan sözleşme kavramı, 

ilk bakışta idare hukukunun kendine has özellikleri nedeniyle bu hukuk dalı ile 

bağdaşmaz gibi gözükürken, bu kavram, kamu hizmetinin niteliklerindeki değişme 

ve bu hizmetlerin hızla yayılması sonucu idare hukukuna geçmiş, fakat idare hukuku 

içerisinde mahiyet değiştirmiştir133.  

 

  İdarenin tesis ettiği sözleşmeler çeşitlidir. Fakat idarenin yaptığı her 

sözleşme idari nitelik taşımayabilir. Hatta idare bazen özel hukuk alanına giren 

işlemler tesis edebilir. Bu sebeple, idari sözleşmeler ile idarenin sözleşmelerini 

karıştırmamak gerekir.  İdarenin yapmış olduğu sözleşme özel hukuk hükümlerine 

dayanıyorsa, idarenin özel hukuk sözleşmeleri söz konusudur134. İdarenin idari 

nitelikteki sözleşmelerinde ise, taraflardan biri mutlaka idare olmalı, sözleşmenin 

konusu kamu hizmetinin yerine getirilmesine yönelik olmalı ve idare, sözleşmenin 

diğer tarafı karşısında ayrıcalıklı ve üstün konumda olmalıdır. İşte bu şartları taşıyan 

bir sözleşme idari nitelikte bir sözleşmedir135. İdarenin sözleşmeleri arasında böyle 

bir ayrımın yapılmasının sebebi, bir anlamda taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması 

halinde uyuşmazlığı çözümleyecek yargı kolunun belirlenmesi içindir136.  

 

 İdarenin bir özel hukuk sözleşmesini imzalarken de uyması gereken kurallar, 

izlemesi gereken usuller vardır. Örneğin idarenin yapmış olduğu kamu ihalesi 

sözleşmelerinde idare, sözleşmeci tarafı tamamen serbestçe tayin edemez. 

                                                            
133 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: III, s. 1590-1591. 
134 Zehra Odyakmaz, “Genel Olarak İdari Sözleşmeler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C: II, No: 1-2, Haziran-Aralık 1998, s. 146. 
135 Tan, İdare Hukuku, s. 295-299. 
136 Odyakmaz, Genel Olarak İdari Sözleşmeler, s. 145. 
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Sözleşmeci tarafı tayin için ihale yapmak zorundadır. İdarenin özel hukuk 

sözleşmelerinde sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan hükümler yine idare 

hukuku kuralları içerisindedir137. Konuya ilişkin 23.07.2000 gün ve 24118 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan Uyuşmazlık Mahkemesi kararında; İdarenin, tıpkı özel 

hukuk kişileri gibi özel hukuk sözleşmeleri yapabildiği, ayrıca, idarenin, genel 

ehliyetini kullanarak sözleşme serbestisi ve tarafların eşitliği gözetilerek 

gerçekleştirdiği sözleşmelerin tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ve 

dolayısıyla bunların yargısal denetiminin adli yargı yerlerince yapılacağı, 

sözleşmenin yapılmasına kadar olan aşamadaki işlemlerin yargısal denetiminin, idare 

hukuku kurallarına göre olacağı; sözleşmenin uygulanmasından doğan 

uyuşmazlıkların ise, özel hukuk hükümlerine tabi olacağı ifade edilmiştir138.  

 

 Türk Hukukunda özel hukuk sözleşmesi olarak kabul edilen sözleşmelere, 

kamu ihale sözleşmeleri, elektrik, doğalgaz, telefon abonman sözleşmeleri ve ayrıca 

idarenin taraf olduğu kira, bayilik vedia sözleşmeleri ve bu gibi sözleşmeler örnek 

olarak verilebilir139. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinde belli oranda takdir 

yetkisine sahip olduğu bir gerçektir. Örneğin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde; 

“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” ifadesi yer almaktadır. Sonuçta idare, özel hukuk 

sözleşmesi yapma ihtiyacının oluşup oluşmadığını kendisi takdir eder ve buna ilişkin 

iradesini serbestçe ortaya koyar. Dolayısıyla söz konusu maddede de ifade edildiği 

gibi idare, ihaleyi iptal edip sözleşme yapmaktan vazgeçebilir. Fakat idare, ihaleye 

katılanlar istekte bulunurlarsa, ihalenin iptal edilme gerekçelerini, ihaleye katılan ve 

gerekçeye ilişkin talepte bulunanlara bildirir. 

 

                                                            
137 Özay, Günışığında Yönetim, s. 508. 
138 “Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı”,  T: 12.06.2000,  E: 1999/47, K: 2000/11,  23.07.2000 gün ve 
24118 sayılı Resmi Gazete, (Çevrimiçi), 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/07/2000
0723.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/07/20000723.htm, 14.12.2011. 
139 Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, 11.b.s. , Bursa, Ekin Yayınevi, Ağustos 
2011, s. 456-457. 



107 

 

 İdarenin, idare hukuku kuralları içerisinde gerçekleştirdiği sözleşmelere 

bakılırsa, burada idarenin kamu yararını gerçekleştirmek üzere kamu tüzel kişiliği ile 

harekete geçmesi sebebiyle, özel hukuk sözleşmelerinde yer almayan bazı 

ayrıcalıklara sahip olduğu görülür. Bu ayrıcalıklara “idarenin sözleşmede tek taraflı 

değişiklik yapma yetkisi”140 ve “kamu yararına sözleşmeyi feshetme yetkisi”141 

örnek olarak verilebilir. İdarenin idari sözleşmelerdeki ayrıcalıklarına örnek olarak 

verilen bu yetkiler aynı zamanda idarenin idari sözleşmelerdeki takdir yetkisine de 

örnek olarak gösterilebilir.   

  

 Özel hukuk sözleşmelerinde, taraflardan sadece birinin iradesiyle, 

sözleşmenin unsurlarında değişiklik yapılması sözleşme kavramının niteliğine ve 

özüne aykırıdır. Fakat bir özel hukuk kavramı olan sözleşme, idare hukukuna dâhil 

olduğunda, idare, özel hukuktan farklı olarak sözleşmenin unsurlarında tek taraflı 

değişiklik yapma yetkisine sahip olmaktadır142. Konuya ilişkin, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun “Sözleşmede Belirtilen İşin Artış ve Eksilişi” başlıklı 63’üncü 

maddesinde, idareye sözleşme maddelerinde değişiklik yapma yetkisi verilmiştir. 

Maddenin ifadesine göre; yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında 

keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, 

müteahhit, keşif bedelinin %30 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme 

ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. Bu ifadeden de 

anlaşıldığı üzere, idarenin sözleşmede değişiklik yapabilmesi için bir zorunluluğun 

ortaya çıkması gerekir. Fakat zorunluluk kavramının içi doldurulmamıştır. 

Dolayısıyla, kavramın içini dolduracak, zorunluluğu tayin edecek olan idaredir. 

Sonuç olarak bu madde ile idareye zorunluluğu tayin konusunda takdir yetkisi 

tanınmıştır denilebilir. 22.01.2002 gün ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 15’inci maddesinde ise, idareye 

sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma yetkisi ancak sözleşmeci her iki tarafın da 

anlaşması halinde tanınmıştır. Maddenin ifadesi şöyledir;  

 
                                                            
140 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: III, s. 1628. 
141 Gözler, Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, s. 506. 
142 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 439. 
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 “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile 

yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme 

hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri,   b) İşin süresinden 

önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 

şartları.”  

 

 Görüldüğü gibi idare değişiklik yapma yetkisini sözleşmeci karşı tarafın rızası 

olmadan kullanamaz.  

 

 İdarenin idari sözleşmelerde sahip olduğu tek taraflı değişiklik yapma yetkisi 

elbette sınırsız bir yetki değildir. Bu yetki kamu hizmetinin değişen nitelikleri ile 

açıklanmaktadır.  İdarenin sözleşmede değişiklik yapabilmesi için, gerçekten yeni bir 

durum ve ihtiyacın ortaya çıkmış olması gerekir143. Burada da sözleşmede değişiklik 

yapmayı gerekli kılan kamusal ihtiyaçların belirlenmesine ilişkin takdir yetkisi, kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu idareye aittir144. 20.10.1991 gün ve 21027 

sayılı Resmi gazetede yayınlanan, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararında;  

 

 “İdari sözleşme, idarenin kanunsal yetkisine dayanarak, kamu hizmetinin gerekleri 

ve kamu yararı nedeniyle yaptıkları sözleşmelerdir. Bunlar idarenin ayrıcalıklı ve üstün hak 

ve yetkilerini içerirler. İdare, bu sözleşme hükümlerinde tek yanlı değişiklik yapabilir ya da 

sözleşmenin feshine gidebilir. Bu nitelikte olmayan diğer sözleşmeler ise, genelde, özel 

hukuk alanında, özel hukuk kurallarına göre düzenlenir.”145 ifadesi yer almaktadır.  

 
 Yine konuya ilişkin Danıştay Üçüncü Dairesi’nin bir kararında;  

 

  “İdari sözleşmelerin şartname kısmında tek yönlü değişiklik yapılabileceği kabul 

edilirken böyle bir değişikliğe idarece ancak "genel yarar" , "umumun ihtiyacı" gibi 

düşüncelerle girişilebileceği ve diğer taraftan idarenin sözü geçen değişikliği öngörürken 
                                                            
143 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 440. 
144 Yasin Sezer, “İdarenin Sözleşmelerde Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi”, Atatürk 
Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: VIII, No: 1-2, 2004, s. 170. 
145 “Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı”,  E: 1991/15, K: 1991/16, 20.10. 1991 gün ve 21027 sayılı 
Resmi Gazete, s. 62 , (Çevrimiçi), 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21027.pdf&mai
n=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21027.pdf, 13.12.2011. 
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genel ve özel gerekli araştırmaları yapacağı, kesin ihtiyaç duyulan hallerde bu yola 

başvurulacağı tabiidir.”146 ifadesi yer almaktadır.  

 

 Yargı kararlarından da anlaşılacağı gibi, idareye tanınan tek taraflı değişiklik 

yapma yetkisi mutlak değildir. Değişiklik, ancak, kamu yararının gerektirdiği veya 

kamu hizmetini yerine getirmek için gerekli olan hallerde yapılabilir.  

 

 İdarenin tek taraflı değişiklik yapma yetkisini mali konulara ilişkin olarak 

kullanması durumunda bu değişiklik, sözleşmenin taraflara yüklediği 

yükümlülüklerde idare karşısında bulunan sözleşmeci taraf aleyhinde büyük 

orantısızlık yaratacak şekilde ortaya çıkarsa, sözleşmeci taraf ya idareden zararının 

tazminini ya da sözleşmenin feshini isteyebilir147.  

 

 İdarenin, idari sözleşmelerde sahip olduğu takdir yetkisi bir idari sözleşme 

türü olan İmtiyaz Sözleşmesi açısından incelenirse, bu sözleşme türünde idarenin 

sahip olduğu takdir yetkisinin, sınırsız olmamakla birlikte oldukça geniş olduğu 

görülür. İmtiyaz sözleşmelerinde bir kamu hizmetinin özel hukuk kişisi tarafından 

gerçekleştirilmesi usulü vardır. Bu usulde özel hukuk kişisi, kamu hizmetini, bu 

hizmetten yararlanacaklardan alacağı ücret karşılığında kendi kâr ve zararına kurar 

ve belli bir süre bu hizmetin yürütülmesini sağlar ve bu amaçla bu özel hukuk kişisi 

ile kamu tüzel kişisi arasında imtiyaz sözleşmesi imzalanır148. Aslında, imzalanan 

sözleşme ile özel hukuk kişisine kamu hizmetinin yürütülmesi konusunda imtiyaz 

sağlanmış olur. Türkiye’de kamu hizmeti imtiyazı verilmesi usulü hala yürürlükte 

olan 10.06.1326 tarihli, “Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun” 

ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre devlet adına imtiyaz verme yetkisi Bakanlar 

Kuruluna bırakılmıştır.  

 

                                                            
146 “Danıştay Üçüncü Dairesi Kararı”, T: 23.01.1974, E: 1974/243, K: 1974/270, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/, 13.12.2011. 
147 Sezer, İdarenin Sözleşmelerde Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi, s.171. 
148 Gözler, Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, s. 460. 
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 Toplu taşıma, haberleşme gibi kamu hizmetlerinin görülmesine yönelik 

imtiyaz sözleşmelerinde, bir kamu hizmetinin bir özel hukuk kişisine gördürüleceği, 

bu özel hukuk kişisine kamusal yetkiler verileceği, özel hukuk kişisinin aczi halinde 

idarenin sorumluluğunun doğacağı ve bu sözleşmelerin süresinin de uzun olacağı 

için, idareye tanınan takdir yetkisi geniş olmuştur. Burada seçilecek özel hukuk 

kişisinin niteliği idarenin asli görevlerinden olan kamu hizmetinin yürütülmesi için 

çok önemlidir. İdare, müzakere yoluyla, kamu hizmetinin yürütülmesine en uygun 

özel hukuk kişisini seçecektir149. İdareye tanınan bu yetki, hem kamu hizmetinin 

değişen nitelikleri hem de yasal düzenlemelerin bu değişikliğe ayak 

uyduramamasından kaynaklanmıştır. 

 

III. Takdir Yetkisinin İdarenin Sorumluluğuna Etkisi 
  

İdareye tanınan takdir yetkisi, sosyal hayatta ve buna bağlı olarak kamu 

hizmetinin niteliklerinde meydana gelen gelişmelere cevap verebilmek amacını 

taşımaktadır. Günümüzde bu yetkinin idareye tanınması artık bir ihtiyaçtan çok 

zorunluluk halini almıştır. İdareye tanınan bu yetki, soyut olarak kanun maddelerinde 

ifadesini bulsa da, gerçek hayatta yetkinin somutlaşması, kanun maddelerinin somut 

olaya uygulanması ile kendisini göstermektedir. Dolayısıyla, takdir yetkisinin idare 

tarafından kullanımının gerçek hayata etkileri ancak yetkinin somut bir şekilde 

kullanımı ile gözlemlenebilir. Fakat idarenin takdir yetkisini her kullanımının 

tamamen yerinde ve hukuk kuralları içerisinde gerçekleşmiş olduğunu söylemek her 

zaman mümkün olmaz. İdare takdir yetkisini kullanırken hataya düşmüş olabilir, 

yerinde karar vermemiş olabilir, ya da idare takdir yetkisini hukuka aykırı olarak 

kullanmış olabilir. Bu sebeple de idarenin takdir yetkisine dayalı bu işleminden 

dolayı bireyler zarar görmüş olabilirler. Bazen de idare, kendisine tanınmış olan 

takdir yetkisini, hukuka uygun ve yerinde kullanmış olabilir. Fakat yine de bu 

yetkinin kullanımı sonucu bir zarar doğmuş olabilir. Her iki halde de ortada bir takdir 

yetkisi kullanımı vardır. Bu gibi hallerde idare, takdir yetkisine dayalı işlemlerinden 

                                                            
149 Sezginer, İmtiyaz Sözleşmelerinde İhale Süreci, s. 1087-1088. 
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ötürü sorumlu tutulabilecek midir? Bu soruya cevap verebilmek için ilk önce 

idarenin sorumluluğu konusunun açıklanması gerekir.  

  

 İdarenin faaliyetlerinden dolayı sorumlu olması genel hukuk ilkelerindendir. 

Fakat hangi şartların gerçekleşmesi halinde idare, faaliyetlerinden ötürü sorumlu 

tutulacaktır? Eğer idarenin gerçekleştirdiği faaliyetlerde kusurlu davranışı söz 

konusu ise, idare elbette sorumlu olacaktır. Fakat bazı hallerde idarenin 

faaliyetlerinde kusur olmasa bile sorumlu tutulması yoluna gidildiği görülür. Böyle 

bir durumda idarenin kusursuz sorumluluğundan bahsedilir150. Bu sorumluluk türü, 

daha çok idarenin tehlikeli faaliyetlerinin söz konusu olduğu zamanlarda ortaya 

çıkar. Ayrıca bu sorumluluk türü, kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesinin 

bozulması sonucu oluşan zararlar ve de kamu hizmetine katılanların uğradıkları 

zararlarda da uygulanma alanı bulmaktadır151.  

   

 İdarenin faaliyetlerinden dolayı kusurlu sorumluluğu iki şekilde ortaya 

çıkabilir; İdarenin yürüttüğü kamu hizmetinin bünyesinde, kuruluş ve işleyişinde, 

teşkilatında meydana gelen ve kendine has özellikleri olan kusur olarak hizmet 

kusuru ve kamu hizmetinin yürütülmesinde görev alan kişilerin görevlerinin 

tamamen dışında olarak işledikleri kusur olan kişisel kusur152. GÜRSEL-KAPLAN 

kişisel kusurun tanımına “görevi içinde işlenmekle birlikte fevkalade ağır nitelikteki 

kusurlar” ve “görevi dışında ama görevi dolayısıyla işlediği kusurlar” ifadelerini de 

katmışlardır153.  

 

 İdarenin hizmet kusuru, hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi ya da hiç 

işlememesi şeklinde ortaya çıkabilir. İdareye faaliyetlerini yerine getirirken tanınan 

hareket serbestisi, kamu hizmetlerinin gereği gibi gerçekleştirilebilmesi içindir. İdare 

                                                            
150 Ethem Atay, Hasan Odabaşı, Hasan Tahsin Gökcan, Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin 
Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2003, s. 55. 
151 Gözübüyük-Tan, İdare Hukuku, C: I, s. 873. 
152 Gözübüyük-Tan, İdare Hukuku, C: I, s. 872; Necdet Özdemir, Hizmet Kusuru Teorisi ve 
İdarenin Sorumluluğu, Ankara, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Yeni Desen 
Matbaası, 1963, s. 50. 
153 Gözler-Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, s. 754. 
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kendisine tanınan bu yetkinin arkasına sığınarak kamu hizmetini yerine getirmekten 

kaçınamaz154. İdarenin bir kamu hizmetini ifa etmekteki yetkisi ister bağlı yetkisi 

olsun isterse takdir yetkisine dayalı olsun, herhangi bir sebeple idare kamu hizmetini 

yerine getirmekten kaçınırsa, bu durum idari yargı organlarınca hizmet kusuru olarak 

değerlendirilebilir155.  

  

 İdarenin yürüttüğü faaliyette hizmetin kötü işlemesi halinde, ister idarenin 

yetkisi bağlı olsun, ister takdir yetkisine dayalı olsun, sorumlu olacağı bir gerçektir. 

Çünkü böyle bir durumda idare ya hukuka aykırı hareket etmiştir ya da takdirde 

hataya düşmüştür. İdari karar hukuka aykırı ise, zaten idarenin kusuru vardır. Fransız 

Danıştay’ı 26 Ocak 1973 tarihli, “Driancourt” kararında idarenin takdir yetkisinin 

kullanımında basit değerlendirme hatalarının var olduğu hallerde bile, idarenin 

sorumluluğuna gidilebileceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla, hukuka aykırılık dışında, 

bir kararın yerinde olmaması da idarenin sorumluluğunu doğurabilir156.  

  

 Danıştay Onuncu Dairesi’nin idarenin yürüttüğü kamu hizmetinin kötü 

işlemesine ilişkin bir kararında, kolluk faaliyetlerinde idarenin sahip olduğu 

serbestinin yerinde kullanılmaması sonucu oluşan zararın varlığı görülür. Kararın 

ifadesi şöyledir;  

 

“…idarenin 4. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerinin ikinci gününde protesto eylemlerinin 

başlamasından otelin yakılmasına kadar geçen yedi saate yakın bir süre kalabalığı 

dağıtmaya, etkisiz hale getirmeye yönelik girişimlerde yetersiz kaldığı, önleyici kolluk 

tedbirlerini alamadığı, kalabalığı dağıtmaya yarayacak araç ve gereçlerini hazır 

bulundurmadığı, özetle hizmetin geç ve kötü işlemesi sonucu uyuşmazlık konusu zararların 

meydana geldiği anlaşılmaktadır.”157  

 

                                                            
154 Atay, Odabaşı, Gökcan, Teori ve Yargı Kararları, s. 76-77. 
155 Sarıca, Hizmet Kusuru ve Karakterleri, s. 33-34. 
156 Atay, Odabaşı, Gökcan, Teori ve Yargı Kararları, s. 67. 
157 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 12.07.1995, E: 1994/7359, K: 1995/3559, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/, 13.01.2012. 
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 Bilindiği gibi kolluk hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında idarenin takdir 

yetkisine dayanması sık rastlanan bir durumdur. Çünkü kolluk önlemleri, kamu 

düzenini bozan faaliyetlerin önlenmesi amacıyla idarenin, o an var olan somut olayın 

şartlarını değerlendirerek verdiği kararlara dayanılarak alınır. Dolayısıyla, idarenin 

böyle bir halde hareket serbestisini yerinde kullanmayarak verdiği kararlar sonucu 

oluşan zararlardan kusurlu kabul edilmesi ve sorumlu tutulması gayet doğaldır.  

 

 İdare, faaliyetlerini yerine getirirken, hukuk kuralları ile belli bir sürenin 

öngörüldüğü durumlarda, bu süreye uymak zorundadır. Aksi halde idarenin meşru ve 

kabul edilebilir herhangi bir mazereti yoksa idare faaliyeti nedeniyle oluşan zararı 

tazmin etmek zorundadır. Bazı durumlarda ise hukuk kuralları idarenin 

gerçekleştirmesi gereken faaliyeti belirtip, bu faaliyetin gerçekleşme süresi ile ilgili 

bir ibareye yer vermemiş olabilirler. Böyle hallerde, idarenin hareket serbestisine 

sahip olduğundan bahsedilebilir. Böyle hallerde sahip olunan serbesti, o işlem ile 

ilgili o zamana kadar uygulana gelmiş olan genel davranışa, objektif olarak 

yapılabilecek bir değerlendirme sonucu işlemin gerçekleştirilme süresi ile ilgili 

varılan sonuca aykırı olmamalıdır. Fakat idari işlemler için tespit edilmesi gereken 

bu süre, her somut olayın özelliklerine göre farklı olabileceğinden idarenin süre 

takdirine ilişkin kararının yerindeliğinin hâkim tarafından denetime tabi tutulabilmesi 

söz konusu olacaktır158. Hizmetin geç işlemesine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesi’nin 

bir kararında, idarenin yeterli imkânı varken özensiz davranması sonucu bir zarar 

ortaya çıkmıştır. Kararın ifadesi şöyledir;  

 

 “İdarenin sınavla aldığı uzman yardımcılarını üç yıl gibi uzun bir yetiştirme 

süresinden geçirdiği göz önüne alındığında, üç yıllık sürede kadroların hazırlanması 

mümkün iken, bütün bunlar yapılmaksızın durumlarına uygun boş kadro bulunmadığı 

gerekçesiyle uzmanlık kadrosuna atamasının yapılmamasında hukuka uyarlık 

bulunmadığından; idarenin kadroların hazırlanmasında gereken özeni göstermediği, hizmetin 

geç işlemesi nedeniyle davacının uzmanlık kadrosuna birlikte sınava girip kazandığı emsali 

                                                            
158 Atay, Odabaşı, Gökcan, Teori ve Yargı Kararları,  s. 78-79. 
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uzman yardımcılarından daha geç atanmasında idarenin hizmet kusuru olduğu 

anlaşıldığından, idare, davacının bu nedenle oluşan zararlarını ödemekle yükümlüdür.”159 

  

 İdarenin, hizmetin hiç işlememesi nedeniyle oluşan sorumluluğu, idarenin 

hizmete ilişkin takdir yetkisinin olup olmamasına ya da mahkemenin bu durumu 

değerlendirmesine göre değişir. İdari faaliyetin hiç işlememiş olduğundan 

bahsedilebilmesi için, idarenin söz konusu hizmeti yürütme konusunda hukuk 

kuralları ile yükümlü kılınmış olması gerekir. Eğer, hukuk kuralları ile idareye böyle 

bir yükümlülük yüklenmediyse, idarenin hizmeti yerine getirmemesinden dolayı 

sorumluluğu da söz konusu edilemez. İdareye bir hizmeti yerine getirip getirmeme 

konusunda hukuk kuralları ile tanınmış bir takdir yetkisi varsa veya idarenin hizmeti 

gerçekleştirmesi için belli şartların gerçeklemesi gerekiyorsa, idare, hizmeti yerine 

getirmemesi nedeniyle sorumlu tutulamaz160. Fakat idarenin takdir yetkisini yerinde 

kullanmadığı ya da idarenin hizmetle ilgili olarak harekete geçmesi için gereken 

şartların gerçekleşmiş olduğu mahkeme tarafından kabul edildiği hallerde idare, 

ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu tutulabilir161. 

 

 Hizmetin hiç işlememesine ilişkin Danıştay’da açılan bir davada, davacı, 

Bakanlar Kuruluna ekonomik şartların değişmesi durumunda kanunla belirlenen % 

30 oranını artırma yetkisi verilmesine karşın bu yetkinin kullanılmaması nedeniyle 

daha düşük oranda faize hükmedilmesi dolayısıyla zarara uğradığını öne sürerek tam 

yargı davası açmıştır. Fakat davacının davası reddedilmiştir. Gerekçe ise şöyledir;  

 

  “Faiz oranını artırma veya eksiltme konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, 

idarenin bu takdir yetkisini faiz oranını artırma konusunda kullanmasını sağlayacak biçimde 

yargı kararı verilemeyeceği, takdir yetkisini yasayla belirlenen oranı değiştirmemek şeklinde 

                                                            
159 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 08.07.2005,  E: 2003/6682, K: 2005/3464,  (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/, 13.01. 2012. 
160 Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Yayınları, No: 138, Sevinç Matbaası, 1974, s. 30.  
161 Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, s. 31. 
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kullanan idarenin bu tasarrufunun, hukuka aykırılığından bahsedilemeyeceğinden bu 

tasarrufu nedeniyle tazmin sorumluluğu söz konusu olamaz.”162 

 

  Davacı ise takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığının idari 

yargı yerince denetlenmesi gerektiğini, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

ekonomik koşullarda ve mevduat faiz oranlarında değişmeler olmasına karşın 

Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmayarak ilgililerin zarara uğramasına neden 

olduğunu öne sürerek anılan kararı temyiz etmiş ve bozulmasını istemiştir. Danıştay 

Tetkik Hâkimi ise idarenin, yasayla kendisine verilen görevi hareketsiz kalarak 

yerine getirmediğine, bu hareketsizliği nedeniyle davacının zarara uğramasına sebep 

olduğuna ve bu durumun da yasanın amacı karşısında hizmet kusuru oluşturduğuna 

göre, idarenin uğranılan zararı da ödemekle yükümlü olduğu düşünmektedir. Sonuç 

olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Danıştay Onuncu Dairesince 

verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz 

nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından 

davacının temyiz isteminin reddine karar verilmiştir163.   

  

 İdare, bir kamu hizmetini takdir yetkisi dâhilinde faaliyet programına alıp 

daha sonra, o hizmete ilişkin mali imkânlarının yeterli olmadığında bahisle hizmeti 

yürütmeyi bırakamaz. Eğer idare hizmeti yürütmeyi bırakırsa da sorumluluktan 

kurtulamaz164. Danıştay’ın konuya ilişkin bir kararında; Devlet Su işleri Genel 

Müdürlüğünce yatağı açılan ve davacıların gayrimenkullerine yakın bir yerden 

geçmekte olan Kum çayı yıllarca taşıdığı kumlar sebebiyle yatağını yükseltmiştir. Bu 

durum, kendisine paralel olarak akan Akpınar çayının kanala boşalmasını önlemiş ve 

dolayısıyla davacıların gayrimenkulleri zarar görmüştür. Davacılar, zararlarının 

tazmini için dava açmışlardır. Fakat Danıştay On İkinci Dairesi,  akarsu yataklarının 

tanzim edilmesi ve ıslahı görevi olan Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nün, dere 

yatağının düzeltilmemiş olması sebebiyle, ortaya çıkmış olan zarardan sorumlu 

                                                            
162 “İdari Dava Daireleri Kararı”, T: 17.12.1999, E: 1998/302, K: 1999/1252, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/, 15.01.2012. 
163 A. k.  
164 Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, s. 32. 
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tutulamayacağını, devletin sorumluluğunun, iktisadi ve mali kaynakları ile sınırlı 

olduğu gerekçesine dayandırarak açıklamıştır165. 

  

 Olayda, DSİ,  Kum çayının yatağı ile ilgili çalışmayı programına almış ve 

yatağı açma çalışması ile bir hizmet yürütmüştür. Artık bu aşamadan sonra, çayın 

bakımı ile ilgili işlerin idarenin mali ve teknik imkânları ile bağlı olması sebebiyle, 

idarenin sorumsuzluğu yoluna gidilemeyeceği iddia edilemez. Çünkü idare, 

faaliyetlerine ilişkin programlarını hazırlarken, hangi faaliyetleri yürüteceğini, hangi 

bölgeyi ya da akarsuyu hizmetleri arasına alacağını mali ve teknik imkânlarını 

değerlendirerek tespit eder ve bu konuda takdir yetkisine sahiptir. İdarenin hizmete 

ilişkin programlarının düzenlenmesine ilişkin maddi olanakları, takdir yetkisinin 

kullanılması yönünden etkili olabilir. Fakat yetki kullanıldıktan sonra ortaya çıkacak 

sorumluluk etkilenmez. Çünkü idare, kanunla kendisine verilmiş olan görevleri 

yerine getirmekle yükümlüdür. İdarenin görevi yerine getirmesi ihtiyari de olsa, bu 

görevin yerine getirilmesine karar verilirse, artık görev usulüne göre yerine 

getirilmelidir. İdare, bu aşamada mali olanaklarının yoksunluğundan bahisle 

sorumluluktan kurtulamaz166.  

 
       İdarenin, bazı teknik değerlendirmelerde hataya düşmesi kabul edilebilirse de 

hukuk kurallarının yorumunda hataya düşmesi DURAN’ a göre kabul edilmemesi 

gereken bir durumdur ve idarenin bu konuda sorumluluğunun kabul edilmesi 

gerekir167.  

 
 Hukuk kuralları ile idareye kamu hizmetini yürütmeye yönelik hareket tarzını 

seçmede bir serbesti tanındığı hallerde idare, hukuk kuralları içerisinde istediği 

hareket tarzını seçerek faaliyetlerini yerine getirebilir. İdarenin yetkisi bağlı ise, 

zaten hareket serbestisi de yoktur. Doğal olarak bağlı yetkisinin dışında hareket 

etmesi halinde sorumluluğu da doğacaktır. Fakat takdir yetkisi içerisinde hareket 

etmesi halindeki sorumluluğunun niteliği takdir yetkisinin kullanış biçimine göre 
                                                            
165 Yüksel Esin, Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları, İkinci Kitap: Esas, Ankara, Balkanoğlu 
Matbaacılık, 1973, s.39-245’ den Danıştay On İkinci Dairesi, T: 29. 04. 1972, K: 1972/1982. 
166 Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, s. 32. 
167 A. e. , s. 38. 
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değişiklik gösterebilir. Örneğin; idareye hareket serbestisi tanınan hallerde, idare bu 

serbestiyi kullanırken hataya düşmüş olabilir. İşte burada hizmetin işleyişinde oluşan 

bir kusurdan bahsedilebilir. Fakat bu kusurun çok açık ve net bir şekilde anlaşılması 

gerekir. Bazı hallerde ise, her yönüyle hukuka uygun olan bir takdir yetkisi kullanımı 

da bir zararın doğmasına yol açabilir. İşte burada da idarenin kusursuz sorumluluğu 

yoluna gidilebilir. Bu sebeple, takdir yetkisinin idarenin sorumluluğunu tamamen 

ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değildir.  

 

IV. İdarenin Takdir Yetkisinin Sınırı 
 

 Değişen yaşam koşulları ve buna bağlı olarak toplumsal ihtiyaçların artması 

idarenin görev alanına giren konuların sayısını arttırmakta, dolayısıyla idarenin 

takdir yetkisine giren konuların sayısı ve çeşidi de artmaktadır. Bunun yanında 

hukuk devleti ilkesi gereği, bütün devlet organları gibi idare de tüm organları ile bir 

bütün olarak hukuka bağlı olmak zorundadır. Bu sebeple, her ne kadar toplumsal 

ihtiyaçların artması ile bağlantılı olarak kamu hizmetleri çeşitlense ve teknikleşse de,  

idarenin takdir yetkisine giren konuların sadece sayısında bir artış olmaktadır. 

Yetkinin bizzat kendisinde bir artma ya da genişleme olmamaktadır. Çünkü idare, 

her durumda hukuka bağlı olarak hareket etmek zorundadır.  Dahası, hukuk devleti 

ilkesi, takdir yetkisinin sınırlanması yönünden olumlu bir etki yaratmaktadır168.  

 

 Kamu hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için idareye takdir 

yetkisi tanınmıştır. Fakat idareye tanınan bu yetkinin yanında, idare edilenlerin de 

hak ve menfaatlerinin korunması meselesi önem kazanmaktadır. Takdir yetkisi, kötü 

idarecilerin elinde keyfi ve sınırsız bir yetki halini alabilir, halka ve kurumlara zarar 

verecek eylemlere yol açabilir. Bu yetkinin hukuka ve kamu hizmetinin gereklerine 

uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve kararların yanlış olabileceği korkusunu 

                                                            
168 Bayraktar, Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi, s. 268. 
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azaltmak için bu yetkiyi ortadan kaldırmak yerine, yetkinin sınırlandırılması ve 

denetiminin olması gerekir169.  

  

 Kanun tarafından açıkça düzenlenmiş hükümlerin bulunduğu bir alanda, idare 

takdir yetkisini kullanamaz. İdare böyle bir durumda, var olan hükümleri aynen 

uygulamak zorundadır. Bazen idareye tanınan takdir yetkisi yine kanun tarafından 

sınırlanmış olabilir. Mesela 18.03.1924 tarih 442 sayılı Köy Kanunu’nun 43’üncü 

maddesinde,  

 

  “İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve 

biri yapılıp bittikten sonra sırasıyla hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması 

lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikâyet edilirse 

köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.” hükmü yer 

almaktadır.  

 

 Bu maddeden anlaşıldığı üzere, ihtiyar heyeti, köy işlerini sıraya koyarken en 

önemlilerini ön sıraya alacak, bu işlerden de sağlık, yol ve mektep en başta 

bulunacaktır. Kanun, ifadesiyle, ihtiyar heyetinin işleri sıraya koymaktaki takdir 

yetkisini bu şekilde sınırlamıştır170. 

            

          İdare, kanunları uygularken, mevcut durum ile ilgili varılabilecek en sağlıklı 

sonuca varmak için, takdir yetkisini kullandığı andaki koşulları, yeri ve zamanın 

özelliklerini de dikkate almak zorundadır. Ayrıca idare mutlaka,  uyguladığı kanunun 

maksadını göz önünde bulundurmalı ve buna göre hareket etmelidir171. 

 

 Konuya ilişkin daha önce de değinilen Avrupa Konseyinin “İdarenin Takdir 

Yetkisini Kullanması” başlıklı 11 Mart 1980 tarihinde kabul edilen R(80)2 sayılı 

                                                            
169 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 37; 
Tataroğlu, Bilgi Çağında Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi, s. 29. 
170 Baha Kargın, “Takdir Hakkının Şümulü ve Sınırları”, İdare Dergisi, Yıl:30, No:256, Ocak-Şubat 
1959, s. 12-14. 
171 Kargın, Takdir Hakkının Şümulü ve Sınırları, s. 19-20. 
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tavsiye kararında da idarenin takdir yetkisinin kullanılmasında uygulanacak ilkeler 

belirtilmiştir. Bu karara göre;  

 

 “Takdir yetkisin kullanan idari makam, bu yetkinin veriliş amacından başka bir amaç 

güdemez. Yalnızca olaya ilişkin unsurları hesaba katarak nesnelliğe ve tarafsızlığa uyar. 

Hakkaniyete uymayan ayrımcılığı önleyerek kanun önünde eşitlik ilkesini gözetir; İşlemin 

amacıyla, kişilerin hakları, özgürlükleri veya menfaatleri üzerindeki olumsuz etkileri 

arasında uygun dengeyi sağlar. İşlemi her somut olaya göre belirlenen makul bir süre içinde 

yapar. Genel idari ilkeleri tutarlı bir şekilde uygular ve aynı zamanda her olayın özelliklerini 

göz önünde tutar.”172 

 

 Yine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “İyi İdare” konusunda üye 

devletlere yönelik CM/REC/(2007)7 sayılı tavsiye kararında iyi idareye ilişkin 

esaslar anlatıldıktan sonra, ekte iyi idare yasasına yer verilmiş ve iyi idarenin ilkeleri 

madde madde belirtilmiştir. Bu ilkelerden bazıları şöyledir; “Eşitlik”, “tarafsızlık”, 

“orantılılık, “yasallık”. Yasallık ilkesine ilişkin ikinci maddenin birinci fıkrasında, 

“İdare yasaya uygun faaliyette bulunur. Takdir yetkisini kullandığında da keyfi 

kararlar alamaz.” ifadesi, orantılılık ilkesinin yer aldığı beşinci maddenin üçüncü 

fıkrasında ise “İdare, takdir yetkisini kullandığında, kararının özel kişilerin hak ve 

çıkarları üzerindeki her türlü olumsuz etkisi ile takip edilen amaç arasında uygun bir 

denge kurar. Alınan hiç bir önlem aşırı olmamalıdır.” ifadesi yer almıştır173.  

  

 Görüldüğü gibi, idareye verilen takdir yetkisi sınırsız ve keyfi bir yetki 

değildir. İdareye verilen takdir yetkisi her ne kadar toplumun değişen ve gelişen 

ihtiyaçlarını karşılamak için verilen bir yetki de olsa ve amacı net bir şekilde belli de 

olsa sonuç olarak bu yetkiyi kullananlar idareyi temsil eden gerçek kişilerdir. Belli 

bir hareket serbestisi tanıyan bu yetki, gerçek kişiler tarafından her zaman suistimale 

açık haldedir. Gerçek kişilerin keyfi davranışları da, hukukun dışına çıkılmasına ve 

                                                            
172 İdari Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
R(80) 2 sayılı Tavsiye Kararı, s. 323-341. 
173 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İyi İdare Konusunda Üye Devletlere CM/Rec (2007)7 
Sayılı Tavsiye Kararı”, Çev. Onur Karahanoğulları, Danıştay Dergisi, t. y. , s. 116. 
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hukuka aykırı işlemlerin oluşmasına yol açabilir. Bu sebeple, tüm keyfi 

uygulamaların önüne geçebilmek için yetkinin mutlaka sınırlandırılması ve 

denetlenmesi gerekir.  



121 

 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN DENETİMİ 
  

 İdare, faaliyetlerini yerine getirirken mutlaka hukuka uygun olarak hareket 

etmek zorundadır. Bazen bağlı yetki bazen de takdir yetkisine dayalı olarak 

faaliyetlerini yürüten idarenin, her şartta mutlaka hukuka uygun olarak hareket etmiş 

olduğunu baştan kabul edip bu varsayıma bağlı olarak faaliyetleri hakkında bir 

denetim uygulamamak, devletin güvenirliliğini sarsabilir. Zira idari faaliyette 

bulunanların her ne kadar hukuk kurallarına uygun olarak hareket etme 

zorunlulukları varsa da sonuç olarak faaliyette bulunanlar insandır ve insanların idari 

faaliyetleri yerine getirirken hukuki yoldan sapmaları, hukuki menfaatler yerine 

kişisel menfaatlerini ön plana çıkarmaları olasılığı yüksektir. 

  

 İdare edilenlerin hukuki güven içinde bulundukları ve idarenin eylem ve 

işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistem olan hukuk devleti, idarenin 

eylem ve işlemlerinin denetimi ile doğrudan ilişkilidir1. Hukuk devletinin bir gereği 

olarak idare, eylem ve işlemleri dolayısıyla denetime tabi tutulmalıdır. Bu denetim, 

hem kamu gücünü elinde bulunduran idarenin keyfi davranışlarını önlemek için hem 

de idare edilenlerin idari işlem tesis edenlere karşı güvenini sağlamak için 

gereklidir2. Kuşkusuz, idarenin hukuka bağlılığının en etkili yolu yargısal 

denetimdir. Ancak yargı denetimini her zaman kullanmak mümkün olmayabilir. 

Çünkü yargı denetimi, bir uyuşmazlık oluşması halinde ortaya çıkar. İdari denetim 

ise idarenin kurum ve organları ile yapılan denetimdir3. İdarenin denetiminde 

karşılaşılan bu ikili ayrım, ayrı başlıklar halinde incelenecektir. 

 

 

                                                            
1 Burhan Kuzu, “Hukuk Devleti ve Hukuk Zihniyeti”, Akademik Araştırmalar Dergisi, No: 11, 
Kasım 2001- Ocak 2002, s. 1. 
2 Davut, Hukuk Devletinin Olmazsa Olmazı, İptal Davası, s. 1458. 
3 Hamza Eroğlu, İdare Hukuku, 4.b.s. , Ankara, Işın Yayıncılık, 1980, s. 316-317. 
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I. Takdir Yetkisinin İdari Denetimi 
 

A. Hiyerarşi Denetimi 
 

 Bir devletin idaresi parçalı yapıda olabilir. Fakat olması gereken, bu parçalı 

yönetim yapısında devletin yetkisini kullanan birden çok kamu tüzel kişisi arasında 

bir bütünlüğün sağlanmasıdır. Bu bütünlük anlayışına “İdarenin Bütünlüğü İlkesi” 

denilir4. Bu ilkenin gerçekleştirilmesinin bazı yolları vardır. İşte, hiyerarşi kavramı, 

bu ilkeye katkıda bulunan ve bu ilkenin gerçekleştirilmesi yollarından biri olarak 

ifade edilir. Fransızca “hiérarchie” kelimesinden dilimize geçmiş olan hiyerarşi5,  bir 

teşkilatın içindeki görevlilerin alttan üstte ya da üstten alta doğru sıralı dizilişi6 ya da 

merkez memurları arasında bir derece ve mertebe silsilesi olarak tanımlanabilir7. 

Hukuki açıdan ise hiyerarşi, bir teşkilat içindeki görevliler arasında bulunan ast-üst 

ilişkisini ifade eder8. Ast, üstü tarafından aldığı emri yerine getiren ve üste karşı 

sorumlu olan kişidir. Üst ise idari faaliyetin yürütülmesine ve astların arasında 

koordinasyonu sağlamaya yönelik emir veren ve verdiği emirlerin uygulanmasını 

takip eden görevlidir. Üst terimi çoğu kez amir terimi ile eş anlamlı olarak kullanılır. 

Üste “amir” dendiği durumlarda ast da “memur” olarak ifade edilir9.  

 

 Hiyerarşik üst, astına idari faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili emir ve 

talimatlar verir. Astın, bu emirlerin kanuna ve hizmetin gereklerine uyup uymadığı 

ile ilgili üstüyle bir tartışmaya girmesi söz konusu değildir. Çünkü ast, idari faaliyeti 

kendi görüşüne göre değil, üstün verdiği emir doğrultusunda yerine getirmek 

zorundadır. Astın bu konuda herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Fakat üstün verdiği 

emir hukuka aykırı ve hizmetin gereklerine uymayan bir emir ise, ast bu durumu üste 

bildirir. Üst, emri yazılı olarak yinelerse artık astın emri uygulamaktan başka 

                                                            
4 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 195. 
5 A. e. , s. 196. 
6 Derdiman, İdare Hukuku, s. 78.  
7 Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, 3.c. , İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, C: 
II, s. 598. 
8 Özay, Günışığında Yönetim, s. 152. 
9 Derdiman, İdare Hukuku, s. 73-74. 
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yapabileceği bir şey yoktur. Ast, üste gerekli ihtarı yaparak sorumluluktan kurtulmuş 

olur10. Üstün asta verdiği emrin bir suç teşkil etmesi halinde ise astın izleyeceği yol 

farklıdır. Emrin konusu bir suç teşkil ediyorsa ast, bu emri yerine getirmek zorunda 

değildir. Yerine getirmesi halinde üstü ile birlikte sorumlu olur. Bu durum ise Ceza 

Hukuku ve Anayasanın temel ilkelerinden biri olan “Cezaların Kişiselliği” ilkesinden 

kaynaklanan bir kuraldır.11  

 

 Hiyerarşi yetkisi gereği, tamamen üstün emir ve talimatları altında bulunan 

astın, kanuni çerçeve içinde istisnai olarak serbestçe hareket edeceği bir alan olabilir. 

Bu alan içinde ast, takdir yetkisini kullanarak hizmete ait bir karar verebilir. Böyle 

bir duruma genellikle merkezden yönetimin sakıncalarını ortadan kaldırmak için 

oluşturulmuş bir kurum olan yetki genişliğinin12 bulunduğu hallerde rastlanır. Fakat 

astın sahip olduğu bu serbesti de mutlak değildir. Çünkü ast, bu yetkisini kullanırken 

üstün denetimi altındadır. Astın sahip olduğu bu serbesti üstün hiyerarşik gücünde 

bir azalmaya sebep olmaz. Üst, takdir yetkisi alanı içerisinde de olsa, astın yaptığı 

işlemleri denetleyebilir13. 

 

 Hiyerarşi yetkisinde denetim, idari tasarrufun öncesinde veya tasarruf 

esnasında yapılabilir. Üst, astın işlemlerini değiştirebilir, düzeltebilir, iptal edebilir, 

                                                            
10 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: II, s. 600-601. 
11 Özay, Günışığında Yönetim, s. 155-156. 
12 1982 Anayasasının 126’ıncı maddesine göre de “İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.”; 
Danıştay İkinci Dairesi’nin kararında yetki genişliği şöyle ifade edilmiştir; Yetki genişliğinden amaç, 
merkezden yönetimin sakıncalarını belli ölçüde ortadan kaldırmak ve merkezden yönetim sisteminin 
işleyişinde olanaklar ölçüsünde sürat sağlamaktır. Merkezden karar almak ve uygulamak gibi kamu 
gücünden doğan yetkilerin, bir bölge veya hizmetin başında bulunan memura tanınması, yetki 
genişliği olarak tanımlanır. Yetki genişliğinin uygulamasında yetki, merkezi idarenin memurlarına 
kanunla doğrudan verilebileceği gibi merkezin belirlediği sınırlar çerçevesinde İl yönetim 
kademelerine de devredilebilir. Yetki genişliğine tabi kademeler, merkezin hiyerarşisine dâhildirler ve 
merkez örgütü içinde sayılırlar. Bunlar merkezi temsil ettikleri gibi kendilerine verilen yetkileri 
merkez adına kullanırlar ve merkez adına hareket ederler. Gerçekte kamu gücü bunların değil, 
merkezin elindedir. Bunun sonucu olarak verilen yetkileri ancak merkezin düzenlediği çerçevede ve 
merkezin denetimi altında kullanabilirler. “Danıştay İkinci Dairesi Kararı”, T: 24.05.2005, E: 
2004/1326, K: 2005/1786),  (Çevrimiçi), 
 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 12.07.2011. 
13 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: II, s. 602. 
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fakat astın yerine geçip işlem tesis edemez14. Üst, bu denetimini idari işlemin her 

aşamasında yapabilir.  Üstün denetimi yalnızca idari işlemler üzerinde ortaya 

çıkmaz, aynı zamanda idari eylemler üzerinde de denetim yetkisi vardır.  Üstün 

yaptığı denetim, yalnızca hukukilik denetimi değildir. Üst, astının takdir yetkisine 

bırakılmış alanları da denetler. Bu denetim de üstün, yerindelik alanına müdahale 

edebildiğini gösterir15. Başka bir ifadeyle, hiyerarşik üst, astın işlemleri üzerinde hem 

hukukilik hem yerindelik denetimi yapma yetkisine sahiptir. Hiyerarşik denetim, 

aynı kamu tüzel kişisi içerisinde yapılan bir denetimdir. Bu denetim yetkisi geneldir 

ve üst bu yetkiye kendiliğinden sahiptir. Hiyerarşik denetim yetkisi aynı zamanda 

vazgeçilemeyen bir yetkidir. Hiyerarşik üst, bu yetkisinden vazgeçemez ve 

gerektiğinde yetkisini kullanmak zorundadır16. Hiyerarşik denetim sonucu üst asta 

müeyyide uygulayabilir. Ancak üstün bu yetkisi sınırsız değildir. Üstün yetkisini 

kullanarak keyfî uygulamalara gitmemesi için, astın hangi fiillerine hangi cezaların 

verileceği kanunla düzenlenmiştir17.  

 

 Hiyerarşik denetim yetkisi bazı durumlarda söz konusu olamaz. Örneğin; 

hâkim ve savcıların yargısal faaliyetleri, üniversite öğretim elemanlarının eğitim, 

öğretim, bilimsel araştırma ve faaliyetleri, teknik uzmanların uzmanlık gerektiren 

bilgi, tecrübe ve faaliyetleri, hiyerarşik denetim kapsamında değildirler. Askerler de 

farklı bir hiyerarşiye, başka bir ifadeyle askerî bir hiyerarşiye tabidirler18. 

 

 Hiyerarşi denetimi ve yetkisi, astın düşünce ve hareket serbestisini ortadan 

kaldıracağı, onu cansız bir varlık gibi mekanik hareket eder hale getireceği sebebiyle 

eleştirilmektedir. Ayrıca, astın, üstün emir ve talimatları ile doğrudan doğruya bağlı 

olması sebebiyle, bireylerin asttan kanun çerçevesinde hareket etmesini talep etme 

olanağı engellenebilir. Başka bir ifadeyle, bireyin kanuna dayanan savunmasına karşı 

                                                            
14 Giritli-Bilgen-Akgüner, İdare Hukuku, s. 189; Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: II,  
s. 609. 
15 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: II, s. 602. 
16 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 205. 
17 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil 
ve haller” başlıklı 125’inci maddesinde disiplin cezaları ve ceza gerektirecek filer sayılmıştır.  
18 Derdiman, İdare Hukuku, s. 76. 
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ast, emrin üste ait olduğunu ve dolayısıyla emir ile ilgili iradenin kendisine ait 

olmadığını ileri sürerek kendisini savunabilir19. Ayrıca, hiyerarşi denetiminin 

yerindelik denetimini de kapsaması, üstün astın işlemleri üzerindeki denetiminin 

keyfiliğe dönüşmesine de yol açabilir.  

 

 Hiyerarşi denetimi ve yetkisi, olumsuz özelliklere sahip olmasının dışında bir 

zorunluluktur. İdari faaliyetler, kamu hizmetini ve kamu yararını gerçekleştirmeye 

yöneliktir. Bazı idari faaliyetler hem teknik bilgi ve uzmanlık gerektirir hem de 

sayıca fazla personele ihtiyaç gösterir.  Bu personelin aynı derecede bilgi ve ihtisasa 

sahip olmasına imkân yoktur. Bu sebeple idari faaliyetlerin, bu faaliyetin başındaki 

kişilerin anlayış ve emirlerine göre görülmesi zorunludur20. Böylece, idari faaliyetler, 

kamu hizmetinin başında bulunan kişinin anlayış ve emirleri ile yürütüleceğinden, 

kamu hizmeti ve faaliyetleri bir birlik ve düzen içinde gerçekleştirilir21. Hiyerarşi 

kademeleri arasında görev yapanlara sağlanacak takdir yetkisi de, kamu hizmetinin 

gerçekleşmesine hizmet etmenin yanında, idarenin hızlı ve çabuk karar alabilmesini 

de sağlar.  

 

 Görüldüğü gibi, hiyerarşi yetkisi idarenin bütünlüğünü sağlamak adına 

vazgeçilemez bir yetkidir. Fakat hiyerarşi kademeleri arasında üstün asta karşı olan 

emir ve talimat verme yetkisi ile denetim yetkisinin oldukça geniş olması sebebiyle, 

her yönden sürekli denetim altında olan ve istisnalar dışında, üstünün her emrini 

yerine getirmek durumunda olan astın faaliyetlerinin verimliliği etkilenebilir. Bu 

sebeple, asta, faaliyetlerini yerine getirirken tanınacak takdir yetkisi, hiyerarşinin katı 

işleyişini yumuşatabilir. Fakat asta takdir yetkisinin verilmesi yeterli değildir. Üst 

elbette, astının işlemini denetlemelidir. Gereken hallerde bu denetim yerindelik 

denetimini de kapsamalıdır. Fakat üstün yapacağı denetim keyfi denetime 

dönüşmemeli, idarenin işleyişini etkilememelidir.   

 

                                                            
19 Giritli, Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 188. 
20 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: II, s. 599; Eroğlu, İdare Hukuku, s. 318. 
21 Eroğlu, İdare Hukuku, s. 318. 
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B. İdari Vesayet  
     

 Takdir yetkisi, idareye tanınmış bir yetki olması sebebiyle, idari faaliyeti 

yerine getiren herhangi bir kişi ya da organın faaliyetinde görülebilir. Bu yetki, aynı 

tüzel kişilik içerisinde bir idare kişisine verilebileceği gibi, farklı kamu tüzel 

kişilerine de verilmiş olabilir. Ayrı bir kamu tüzel kişiliği haiz olması sebebiyle, 

hareket serbestisine sahip, kendi kendine karar alabilen ve aldığı kararları yerine 

getirebilen bu tüzel kişilerin denetimlerinin de yapılması gerekir. Yapılacak bu 

denetim, idarenin bütünlüğünü sağlamak için hem zorunlu hem de gereklidir.  

 

   Bilindiği gibi idari yönetim yapısında, merkez ve yerel olmak üzere ikili bir 

bölünme vardır. Her ne kadar böyle bir bölünme olsa da idarenin bütünlüğünün 

sağlanması esastır ve bu husus anayasa ile güvence altına alınmıştır. 1982 

Anayasası’nın 123’üncü maddesinde idarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün 

olduğu ifade edilmiştir. İşte, idarenin bütünlüğü ilkesinin sağlanması ve devlet tüzel 

kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerinin 

denetiminin sağlanması amacıyla, merkezi idareye yerel teşkilatlarının faaliyetleri 

üzerinde tanınan denetim yetkisi idari vesayettir.  

 

Bu yetki aynı zamanda anayasal bir yetkidir. Anayasanın 127’nci maddesine göre;  

 

 “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü 

ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas 

ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.”  

 

 Bilindiği gibi, yerinden yönetim kuruluşları yer yönünden yerinden yönetim 

kuruluşları ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikili bir 

ayrıma tabidir. İdari vesayet yetkisi ise bu ayrımların her biri için geçerlidir22.  

 

                                                            
22 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: II, s. 624. 
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 Toplumsal değişmeler, nüfus artışı, merkezin hizmet götürmesi gereken 

alanları genişletmiştir. Bu genişleme sonucu merkezin de yönetim anlayışında 

değişmeler olmaktadır. Hizmet götürülmesi gereken alanların artmasıyla ters orantılı 

olarak merkezi yönetim küçülmekte ve merkeze ait bazı görev ve yetkilerin yerel 

yönetimlere verilmesi gündeme gelmektedir. Çünkü yerel nitelikteki hizmet ve 

ihtiyaçların özerk yerel yönetimlerce daha etkin ve verimli bir şekilde 

karşılanabileceği açıktır23. Bu sebeple de yerel yönetimlerin faaliyetlerinde hareket 

serbestisine sahip olmaları gerekir. Çünkü yerelde hizmet veren yetkililer, 

bulundukları bölgeyi, merkezi yönetimden daha iyi tanırlar ve halka daha 

yakındırlar. Böylece, yerel nitelikteki ihtiyaçlar, bizzat o yerel bölgede hizmet veren 

yerel yönetimler tarafından sağlıklı bir şekilde tespit edilebilir. Yerel yönetimlerin 

oluşturuluş amacı da zaten yerelin hizmetinin yerinde ve daha hızlı tespit edilip 

karşılanmasıdır. Böyle bir amaç için oluşturulmuş bir kamu tüzel kişiliğinin de 

hareket serbestisine sahip olması, bu tüzel kişinin oluşturuluş amacının doğal bir 

sonucudur. Ayrıca, devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bir yapının 

hareket serbestisine sahip olmadığı hukuken de düşünülemez. Çünkü hukuka uygun 

bir şekilde oluşturulmuş bir tüzel kişi, hak sahibi olabilir ya da borç altına girebilir. 

Dolayısıyla, kamu tüzel kişiliğini haiz yerel yönetimler, kişiliklerine bağlı tüm 

yetkileri kullanabilirler.  

 

 Yerel yönetimlerin sahip olduğu serbesti konusunda Avrupa Konseyi ülkeleri 

tarafından imzalanmış Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bulunmaktadır. 

Türkiye’nin de çekince koymakla beraber imzalamış olduğu bu sözleşmede halkın 

yönetime katılmasını ve kendisine verilen hizmete daha kolay ulaşmasını sağlayan 

yerel yönetimlerin daha özerk kılınması savunulmuştur24. Fakat yerel yönetimlerin 

sahip olduğu bu özerk yapı, idarenin bütünlüğü ilkesinin hâkim olduğu üniter yapılı 

                                                            
23 Rafet Çevikbaş, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yerel Özerklik ve İdari Vesayet”, İstanbul, Yerel 
Siyaset Dergisi, Yıl:3, Sayı:32, Ağustos 2008, s. 74-75. 
24 Hüsamettin İnanç, Feyzullah Ünal, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’de 
Belediyeler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, Nisan 2007, s. 1-24;  
“Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartına İlişkin Bilgi Notu”, T. C. Başbakanlık, Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği, Mayıs 2011, (Çevrimiçi), 
http://www.abgs.gov.tr/files/haberler/2011/yerel_yonetimler_ozerklik_sarti.pdf, , 02.07.2011. 
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ülkelerde federal yapıya dönüşecek bir hal almamalı ve üniter sistemin bozulmasına 

sebep olmamalıdır25. Bu sebeple de yerel yönetimlerin, idarenin bütünlüğü sağlama 

aracı olan idari vesayet denetimi ile denetlenmeleri bir gerekliliktir.  

 

 İdari vesayet yetkisi, bir takım özellikler gösterir. İdari vesayet denetimi ile 

yerel yönetimlerin eylem ve işlemlerinin denetlenerek kamu hizmetinin belli bir 

düzen içerisinde yerine getirilmesi amaçlanmıştır26. Ayrıca bu yetki, yerel 

yönetimlerin özerklik özelliği gereği hem zorunlu hem de istisnaidir. Örneğin; idari 

vesayet yetkisi kanunda öngörülmemişse yoktur. Kanunda idari vesayet yetkisi 

tanınmışsa da bu yetki ancak kanunda belirtilen sınırlar içerisinde kullanılır27. İstisnai 

niteliğe sahip olan hükümlerin dar yoruma tabi tutulması hukukun genel 

ilkelerindendir. Bu sebeple idari vesayet yetkisi de dar yoruma tabi tutulur. Ayrıca 

idari vesayet sahibi makamın yetkisi, kural olarak, emir ve talimat verme ile 

düzeltme yetkisini kapsamaz. Fakat idari vesayetin düzeltme yetkisini içermemesi 

konusunun istisnaları da mevcuttur. Örneğin; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 14’üncü maddesinde; Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki ilçe ve ilk 

kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararların, kararın 

gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar 

plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten 

sonra büyükşehir belediye başkanına gönderileceği ifade edilmiştir. Burada yerel 

yönetimin hareket serbestisine dayalı olarak aldığı kararın değiştirilerek kabul yetkisi 

düzeltme yetkisi kapsamında bir yetkidir28.  

  

 İdari vesayet denetiminin kapsamının ne olduğu, açıklanması gereken bir 

husustur. Vesayet denetimi hukukilik denetiminin yanında yerindelik denetimini de 

kapsayacak mıdır? Bilindiği gibi, vesayet denetimi, kaynağını kanundan alan ve 

kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde uygulanan bir denetimdir. Eğer, kanunda 

vesayet makamına yerindelik denetimi yapma yetkisi tanınmamışsa, vesayet makamı 

                                                            
25 Çevikbaş, Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yerel Özerklik ve İdari Vesayet, s. 74. 
26 Eroğlu, İdare Hukuku, s. 321. 
27 Yayla, İdare Hukuku, s. 379. 
28 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 213-215, 224. 
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yerindelik denetimi yapamaz29. Aslında vesayet makamına yerindelik denetiminin 

tanınması, bir anlamda denetim yapacağı işlem ya da eylem ile ilgili vesayet 

makamına takdir yetkisini kullanma imkânı tanınmasıdır. İdari vesayet yetkisine 

sahip merkez organları, vesayet yetkileri içerisinde olan kararları denetler ve bu 

kararların kanuna, mevzuata ve yerel ihtiyaçlara uygun olup olmadığını takdir eder. 

Örneğin; 442 no.lu Köy Kanunu’nun 40’ıncı maddesine göre, kaymakam, köy 

muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını bozabilir. Burada idari vesayet 

makamı olan kaymakam bozma kararını alırken takdir yetkisini kullanır30.  

 

 “İdarenin Bütünlüğü” ilkesinin gerçekleştirilmesi yollarından olan hiyerarşi 

ve idari vesayet kavramları, idarenin sahip olduğu takdir yetkisi ve bu yetkinin 

denetimi açısından farklı özellikler gösterirler. Hiyerarşide üstün, astın işlemleri 

üzerinde sahip olduğu, işlemlerin yerindeliğini takdir ve denetim yetkisi, vesayet 

makamının yerinden yönetim kuruluşlarının işlemleri üzerindeki denetimine oranla 

oldukça geniştir. Üst, asta emir ve talimat verebilirken, vesayet makamının böyle bir 

yetkisi yoktur. Hiyerarşi yetkisinde, üst astın işlemlerini hem yerindelik hem 

hukukilik açısından denetleyebilirken, idari vesayette kural olarak yapılması gereken 

hukukilik denetimidir. Yerindelik denetimi ancak, yetkinin kaynağını aldığı kanunda 

yer alırsa mevcut olur31.  

  

 Görüldüğü gibi idari vesayet yetkisi, idarenin bütünlüğünü sağlamak 

amacıyla merkezi idareye tanınmış bir yetkidir. Kanunla sınırlanmış istisnai bir yetki 

olmasına rağmen, yine kanunla yerindelik denetimi imkânı tanınması sebebiyle, bu 

yetki, merkezi idarenin, yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetimini keyfî 

uygulamalara dönüştürecek bir hal alabilir. Bu sebeple, vesayet yetkisi, yerel 

yönetimlerin en verimli olabilecekleri şekilde yetkilerini kullanmaları ve hizmetlerin 

eşit dağılımının sağlanması konusunda teşvik edici karakterde olmalıdır. Dolayısıyla, 

vesayet yetkisi yerel yönetimlerin sahip olduğu hareket serbestisini kısıtlamamalıdır.  

 
                                                            
29 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 229. 
30 Kargın, Takdir Hakkının Şümulü ve Sınırları, s. 17. 
31 Onar, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, C: II, s. 639. 
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C. Bağımsız İdari Otoritelerin İşlevi 
 

 İdarenin yargı dışı denetim yollarından hiyerarşi ve idari vesayet takdir 

yetkisi açısından incelendikten sonra, yeni bir kurum olarak nitelendirilebilecek olan 

bağımsız idari otoritelerin de işlevinin saptanması gerekir. Kamu faaliyetlerinin 

tarafsızlığını sağlayabilmek için idarenin birtakım faaliyetlerinin, siyasi etkilerden 

arınmış, bağımsız ve hızlı hareket edebilme yetkisi ile donatılmış, teknik bilgiye 

sahip, uzman ve sivil kişiler tarafından yerine getirilmesi bir zorunluluk halini 

almıştır. Aksi halde, idarenin hem faaliyetlerini yerine getiren hem de bu faaliyetleri 

denetleyen bir statüde olması durumunda, faaliyetlerin objektifliği, yerindeliği ve 

haklılığı konusunda şüpheler oluşacaktır. Bu şüpheleri ortadan kaldırmak için 

bağımsız ve tarafsız kurumların karar alıp denetleme yapması yerinde olacaktır. 

Ayrıca yargısal denetimin doğası gereği uzun sürmesi ve bu durumun hak ihlallerinin 

oluşmasına yol açması, yargı denetimi dışında daha hızlı ilerleyebilen denetim 

yollarının aranmasına sebep olmuştur. Bu anlamda yargı dışı denetim yolları idarenin 

şeffaflığını sağlamaktadırlar. İşte, merkezi idarenin dışında ve onun hiyerarşik ve 

vesayet denetimine tabi olmayan “Bağımsız İdari Otoriteler”, idarenin yargı dışı 

denetim işlevinin günümüzdeki görünümleri olarak kabul edilmektedir32. Toplumsal 

hayatın hızla gelişen alanında, değişen ihtiyaçlara cevap vermesi ve bu bağlamda 

kamu hizmetini de ilgilendirmesi bakımından takdir yetkisi alanındaki konularla 

ilgilenen bu kurumların denetleme işlevini de yerine getirmeleri sebebiyle ayrıca 

incelenmesi gerekir.  

 

 Geleneksel idari yapı içerisindeki kurumlardan farklı bir görünüme sahip olan 

bağımsız idari otoriteler, statüleri ve yetkileri ile yeni bir idari örgüt olarak ortaya 

çıkmışlardır33. Bağımsız idari otoritelerin ortaya çıkışı ve yaygınlaşmasının sebebi, 

ekonomik alanda karmaşık ve teknik sorunların artması ve uzmanlık gerektiren bir 

hal alması, sonuç olarak da klasik bakanlık yapısının sorunun çözümüne uygun 

olmaması olarak da ifade edilmiştir. Ayrıca devlet organlarının siyasi karakterinin, 
                                                            
32 Ethem Atay, “Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye Uygulaması”, Gazi üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C: X, No: 1-2, 2006, s. 261. 
33 Atay, Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye Uygulaması, s. 260. 
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ekonomik alanda alınacak kararlarda tarafsızlığa etki etmemesi için, bu alanda 

bağımsız ve tarafsız kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Siyasi etkiden uzak olarak 

oluşturulmaları ile birlikte bu kurumlar, etkili oldukları alanlarda tarafsızlıkları 

nedeniyle belki de siyasi nedenle alınamayacak kararların alınmasını 

sağlayacaklardır. Bu sebeple siyasi otoritelerin bu kurumları, teknik bir hal almış 

kamu hizmetinin karşılanması ihtiyacının yanında, kriz dönemlerinde oluşabilecek 

sorumluluk yükünden kurtulmak için de tercih ettikleri belirtilmektedir34. Bağımsız 

idari otoritelerin, başka bir ifadeyle düzenleyici kurumların artmasının başka bir 

nedeni olarak da gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de özelleştirme uygulamaları 

sonucu oluşan problemler ile başa çıkabilmek ve özelleştirmeden sonra, düzenleme 

ve denetim gereksiniminin oluşması, ileri sürülmüştür35. ASLAN, bağımsız idari 

otoritelerin ortaya çıkışında, liberal politikaların uygulanması ve özellikle IMF, 

Dünya Bankası ve AB gibi kuruluşların etkileri olduğunu savunmuştur36. TAN ise, 

IMF ve Dünya Bankasının bu etkisini, bağımsız idari otoritelerin kurulması 

konusunda bir “dayatma” olarak nitelendirmiştir37. 

 

 Bağımsız idari otoriteler kanunla kurulurlar ve tüzel kişiliği haizdirler. 

Türkiye’de ilk kurulan Bağımsız idari otorite 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Kanun 

ile kurulan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dur38. Bağımsız idari otoritelerin 

düzenleyici ve birel işlem tesis edebilme yetkileri vardır39.  Bu kurumların başka bir 

görevi de kanuni düzenlemeler ya da kendi düzenlemeleri ile getirilen kurallara 

uyulmasını sağlamaktır40.  

 

                                                            
34 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: I, s. 375. 
35 Mehmet Karakaş, Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye’de Bağımsız idari Otoriteler, “Devletin 
Düzenleyici Rolü ve Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler”, Maliye Dergisi, No: 154, Ocak-Haziran 
2008, s.100; Turgut Tan, “Bağımsız İdari Otoriteler ve Düzenleyici Kurullar”, Amme İdare Dergisi, 
C: XXXV, No: 2, Haziran 2002, s. 13. 
36 Nagehan Talat Aslan, “Yönetimin Yeni Yapı Taşları Bağımsız İdari Otoriteler: Yavru Leviathanlara 
Doğru”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 59, 2010/2, s. 38. 
37 Tan, Bağımsız İdari Otoriteler ve Düzenleyici Kurullar, s. 12. 
38 Karakaş, Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler, s. 111-112. 
39 Atay, Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye Uygulaması, s. 282. 
40 Karakaş, Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye’de Bağımsız idari Otoriteler, s. 111-112. 



132 

 

 Düzenleme yetkisine sahip olan bağımsız idari otoritelerin takdir yetkisine 

sahip olması doğaldır. Bu kurumlar, idarenin teknik bir hal almış bazı kamu 

hizmetlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, böyle alanlarda yer alan hukuki 

düzenleme ihtiyacının giderilmesi için oluşturulmuşlardır. Bu sebeple, bu kurumlar, 

kendi uzmanlık alanlarında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik düzenlemeleri, 

sahip oldukları takdir yetkilerine dayanarak tesis edebilirler. Ayrıca kendi tesis 

ettikleri düzenlemelere uyulmasının denetimini de yapabilmeleri, faaliyet 

gösterdikleri kamu hizmetinin uzmanlık gerektiren bir alan olmasından ileri 

gelmektedir. Çünkü bu kurumların oluşturuluş amacı zaten kamu hizmetinin 

teknikleşmiş alanında oluşan düzenleme ve denetim ihtiyacına cevap vermektir.  

 

 Kural olarak bağımsız idari otoriteler hiyerarşi ve idari vesayet denetimine 

tâbi değildir. Fakat bu kurumların ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar 

gösterilmiştir. Örneğin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ile 

Rekabet Kurumu’nun ilişkili olduğu bakanlık “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” olarak 

ifade edilmiştir41.  

 

 Bağımsız idari otoriteler, kişi ve kurumlar hakkında eylem ve işlemler 

yapmaktadırlar. Hassas alanlar olarak nitelendirilen böyle alanlarda faaliyet gösteren 

bu otoritelerin yaptıkları faaliyetlerin hukuka bağlı idare ilkesi gereği en azından 

hukuka uygunluk denetimine konu olması gerekir. Bağımsız idari otoritelerin 

faaliyetlerinden icrai nitelik taşıyanlar iptal davasına konu olabilir. Fakat bu 

faaliyetler, teknik ve uzmanlık gerektiren konular içerdiğinden, bunların 

değerlendirilmesinin takdir yetkisi ile ilişkili olduğu düşünülür. TAN, bağımsız idari 

otoritelerin eylem ve işlemlerinin bilimsel ve teknik konular içerdiğinden bunların 

değerlendirilmesinin idari yargıdaki içtihat ve uygulama gereğince takdir yetkisine 

ilişkin olduğunu ifade etmiştir.  Bağımsız idari otoritelerin kendi alanları ile ilgili 

düzenleyici ve bireysel işlem yapma yetkileri olduğu bilinmektedir. Bu otoriteler 

düzenleyici işlem tesis ederken elbette ki takdir yetkilerini kullanacaklardır. Birel 

işlem tesis ederken de tesis ettikleri işlemin niteliği gerektiriyorsa takdir yetkisini 
                                                            
41 Gözübüyük-Tan, İdare Hukuku, C: I, s. 385. 
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kullanabilirler. Kendi faaliyet alanlarında var olan uzman kuruluşlar olmaları 

nedeniyle bu konuda tesis edecekleri işlemler kendi değerlendirmeleri olacaktır. Bu 

sebeple de bu kurumların faaliyetlerinin yargısal denetiminin etkili ve yeterli 

olmayacağı düşüncesi akıllara gelebilir. Bu konuda Fransız ve Türk Danıştay’ı bu tür 

kurumların hukuka uygun davranma konusunda pek özenli olmadıkları düşüncesiyle 

denetimi daha sıkı tutmuşlardır42.  

 

 İdari teşkilat içerisindeki yeri tam olarak belirlenememiş olsa da bağımsız 

idari otoriteler, kamu hizmetinin teknikleşmiş ve uzmanlık isteyen alanı ile 

ilgilenmeleri ile kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanması ve sorunların çözümünde 

siyasi etkilerden uzak tarafsız kararlar alınmasında ciddi rolleri olan kurumlardır. Bu 

kurumların faaliyet alanları kamu hizmetinin teknikleşmiş ve uzmanlık isteyen 

bölümündedir. Dolayısıyla, bu kurumların kendi uzmanlık alanlarında faaliyette 

bulunmaları sebebiyle, uzman oldukları konularda değerlendirme yapabilme ve işlem 

tesis etme konusunda takdir yetkileri olduğu bir gerçektir. Devletin bu kurumları 

oluşturma amacı da, kamu hizmetinin uzmanlık isteyen alanlarında düzenleme 

yapma konusundaki çekincesini gidermek, takdir yetkisini kullanmada hataya düşme 

riskini ortadan kaldırmak ve bu alandaki sorumluluğunu devretmektir. Dolayısıyla, 

bağımsız idari otoriteler, idari faaliyetin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından 

oldukça önemli kurumlardır.  

 

 Bağımsız idari otoriteler, uzman kuruluşlar olarak, kamu hizmetinin 

teknikleşmiş alanında faaliyet gösterdikleri için, bu kurumların faaliyetlerine ilişkin 

denetimin, hukukilik denetimi ile sınırlı kalması önemlidir. Fakat bu kuruşların 

faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek kişilerin takdir hatasına düşebilmeleri ya da 

yetkilerini aşabilmeleri de olasıdır. Bu sebeple, bağımsız idari otoritelerin 

faaliyetlerine yönelik yapılacak denetim yüzeysel kalmamalıdır. Elbette bu 

kurumların hareket serbestisi engellenmemelidir. Ancak tespit edilebilecek düzeyde 

bir yetki aşımı ya da takdir hatası varsa bu durum da denetlenmelidir.  

                                                            
42 Lütfi Duran, “Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler”, Amme İdare Dergisi, C: XXX, No: 1, 
Haziran 1997, s. 7. 
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II. Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi  
 

A.  Adli Yargı Denetimi ve Takdir Yetkisi 
 

 Takdir yetkisi kavramı önceden de ifade edildiği gibi hukukun her alanında 

karşılaşılabilen bir kavramdır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “ Kamu 

Davasını Açmada Takdir Yetkisi” başlıklı 171’inci maddesi43, 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nun “Hâkimin Takdir Yetkisi” başlıklı 4’üncü maddesi bu duruma 

verilebilecek örneklerdir. İdare Hukuku alanında ise takdir yetkisi idari makamlara 

tanınabilir. Kendisine takdir yetkisi tanınan idari makam, faaliyetlerini İdare Hukuku 

kuralları çerçevesinde yerine getirir. Bu faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıklar ise genel 

olarak idari yargıda çözümlenir. Fakat önceden de ifade edildiği gibi, idarenin 

faaliyetlerini yalnızca İdare Hukuku kurallarına bağlı olarak açıklamak mümkün 

değildir. İdare, özel hukuk kuralları ile bağlı olarak da faaliyetlerini 

gerçekleştirebilir. Doğal olarak, özel hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen 

faaliyetler ile bu faaliyetlerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri de adli yargı 

olacaktır.  

 

 İdare Hukuku kuralları içerisinde gerçekleştirilmiş faaliyetlerle ilgili 

uyuşmazlıklar kural olarak idari yargıda çözümlenir. Fakat normal şartlarda idari 

yargının görev alanında çözümlenmesi gereken uyuşmazlıkların, kanunla adli 

yargının görev alanına sokulabildiği hallere de rastlanmaktadır44. Örneğin, kolluk 

makamlarının sahip oldukları takdir yetkisini kötüye kullanmaları sonucu bir kamu 

özgürlüğünün zarar görmesi ile “Fiili yol”45 oluşması halinde, görevli yargı yerinin 

adli yargı olduğu kabul edilir. İdarenin takdir yetkisine dayanarak bir yeri 
                                                            
43 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Kamu davasını açmada takdir yetkisi” başlıklı 171’inci 
maddesinde; “Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını 
gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir.”ifadesi yer almaktadır.  
44 Gözler, Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, s. 823. 
45 Bir kamu özgürlüğü, kolluk makamları tarafından, kanunla kendilerine verilmiş bir yetkiye 
dayanılarak ve bu çerçevede sınırlanmazsa, fiili yol-haksiz, hukuka aykırı davranış- oluşur. Giritli, 
Bilgen, Akgüner, İdare Hukuku, s. 938. 
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kamulaştırmak istemesi ve fakat bir kamulaştırma kararı almadan bir binayı yıkması 

ile gerçekleşen kamulaştırmasız el atma işlemi fiili yola örnek olarak verilebilir. 

Böyle hallerde görevli yargı yeri adli yargı organları olacaktır.  

  

Önceden de ifade edildiği gibi, idare özel hukuk sözleşmeleri de yapabilir ve 

bu sözleşmeleri yaparken hareket serbestisine sahip olduğu da bir gerçektir. Fakat 

idarenin özel hukuk sözleşmesi yaparken sahip olduğu serbesti, özel hukuk kişisinin 

sahip olduğu serbesti kadar geniş değildir. Bu sözleşmelerin özel hukuk kurallarına 

göre tesis edilmelerinden dolayı da, sözleşmeye bağlı olan uyuşmazlıkların çözüm 

yeri de adli yargı olacaktır. Örneğin Danıştay Sekizinci Dairesi’nin konuya ilişkin bir 

kararında “özel hukuk hükümlerine göre kiraya verilen yerin kira bedelinin alınması 

ve kiracının kiraladığı yerden çıkarılmasının adli yargı yerinde açılacak davalarla 

sağlanabileceği”46 ifade edilmiştir.  

 

04.02.2011 gün ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12.01.2011 tarih 

ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile de idari yargının görev alanına 

ilişkin bir değişiklik getirilmiştir. Kanunun; “Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün 

Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev” başlıklı 3’üncü 

maddesinde;  

 

“Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol 

açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı 

maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. 

İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin 

davalarda dahi bu hüküm uygulanır.” ifadesi yer almıştır.  

 

Ayrıca yine aynı gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 11.01.2011 tarih ve 

6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun “Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri” 

başlıklı ikinci ayrımında yer alan 55’inci maddesinde; 

                                                            
46 “Danıştay Sekizinci Dairesi Kararı”, T: 12.03.1985, E: 1984/753, K: 1985/262, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/, 15.01.2012. 
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 “Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu 

diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da 

kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.” ifadesi yer 

almıştır.  

 

Her iki maddede geçen, “idarenin her türlü eylem ve işlemi” ifadesinden de 

anlaşıldığı gibi, idarenin takdir yetkisine dayanan eylem ya da işlemleri de bu 

maddeler kapsamında değerlendirilebilir.  

 

 Hem Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu ile 

getirilen düzenlemeler ile idari yargının görev alanına giren ve idare hukuku kuralları 

ile çözümlenen önemli bir mesele, adli yargının görev alanına dâhil edilmiştir. Fakat 

bu değişiklik GÖZLER-KAPLAN tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Yazarlar, 

bir idari işlemin, kişinin vücut bütünlüğünün tamamen kaybolmasına yol açmasının 

mantıklı olmadığını, bu durumun ancak bir idari eylemle gerçekleşebileceğini ifade 

etmişlerdir. Aynı zamanda, vücut bütünlüğünün tamamen yitirilmesi ile ölümü farklı 

algılamanın da bir mantık hatası olduğunu vurgulamışlardır. Maddenin ifadesinde 

geçen, “idarenin sorumlu olduğu diğer sebepler” ile neyin kastedildiğinin de belli 

olmadığını belirtmişlerdir. Esasa ilişkin eleştirilerinde ise, idarenin faaliyetleri ile 

ortaya çıkan zararı değerlendirecek olan asliye hukuk hâkimlerinin yeterli idare 

hukuku bilgisine sahip olmadan yapacakları değerlendirmenin sağlıklı olmadığı 

kanaatine varmışlardır47. Maddede geçen idarenin işlemleri ile vücut bütünlüğüne 

yönelik zarar verebileceği ifadesi doğru bir ifade gibi gözükmemektedir. Çünkü 

yazarlar tarafından da ifade edildiği gibi, idare ancak gerçekleştireceği eylemler ile 

somut olarak kişiler üzerinde onların vücut bütünlüklerine yönelik bir zarar ortaya 

çıkartabilir. Ayrıca vücut bütünlüğünü tamamen yitiren bir kişinin artık yaşama 

şansından da bahsedilemez. Bu fiillerin idarenin eylem ve işlemleri olması sebebiyle, 

fiilleri değerlendirecek olan makamların da idare hukukuna hâkim olan, idare hukuku 
                                                            
47 Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, “İdari Eylemlerden Kaynaklanan Zararlara İlişkin Davalar Adli 
Yargının Görev Alanına Sokulabilir mi? (Yeni HMK m.3 ve Yeni TBK, m. 55/2 Hakkında 
Eleştiriler)”, Terazi Dergisi, Yıl: 6, No: 63, Kasım 2011, s. 36-71. 
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ilkeleri içerisinde, kamu yararı ve kamu hizmeti gibi kavramların değerlendirmesini 

yapabilecek yeteneğe sahip kişiler olmaları gerekir. Dolayısıyla, idare hukuku bilgisi 

açısından yetersiz kişiler tarafından yapılacak değerlendirmenin sağlıklı olacağını 

söylemek mümkün olmaz.  

 

 Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu 

adına grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Akif Hamzaçebi ile Muharrem İnce, 

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 

birinci cümlesinin, Anayasa’nın 2’inci, 37’inci, 125’inci ve 155’inci maddelerine 

aykırılığı iddiasıyla iptaline karar verilmesi istemi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal 

davası açmışlardır. İptal isteminin gerekçelerini ise şöyle ifade etmişlerdir48;  

  

 “Anayasanın 155’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Danıştay, idarî mahkemelerce 

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

inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 

bakar” kurallarına yer verilmiştir. Anayasanın 12’ inci, 140’ıncı ve 155’inci maddelerinin 

birlikte incelenmesinden idarî eylem ve işlemlerin yargısal denetiminin idarî yargının görev 

alanına girdiği anlaşılmaktadır. Anayasanın “Kanunî Hâkim Güvencesi” başlığını taşıyan 37 

nci maddesinde ise “Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarılamaz” denilmektedir. Anayasanın bu kurallarına uygun yapılmayan yasal 

düzenlemelerin Anayasaya aykırılık oluşturacağı kuşkusuzdur… Anayasa kuralları gereğince 

yasama organı, idare hukuku alanına giren bir idarî eylem ya da işleme karşı adlî yargı 

yolunu seçme hakkına sahip değildir…Anayasa Mahkemesinin de belirttiği gibi “Anayasada 

idarî ve adlî yargının ayrılığı kabul edilmiştir. Bu ayrım uyarınca idarenin kamu gücü 

kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemleri idarî yargı, özel hukuk alanına 

giren işlemleri de adli yargı denetimine tâbi olacaktır. Buna bağlı olarak idarî yargının görev 

alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adlî yargının görevlendirilmesi konusunda yasa 

koyucunun geniş takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir.”49 

                                                            
48“Anayasa Mahkemesi Kararı”, T: 16.02.2012, E:2011/35, K:2012/23, 19.05.2012 gün ve 28297 
sayılı Resmi Gazete, (Çevrimiçi), 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=10000210&cont
ent=HMK, 19.05.2012. 
49 Anayasa Mahkemesi Kararı”, T: 16.02.2012, E:2011/35, K:2012/23, 19.05.2012 gün ve 28297 
sayılı Resmi Gazete, (Çevrimiçi), 
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Anayasa Mahkemesi tarafından esasın incelenmesi sonucu, idarenin idare 

hukukunun esaslarına dayanarak tesis ettiği tartışmasız olan eylem ve işlemler ile 

idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerden kaynaklanan zararlara ilişkin davaların 

idarî yargı yerlerinde görülmesi gerektiğinin kuşkusuz olduğu ifade edilmiştir. Bu 

nedenle, aynı idari eylem, işlem veya sorumluluk sebebinden kaynaklanan zararların 

tazminine ilişkin davaların farklı yargı yerlerinde görülmesinde kamu yararının ve 

haklı nedenin olduğunun söylenemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla esas 

incelemesinde belirtilen diğer sebeplerle birlikte iptali istenen kural, Anayasa’nın 

125’inci, 155’inci ve 157’inci maddelerine aykırı bulunmuş ve iptal edilmesi 

gerektiğine karar verilmiştir. Sonuç olarak 12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının birinci 

cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; birinci cümlesinin iptali 

nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan ikinci ve üçüncü cümlelerinin de, 6216 sayılı 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 

43’üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası gereğince iptaline karar verilmiştir50.  

 

B. İdari Yargı Denetimi ve Takdir Yetkisi  
 

 Kamu hizmetinin değişen nitelikleri ve bu hizmetin uzmanlık gerektiren ve 

daha teknik bir hal alması sebebiyle, idareye belli oranda takdir yetkisi tanınması 

artık bir zorunluluk halini almıştır. Aynı şekilde, idareye takdir yetkisi tanınması ile 

birlikte bu yetkinin keyfi bir yetki halini almaması için yargısal denetime tabi 

tutulması şarttır. Böylece, yargısal denetim ile birlikte bireylerin kendilerini güvende 

hissetmeleri amacına hizmet edilir.  

 

 İdarenin, her zaman hukuk kurallarına uygun olarak hareket ettiği iddia 

edilemez. Bu nedenle, idarenin diğer faaliyetleri gibi takdir yetkisinin de yargı 

denetimine tabi olması gerekir. Yargı denetimi, idare edilenlerin temel hak ve 

                                                                                                                                                                         
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=10000210&cont
ent=HMK, 19.05.2012. 
50 A. k.  



139 

 

özgürlüklerinin korunması için ne kadar zorunlu ise, takdir yetkisi de kamu 

hizmetlerinin sürekliliği ve düzenli işlemesi için o kadar zorunludur. Bu nedenle ne 

yargı denetiminden ne de takdir yetkisinden vazgeçilebilir51.  

 

1. Takdir Yetkisinin Yargısal Denetiminin Kapsadığı Alan  
 

 İdare, vatandaşlara kamu hizmeti sunmak ve kamu yararına yönelik 

faaliyetleri yerine getirmenin yanında, vatandaşlara hukuk güvenliği sağlamak, 

onların hak ve menfaatlerini korumakla da görevlidir. İşte, idarenin bu görevini 

yerine getirebilmesinin en etkili yolu da yargısal denetimdir. Peki, bu yargısal 

denetimin sınırları nelerdir? İşte bu aşamada idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin 

yargısal denetiminin kapsadığı alan büyük önem taşımaktadır.  

 

  İdare mahkemesi hâkimi, önüne gelen uyuşmazlıkta, kanunla idareye verilen 

yetkinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilir. Bu denetleme 

işlemini her olayın kendi özelliklerine göre yapacaktır. Takdir yetkisi konusunda, 

hâkim, ortada bağlayıcı bir hukuk kuralları bütünü olmamasından dolayı her olayda, 

var olan somut verilere dayanarak değerlendirmede bulunabilecektir. Bu sebeple, her 

olaya uygulanabilecek denetimin sınırı, olayın taşıdığı özelliklere göre 

belirlenecektir52. 

 

 İdareye bağlı yetki verilmesi halinde, bu yetkinin denetimi basit ve 

önemsizdir. Çünkü idarenin böyle bir yetkiye sahip olması halinde, ne şekilde 

hareket etmesi gerektiği kesin ve net bir şeklide bellidir. Bu gibi hallerin denetiminde 

idare hâkimini zorlayacak ek unsurlar bulunmamaktadır. Fakat takdir yetkisinin 

denetiminde, bu denetimin yoğunluğunun her somut olayın özelliklerine göre 

ayarlanması, denetimin nereye kadar götürüleceğinin daha doğrusu sınırının 

                                                            
51 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 104. 
52 Yokuş, Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırı, s. 311. 
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belirlenmesi, hukukilik denetiminin nerede bitip yerindelik alanının nerede 

başlayacağının tespit edilmesi ayrı bir inceleme ve mesai gerektirmektedir53.  

 

 1982 Anayasasının 125’inci maddesi, 2010 yılındaki son değişiklikle birlikte 

aslında takdir yetkisinin yargısal denetiminin çerçevesini açık bir anayasal ilke 

olarak belirlemiştir. Buradaki yargılama alanına bakıldığında; ilk olarak idarenin 

yargı yetkisinin idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı 

olduğu ifade edilmiştir. Bu ifadeden aslında, denetimin yerindelik alanına 

geçemeyeceği anlaşılsa da cümlenin devamında yargı yetkisinin yerindelik denetimi 

şeklinde kullanılamayacağı da ayrıca vurgulanmıştır. “Takdir yetkisini kaldıracak 

biçimde yargı kararı verilemez” ifadesi de, yine idarenin hukuk kurallarına uymakla 

birlikte takdire dayalı olarak verdiği kararların yerindeliği alanına müdahale 

edilmemesi gerektiği amacını taşımaktadır. “İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı 

kararı verilemez ifadesi” ise aslında ikame yasağına benzemektedir. Buradaki amaç, 

hâkimin önüne gelen uyuşmazlıkta, idarenin yerine geçerek adeta bir idari makam 

gibi, idari işlem veya eylem niteliğinde karar vermesini engellemek ve hâkimin bu 

bölümden elini çekmektir. Çünkü buradaki durum, işlemin hukuka uygunluğu ile 

mutlak şekilde ilgisi bulunmayan bir alandır. Hatta bu alan idarenin tamamen 

takdirinde olan, bağımsız bir biçimde karar alıp uyguladığı ve yargısal müdahaleden 

korunmuş bir alandır54. Örneğin bu konuya ilişkin Danıştay Altıncı Dairesi’nin bir 

kararında55; İdare Mahkemesince, idarece verilen para cezası tutarının 

belirlenmesinde hangi kriterlerin dikkate alınmasının gerektiği hususları 

açıklandıktan sonra mevzuata aykırı hesaplanan para cezasına ilişkin işlemin iptaline 

karar verilmesi gerekirken, idare yerine geçerek para cezasının …liralık kısmının 

hukuka uygun bulunmayarak iptaline, artan kısım için davanın reddine karar 

verilmesinde isabet görülmediği ifade edilmiştir. İşte görüldüğü gibi takdir yetkisinin 

denetiminde, hukukilik sınırının belirlenmesi çok önemlidir. Aslında takdir 

yetkisinin denetiminin yasak olduğuna ilişkin her ifade yerindelik alanına 

                                                            
53 Oytan, Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları, s. 43. 
54 A. e. ,  s. 47. 
55 “Danıştay Altıncı Dairesi Kararı”, T: 17.10.2007, E: 2005/4304, K: 2007/5667, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 15.05.2011. 
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müdahaleyi engelleme amacına hizmet etmektedir. Bu sebeple de yerindelik 

denetimini, yargısal kararlar açısından incelenmesi yerinde olacaktır. 

 

a. Yerindelik Denetimi Yasağı 
  

 Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında yerindelik denetimi şöyle 

tanımlamıştır;  

 

 “Yetki şekil neden, konu ve amaç unsurları açısından hukuka uygunluk denetimi 

yapıldıktan ve işlem hukuka uygun görüldükten sonra, yerindelik alanına girilmesi, aynı 

hukuksal durumda olan kişiler için yönetsel işlem ile ilgili ve yönetimin yerine geçerek 

yönetsel eylem ve işlem niteliğinde karar verilmesidir.”56 

 

 Danıştay’ın yerindelik denetimi yapamayacağı genel olarak kabul edilmiş bir 

husustur. Son anayasa değişikliği de bu yasağı sağlamlaştırmak adına yerindelik 

denetimi yasağını açık bir anayasal ilke haline getirmiştir. Danıştay birçok kararında 

yerindelik denetimi yasağını kabul etmiş ve idarenin takdir yetkisinin denetimini 

hukuka aykırı bulmuştur. Örneğin; Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında; Belli 

bir kadroya atanma isteminde bulunan ve gerek derece gerekse sicil yönünden eşit 

durumda olan iki kişiden idarenin takdirini diğer kişinin lehine kullanması 

konusundaki idari işlemlerin yargısal denetimi hukuka uygunlukla sınırlı olup, 

yerindelik denetimi yapılamayacağı ifade edilmiştir57.  
  
 Danıştay’ın yerindelik konusundaki bazı kararlarında, yerindelik alanındaki 

bir meseleyi hukukilik alanına sokarak denetlediği bazen de benzer bir meseleyi 

yerindelik kapsamında değerlendirerek denetlemediği gözlemlenebilmektedir. 

Örneğin, Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında; İlköğretim Müdürlüğü görevi 

için yapılan puanlama sonucu en fazla puan alan üç adaydan biri olan davacı kendi 

                                                            
56 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 23.10.1986,  E: 1985/596, K: 1986/1084, Danıştay Dergisi, 
Yıl: 17, No: 66-67, s.255. 
57 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 13.10.1992,  E: 1989/1847, K: 1992/2607,  (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 10.07.2011. 
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puanının daha yüksek olduğunu ve kendisinden daha düşük puan alan bir adayın 

göreve atandığını ve bu durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu ileri sürmüştür. 

Yönetmelikte göreve en yüksek puanı alanın değil, Bakanlıkça yapılan inceleme 

sonunda en uygun görülen adayın atanacağı hükmü yer almaktadır. Bu durumun 

yerindelik alanında olduğu için yargı denetimi dışında bırakıldığı ifade edilmiştir58. 

Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir başka kararında ise tam tersi hüküm verilmiştir. Bu 

hükümde;  

 

 “Kamu görevine atama yapıp yapmamak konusunda idarenin sahip olduğu takdir 

yetkisi sadece "boş olan kadroya atamak veya atamamak" konusuna ilişkin genel bir yetki 

olup, bu kadroya atanacak kişinin tutum ve davranışları üzerinde değerlendirme yapma 

yetkisini içermez. Başka bir ifade ile idare boş olan bir kadroya atama yapmak için harekete 

geçtiği andan itibaren bağlı yetki içine girer. Bu sürenin sonunda artık yasada ve 

yönetmeliklerde belirlenen niteliklere sahip olup, yarışma ve yeterlik sınavını kazanmış 

olanlar arasından sırası ile atama yapmak zorundadır. İdarenin bu niteliklere sahip olanlar 

arasından "ilgilinin tutum ve davranışlarına" göre seçme hakkına sahip olduğunu kabul 

etmek Anayasa ve Yasa ile belirlenen özelliklerin bir yana bırakılarak, atama işlemini yetkili 

makamın sübjektif değerlendirmesine bırakmak anlamını taşır ki, bunun sınırını belirleme 

olanağı yoktur. Böylesine sübjektif değer yargılarına bağlı olarak kullanılacak takdir 

yetkisinin keyfiliğe dönüşmesi muhtemel olduğu gibi, böyle bir uygulama Anayasa'da ifade 

edilen "kanun önünde eşitlik" ilkesinin ve "kamu hizmetine girme hakkının" ihlali niteliğini 

taşır.”59 ifadesi yer almaktadır. 

 
 Danıştay’ın kararlarından anlaşılacağı üzere yargı makamları yerindeliğin 

sınırını belirlemekte zorlanmaktadırlar. Fakat yerindeliğin sınırının denetiminde 

Danıştay’ın önemi çok büyüktür. Çünkü yerindelik denetimi sorunu ancak yargı 

önüne gelindiğinde, pratik aşamada karşılaşılan bir sorundur. Bu sebeple, Danıştay 

yerindelik denetimi ve takdir yetkisi arasındaki sınırı çok iyi tespit etmeli ve 

içtihatları ile desteklemelidir. Hatta hâkimlerin yerindelik denetimine başvurmaları 

                                                            
58 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”,  T: 07.03.1982, E: 1979/3745, K: 1982/255, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 12.05.2011. 
59 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 13.03.2003, E: 2001/5253, K: 2003/796, (Çevrimiçi) 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 12.05.2011. 
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halinde onlara belli yaptırımlar uygulanması gerektiği yönünde görüşler de 

mevcuttur60. 

 

 Yerindelik Denetimi alanının tespitinin tartışmalı bir alan olduğundan 

bahsedilmişti. Bu alanda özellikle iki başlığın daha da öne çıktığı görülür. Bunlardan 

ilki sınav ve jüri değerlendirmelerine yönelik yargısal denetimdir. Sınav ve jüri 

değerlendirmelerinin yerindelik alanına girip girmediği tartışılan bir konu olduğu için 

denetimlerinde de sorunlar yaşanmaktadır. İkinci olarak idarenin kamu yararını 

gerçekleştirmek adına yaptığı faaliyetlerin “çevrenin korunması ilkesi” ile çatışması 

halinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırı 

da tartışmalı bir konu halini almıştır. Şimdi bu başlıklar ayrı ayrı incelenecektir. 

 

(1). Sınav ve Jüri Değerlendirmelerinin Yargısal Denetimi 
 

 Sınav ve Jüri değerlendirmelerinin yargısal denetimi çok tartışmalı bir 

konudur. Önceden de ifade edildiği gibi, bu konunun idarenin takdir yetkisinde olup 

olmadığına yönelik görüşler farklılıklar arz eder. GÖZLER, bu değerlendirmelere 

karşı dava açılabileceğini, fakat denetimin, cevapların doğruluğu dışında kalan bütün 

unsurları açısından gerçekleşebileceğini savunmaktadır. Örneğin; yönetmelik klasik 

yazılı sınav yapılmasını öngörürken test yapılmışsa verilen not iptal edilebilecektir61. 

GÖZÜBÜYÜK-TAN da aynı şekilde, sınav ve jüri değerlendirmesi konusunun 

tamamen yargı denetimi dışında bırakılmasının düşünülemeyeceğini ifade 

etmektedir62. Sınav ve jüri değerlendirmeleri yargısal denetim dışında kalmaması 

gereken konulardır. Fakat bu konulara yönelik yapılacak denetimde sadece hukukilik 

alanına girilmesi, hakkaniyetin sağlanmasında yeterli olmayabilir. Çünkü sınavı 

değerlendirenler takdirlerinde hataya düşmüş olabilirler. Bu sebeple, bu tür 

değerlendirmelerin yargısal denetiminin daha ayrıntılı yapılması gerekebilir.  

  

                                                            
60 Mustafa Kaya, “İdari Yargıda Yerindelik Denetimi”, Gümrük Dünyası Dergisi, No: 60, 2009, s. 5. 
61 Gözler, İdare Hukuku, C: I, s. 956. 
62 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 594. 
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 Jüri değerlendirmelerine karşı açılacak davalarda elbette ki, jürilerin usulüne 

uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı denetlenecektir. İşlemin şekli dışında esasa 

ilişkin denetiminde bilirkişiye başvurularak denetim yapılmaktadır. Bu tür davalarda,  

bilirkişi incelemesi konusunda 2577 sayılı İYUK’ nun 31’inci maddesi “Hukuk 

Usulü Muhakemesi Kanunu”nun uygulanacağını ifade etmektedir.  6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu da 266’inci maddesinde mahkemenin, çözümü hukuk 

dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine 

yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar vereceğini ifade 

etmektedir63.  

 
 Sınav ve jüri değerlendirmesine yönelik yargısal denetimin sınırlı olması 

gerektiği savunulmuştur. Bu konunun teknik bir konu olduğunun kabul edilmesi 

sebebiyle konu ile ilgili açılan davalarda idarenin takdirinde bir hata olup 

olmadığının saptanması amacıyla bilirkişi incelemesinin yapılması sıklıkla 

başvurulan bir durumdur. Ancak sınav kâğıtlarının optik okuyucular ile 

değerlendirildiği durumlarda Danıştay idarenin takdir hatasının oluşabilmesinin 

mümkün olmadığı gerekçesi ile bilirkişiye başvurma yoluna gitmemiştir64. Danıştay 

Sekizinci Dairesi’nin bu konuya örnek olarak verilebilecek bir kararı bulunmaktadır.  

Dairenin kararında;  

 

 “Davacı; sözü edilen sınavda başarısız sayılmasına ilişkin sınav kâğıdının bilirkişi 

incelemesi yaptırılarak yeniden değerlendirilmesini istemekte ise de; Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sınavları yanıt kâğıtları optik okuyucular yardımıyla okunmakta ve iki kez 

değerlendirilmektedir. Optik okuyucuların takdir hatası yapmaları söz konusu 

olamayacağından değerlendirmenin hatalı olduğu savı kabul edilemez. Belirtilen nedenle 

sınav kâğıdı üzerinde yeniden inceleme yapılmasına gerek yoktur.”65 ifadesi yer 

almaktadır.  

 

                                                            
63 Turgut Tan, “Sınav ve Jüri Değerlendirmelerinin Yargısal Denetimi”, Ankara, Ankara 
Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: LI, No: 1-4, 1996, s. 415-416. 
64 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 595. 
65 “Danıştay Sekizinci Dairesi Kararı”, T: 14.11.1989, E: 1988/373, K: 1989/892, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 25.07.2011. 
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 Gerçekten de idarenin optik okuyucu ile değerlendirme yaptığı durumlarda 

yerindeliğe ilişkin bir durum yoktur. Çünkü idare, teknik bir yöntemle sınav 

kâğıtlarını değerlendirmektedir.  

   
 Sınav ve jüri değerlendirmelerine ilişkin yargısal denetimde Danıştay 

genellikle geliştirmiş olduğu “ölçme ve değerlendirme” ölçütüne başvurmaktadır. Bu 

ölçütün Danıştay tarafından net bir tanımı yapılmasa da bu ölçüte sıkça başvurulur. 

Yargı organının başvurduğu bilirkişinin, idarenin oluşturduğu jüriden ya da idare 

kişisi tarafından verilen sınav notundan farklı bir değerlendirme yapması hallerinde, 

yargı organı “ölçme ve değerlendirme” ölçütünü devreye sokarak bu ölçüte 

aykırılıktan, idarenin oluşturduğu jürinin verdiği kararları ya da idare kişisinin 

verdiği sınav notunu iptal edebilmektedir66. Örneğin; Ankara On Birinci İdare 

Mahkemesi’nin (T: 25.03.2003, E:2002/348, K:2003/401) kararına konu olan olayda,  

zabıt kâtibi olarak görev yapan davacı katıldığı hizmet içi eğitim programında girdiği 

yazılı sınavının 65 puanla değerlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava 

açmıştır. İdare mahkemesince yapılan denetimde,  davalı idarece söz konusu sınav 

için cevap anahtarı düzenlenmediği, bu durumda cevap anahtarı hazırlanmadan 

yapılan sınavda, davacı için takdir edilen puanda nesnel esaslara “ölçme ve 

değerlendirme” kurallarına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar 

verilmiştir. Bu karar Danıştay Beşinci Dairesi tarafından onanmıştır67. Bazen de 

Danıştay’ın, bu ölçüte başvurmadan idarenin oluşturduğu jürinin verdiği kararları 

“hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle iptal ettiği durumlara da rastlanır68. 

Örneğin; Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında;  

 

  “Rektör tarafından oluşturulan jüri üyelerinin raporlarında, adayın bilimsel yayın ve 

eserleri, aday tarafından yürütülen eğitim ve öğretim hizmetleri ve adayın yönetime katkısı 

dikkate alınarak, profesörlüğe yükseltilmesi yolunda olumlu görüş belirtildiği ve aynı jüri 

üyelerinden istenilen ek raporlarda da olumlu görüşler yinelendiği halde, Üniversite Yönetim 

Kurulunca haklı bir nedene dayanmaksızın yeniden üç profesörden görüş istenmesinde ve 
                                                            
66 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 596. 
67 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 05.04.2006, E: 2003/4102, K: 2006/1831, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 25.07.2011. 
68 Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C: II, s. 597. 
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önceki raporlar göz ardı edilerek bu profesörlerin görüşleri esas alınmak suretiyle, yasal 

koşulları taşıdığı anlaşılan davacının profesörlüğe yükseltilmesi için yaptığı başvurunun 

reddedilmesinde “hukuka uyarlık görülmemiştir.”69,  ifadesi yer almaktadır.  

  

 Sınav ve jüri değerlendirmeleri teknik konular olarak ifade edilse de, özellikle 

sözel nitelikteki konularda bu değerlendirmeler takdiri nitelik gösterir. Dolayısıyla, 

değerlendirmeyi yapacak kişi ya da makamların takdirlerinde hataya düşebilmeleri 

olasıdır. Bu sebeple, bu tür değerlendirmelerde sadece hukukilik denetimi yapmak, 

haksız muamelelerin oluşmasına yol açabilir. Dolayısıyla, sınav ve jüri 

değerlendirmelerine yönelik yapılacak denetim kapsamlı olmalı, gerekirse bilirkişiye 

başvurulmalıdır.  
 
(2). Çevre Hukukuna Yönelik İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi 

 
 Bilindiği gibi, idarenin takdir yetkisinin yargısal denetimi, kamu hizmetinin 

niteliklerindeki değişmelerle doğru orantılı olarak kapsamına yeni konuları 

eklemektedir. Bunlardan biri de çevre hukukuna ilişkin karşılaşılan sorunların 

yargısal denetimidir. Toplum ihtiyaçlarını karşılamak ve nihayetinde kamu yararını 

gerçekleştirmek için, belli yatırım ve tesislerin yapılması gerekmektedir. Ancak 

idarenin bu tesis ve yatırımları yaparken uyması gereken belli kurallar vardır ve idare 

bu kurallara riayet etmek zorundadır70. 1982 Anayasası’nın 56’ncı maddesine göre 

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” Anayasa, herkese 

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını tanımasının yanında ayrıca devlete ve 

bireylere çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini 

önlemek ödevini de yüklemiştir. 

 

Kamu yararını gerçekleştirmek üzere bir yatırım yapma konusunda idarenin 

takdir yetkisinin olduğu muhakkaktır. Ayrıca, idarenin faaliyete geçip geçmeme 

konusunda, faaliyetin yeri ve zamanının tespiti konularında da takdir yetkisi vardır 
                                                            
69 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 29.05.1991, E: 1990/442,  K: 1991/1024, (Çevrimiçi) 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 25.07.2011. 
70 Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s. 208. 
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ve bu haller yerindelik alanındadırlar. İdarenin çevreye etkisi olabilecek bir yatırım 

kararı alması durumunda, idari yargının denetiminin sınırı ne olacaktır? Takdir 

yetkisi alanında bir işlem söz konusu olduğunda, yargı organları, hukuka uygunluk 

denetimi ile yetinip yerindelik denetimine giremeyecek midir?71 Konuya ilişkin ilk 

karar Danıştay Onuncu Dairesi’nin ünlü “Gökova” kararıdır. Türk hukukunda çevre 

hakkı ile ilgili en önemli kararlardan olma özelliğini taşıyan“Gökova” kararı72 bu 

konuda üzerinde özellikle durulması gereken bir örnektir.  

 Dava konusu olay Gökova körfezi kıyısında Kemerköy bölgesinde termik 

santral kurulmasına ilişkindir. Davacılar termik santralin, turizm açısından büyük 

öneme sahip, doğal güzellikleriyle tanınan Kemerköy bölgesine kurulmasının, 

bölgenin ekolojik dengesini bozacağını iddia etmektedirler. Fakat Danıştay,  davayı 

yasal dayanaktan yoksun olduğu iddiasıyla reddetmiştir. Gerekçesinde ise, yetkili 

idari makam tarafından kamu hizmetinin gerekleri, teknik ve ekonomik koşullar 

değerlendirilerek Gökova Körfezi kıyısında termik santral kurulması kararının 

alınmasının, idarenin yer seçimi konusundaki takdir yetkisine girdiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca, açık hata hali dışında da idarenin takdir yetkisini kısıtlayacak veya 

kaldıracak biçimde yargı kararı verilmesine de yasal olanak bulunmadığını 

belirtmiştir. Sonuç olarak Danıştay, konuyu yerindelik alanında görüp 

denetlememiştir. Gerekçesinde ise, Çevre Kanunu’nda, çevre sağlığını koruma 

amacıyla bazı bölgelerde tesis ve yatırım yapmayı engelleyici türde herhangi bir 

kurala yer verilmediğini ifade etmiştir. Bu gerekçe, Danıştay’ın kendini çok fazla 

sınırlaması anlamına gelen ve idareye çok geniş bir takdir yetkisi verilmesini 

savunan bir gerekçe olduğu iddia edilerek eleştirilmiştir73. Takdir yetkisi, kamu 

hizmetinin en verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için idareye tanınmış 

olan bir yetkidir. Dolayısıyla, kamu yararına hizmet etmek amacıyla faaliyetlerini 

yürüten idarenin, açık bir şekilde hataya düşmediği takdirde, faaliyet yürüttüğü 

                                                            
71Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s. 202. 
72 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 24.06.1986, E: 85/2739, K: 1986/1451,  Amme İdare 
Dergisi, C: XIX, No: 3, Eylül 1986, s. 150-157. 
73 Tekin Akıllıoğlu, İdare Hukuku Açısından Çevre Hukuku, Çevre Kanununun Uygulanması,  
Ankara, T.Ç.S.V. Yayını 1982, s. 89; Emin Memiş, Çevre ve Çevre İdare Hukuku, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, Haziran 2006, s. 393. 
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alanda kamu yararı amacına hizmet etmek amacıyla takdir yetkisine dayanarak aldığı 

kararlar yargı organları tarafından denetlenmemelidir. Hâkimin böyle bir olayda, 

yerindelik alanına girerek yapacağı değerlendirme adeta idare yerine geçerek karar 

vermesi anlamına gelir ki bu durum zaten anayasaya aykırılık teşkil eder. Fakat 

idare, faaliyetlerini yerine getirirken çevresel etkenleri de göz önünde tutmalı ve 

çevreye en az zararı verecek yöntemleri tercih etmelidir. Gerekçede yer aldığı gibi, 

Çevre Kanunu’nda, çevre sağlığını korumaya yönelik bazı bölgelerde tesis ve yatırım 

yapmayı engelleyici türde herhangi bir kural olmadığından yola çıkılarak yapılan 

denetim elbette idarenin takdir yetkisinin oldukça geniş yorumlanması anlamına 

gelir. Çünkü 1982 Anayasası’nın 56’ncı maddesinde de ifade edildiği gibi, “Herkes, 

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir”. Danıştay Onuncu 

Dairesi’nin bir kararında idarenin takdir yetkisinin çevre ile ilişkisi şöyle ifade 

edilmektedir;  

 “İdarenin, kamu hizmetlerinin gereklerini saptama, tesis kurma konusunda takdir 

yetkisi bulunmakla birlikte, bu takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ile sınırlıdır. 

İdarenin, su kaynaklarını kullanarak hidroelektrik santrali yapımı konusunda karar alınırken, 

idari mevzuat çerçevesinde kamu hizmeti gereklerini, teknik ve ekonomik koşulları 

değerlendirmesi, bunun için de maddi olguları duraksamaya yer vermeden belirlemesi, kamu 

yararını saptayarak takdir yetkisini kullanması gerekir. Elbette hidroelektrik santral yapım 

kararı alınırken, santralin çevreye etkisinin gözetilmesi de kaçınılmazdır. Zira idarenin kamu 

hizmeti gereklerini saptama, tesis kurma konusundaki takdir yetkisi, çevre sağlığını 

koruyucu önlemleri alma zorunluluğu ile kısıtlıdır.”74 Dolayısıyla idare, faaliyetlerini 

yerine getirirken mutlaka çevresel etkenleri göz önünde tutmalıdır. 

 

b. İdari İşlemin Unsurları Açısından Denetimin Kapsamı 
 

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda ifade edildiği gibi, idari 

yargıda iptal davası, idari işlemlerin, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat 

unsurlarından biri ile hukuka aykırı oldukları iddiasına dayanılarak menfaatleri ihlâl 

                                                            
74 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 05.07.2005, E: 2002/2180, K: 2005/3958, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 25.07.2011. 
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edilenler tarafından açılabilir. İdari bir işlem ile ilgili uyuşmazlık söz konusu 

olduğunda idare mahkemesi hâkimi, bu işlemi tüm unsurları ile birlikte ele alıp 

uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. İster bağlı yetkiye dayalı bir işlem 

olsun isterse takdir yetkisine dayalı bir işlem olsun hâkimin işlemi tüm unsurları ile 

incelemesi konusunda hiçbir engel yoktur. Zaten hukuk devleti ilkesi gereği, idarenin 

her türlü faaliyetleri yargı denetimi altında bulunmak zorundadır75. Bu sebeple, 

takdir yetkisine dayanılarak yapılan işlemin, yargısal denetimin dışında kalacağını 

söylemek mümkün değildir.  Hem anayasa hem de kanunda yer alan ifadelere 

bakıldığında, takdir yetkisinin denetiminin var olduğu, fakat bu denetimin belli 

sınırlar içerisinde yapılabileceği görülür. Sonuçta hâkim, takdir yetkisinin sınırının 

aşıldığını ve idareye takdir yetkisi tanınması amacına ters bir durumun var olduğunu 

tespit edebilir. Bu tespiti yapabilmesi için de denetim yapması zaruridir. Takdir 

yetkisinin yargısal denetimine kesin ve tam bir sınırlama getirilmemektedir. Bu aynı 

zamanda hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Takdir yetkisi hemen her halde yargı 

yolu ile denetlenebilmektedir76. Örneğin konuya ilişkin Danıştay Beşinci Dairesi’nin 

bir kararında, idari işlemin takdir yetkisine dayanılarak tesis edilse de, bu işlemin 

tüm unsurları ile denetlenebileceği ifade edilmektedir. Kararın ifadesi şöyledir;  

 

 “Bir kamu görevine açıktan atama yapmak konusunda idarenin takdir yetkisinin 

bulunduğu ve yargı kararıyla idarenin bu yetkiyi kullanmaya zorlanamayacağı açıktır. Ancak 

idarenin bu yetkiyi kullanması ve açıktan atama yapmak üzere gerekli işlemleri başlatması 

durumunda bu yetkinin kullanımının yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargı 

denetimine tabi olduğu konusunda da duraksamaya yer yoktur.”77  

 

 Fakat idarenin, idari işlemin takdir yetkisine dayanan kısımları ile ilgili açık 

bir hatası olmadığı takdirde yargı organlarının hukukilik denetimi ile yetinmeleri 

gerekmektedir.  
 

                                                            
75 Tuncay, İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, s. 142. 
76 Yokuş, Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırı, s. 310. 
77 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 10.03.1988, E: 1987/406, K: 1988/704, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 25.07.2011. 
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 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilen idari işlemlerin yetki, şekil, 

sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olup olmadıklarının 

inceleneceği ve hukuka aykırılıkları tespit edilirse bu işlemlerin iptal edileceği 

belirtilmiştir. Fransa’da ise işlemlerin denetimi, “yetki”, “şekil”, “kanunun ihlâli” ve 

“yetki saptırması” olmak üzere dört yönden yapılmaktadır. Fransa’daki durumda, 

“kanunun ihlâli” İYUK’ da yer alan sebep ve konuyu kapsamakta “yetki saptırması” 

da amaç yönünden denetime tekabül etmektedir78. 
 

  İdarenin işlemi, takdir yetkisine dayalı bir işlem de olsa bu işlemin yetkili 

idari makam tarafından yapılması gerekir. Çünkü bu durum, idari işlemin varlığı ile 

doğrudan ilişkilidir. Yetkili idari makamın ya da idare kişisinin hareketsiz kalacağı 

ya da farklı yönde hareket edebileceği bir durumda yetkisiz makam ya da kişi 

tamamen farklı bir işlem tesis etmiş olabilir. Bu durum ise işlemin ağır biçimde 

sakatlanmasına yol açabilir. Böyle bir durumda idari işlemin iptali gerekebilir79. 

Örneğin; Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında, işlem takdir yetkisine ilişkin de 

olsa yetki unsuruna uyulması gerektiği ifade edilmiştir. Kararın ifadesi şöyledir;  

 

 “İptal kararlarının uygulanması sırasında boşaltılacak kadro konusunda idarenin 

farklı seçeneklere sahip olduğu hallerde, ortaya farklı bir durum çıkacağı ve bu durumda 

idarenin bu seçeneklerden birini tercih etme konusunda takdir yetkisine sahip olacağı ve bu 

çerçevede tesis edilecek işlemlerin de yetki unsuru yönünden hukuka uygun olarak tesis 

edilmeleri gerektiği açıktır… Uyuşmazlık konusu olayda, hakkında iptal kararı verilen Genel 

Müdür Yardımcısının yerine kimin atandığı tartışmalı olup, söz konusu iptal kararını 

uygulamak üzere Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunu boşaltırken takdir yetkisini kullanan 

idarenin, davacıyı atanmasındaki usule uymadan görevden almasında yetki yönünden 

hukuka uyarlık bulunmamıştır.”80  

 

 İdari işlemin şekil unsuru yönünden denetimine bakıldığında ise, bu unsurun 

da idari işlemin varlığı açısından önemli olduğu görülür. Fakat şekil unsurundaki 
                                                            
78 Oytan, Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları, s. 33. 
79 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 38. 
80 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 08.04.1996, E: 1993/2932, K: 1996/1469, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 18.07.2011. 
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sakatlık hali her zaman idari işlemin iptalini gerektirmeyebilir. Elbette ki, idari 

işlemler idare edilenlere güvence sağlamak amacıyla, belli şekil ve usul kurallarına 

bağlı tutulmuştur. Fakat idari işlem açısından önemsiz ve işlemin yöneldiği amacı 

etkilemeyecek şekil eksikliği halinde iptal kararı verilmemelidir81. Danıştay Beşinci 

Dairesi’nin konuya ilişkin bir kararında şekil unsurunun işlemin iptalini 

gerektirmeyeceğine dair şu açıklamalar yer almaktadır;  

 

“…sınavda usûlsüzlük bulunması ve bu usûlsüz sınavda alınan belgeye istinaden atamanın 

yapılması bu işlemi şekil unsuru yönünden sakatlamakta ise de; memurluğa alınmada aslî 

şartlardan sayılmayan ve davalı idarenin kendi kusurundan doğan sınavdaki usûlsüzlüklerin 

atama işleminin iptalini gerektirecek ölçüde işlemi sakatlaması olanağı bulunmadığı gibi, 

sınavdan sonra ataması yapılan ve memur olabilmek için yasa ve yönetmelikte sayılan diğer 

şartları taşıdığı anlaşılan ve sınava katılmasında hilesi veya herhangi bir kusuru olduğu ileri 

sürülmeyen davacının, doğmuş olan kişisel hakkını ortadan kaldırıcı nitelikteki göreve son 

verilmesi işleminde yasaya ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.”82  

 

 Karardan da anlaşıldığı üzere, basit şekil sakatlıklarının idari işlemin iptaline 

yol açması kamu hizmetinin gerekleri ve sürekliliği ile bağdaşmaz.  

 

 İdari işlemin maksat unsuru üzerindeki denetime bakıldığında, bu unsurdaki 

sakatlık halinin, idarenin yetkilerini, veriliş amacından başka amaçlarla kullanması 

halinde ortaya çıktığı görülür. Örneğin; idarecinin, idari işlemi tesis ederken kamu 

yararı yerine kişisel amaç gütmesi, maksat unsurunda sakatlık hâlidir. Fakat bu 

durumun tespiti de oldukça güçtür83. Maksat unsurunda, idarenin takdir yetkisi 

bulunması pek olası değildir. Çünkü idare, işlem tesis ederken mutlaka kamu yararı 

amacına yönelmek zorundadır.  Fakat idareye takdir yetkisinin tanındığı bir idari 

işlem, tüm unsurları ile birlikte incelendiğinden, dolayısıyla maksat unsuru da 

denetime tabi tutulacaktır. İdare, takdir yetkisini kullanırken pekâlâ kamu yararı 

amacından sapmış olabilir. Bu sebeple de işlemin denetimi ve dolayısıyla iptali 
                                                            
81 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 39. 
82 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 09.11.1982, E: 1980/9716, K: 1982/10059, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 27.07.2011. 
83 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 40. 
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gerekebilir. Konuya ilişkin Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında, idarenin 

takdir yetkisinin var olduğu bir işlemde, maksat unsuruna yönelik yapılan denetim 

yer almıştır. Kararın ifadesi şöyledir;  

 

“…Yürürlükteki mevzuat ile kamu görevlilerinin görev yerlerini değiştirme konusunda 

idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı amacına ve hizmetin gereklerine uygun olarak 

kullanılması zorunludur. Bu hususun sağlanması için de idarenin takdir yetkisi içinde yaptığı 

işlemlerde hukuken geçerli sebeplere dayanması gerekmektedir. Davalı idare, savunma 

dilekçesinde davacının aldığı istirahat raporları sebebiyle hizmetinden yeterince 

yararlanılamadığını bu sebeple dava konusu işlemin tesis edildiğini belirtmekte ise de; 

memurun hastalık izni alması kanuni hakkı olup, alınan istirahat raporlarının süresinin kısa 

olduğu ve davacının bu görevden alınmasını gerektirecek başka somut bir neden de ileri 

sürülemediği gibi, dava konusu işlem tarihinde davacının görevde bulunduğu, dosyanın 

incelenmesinden anlaşılmış bulunmaktadır. Bu durum karşısında davacının görev yerinin 

değiştirilmesinde sebep ve maksat unsuru yönünden ilgili mevzuata ve 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesi ile getirilen ilkelere uyarlık görülmediğinden dava 

konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”84 

  

 Karardan da anlaşıldığı üzere, idarenin işlemleri mutlaka kamu yararını 

gerçekleştirmek ve kamu hizmetini yerine getirmek amaçlarına yönelmek 

zorundadır. Dolayısıyla, idarenin işlem tesis ederken bu amaçlar dışında başka bir 

amaç gütmesi mümkün değildir ve idare, idari işlemin amaç unsuru üzerinde takdir 

yetkisini kullanamaz.  

 

 İdarenin takdir yetkisine dayanarak yaptığı işlemlerde işlemin dayandığı 

sebebin de denetime tabi olduğu bir gerçektir. Bir idari işlemin yargısal denetiminde 

hâkim, idari işlemin sebebinin hukuken ve maddi olarak doğru olup olmadığını 

araştırmak zorundadır. Başka bir deyişle hâkim, idarenin ileri sürdüğü ve varlığını 

                                                            
84 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 15.05.1985, E: 1981/1283, K: 1985/1243, (Çevrimiçi),  
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 27.07.2011. 
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kanıtladığı olayların, yaptığı idari işlem için hukuken geçerli bir sebep oluşturup 

oluşturmadığını araştırmaktadır85.  

  

 İdari işlemin sebep unsurunun işlemin diğer unsurları ile ilişkisi konusunda 

da farklı görüşler mevcuttur.  Örneğin; TUNCAY’ a göre, idareye tanınan takdir 

yetkisinin amacı, kamu yararı ve kamu hizmetinin yerine getirilmesi olduğuna göre, 

idarenin, idari işlemi gerçekleştirme sebebinin de bu amacı gerçekleştirecek nitelikte 

olması gerekir. Sebep, kanun ya da diğer düzenleyici işlemler ile tespit edilmemişse 

bile, bu sebep, kamu yararı, hizmetin gereği olmalıdır. Dolayısıyla, sebep ve maksat 

unsuru birbirinden ayrılmaz unsurlardır86. DÜNDAR da aynı şekilde, idari işlemin 

maksadının sebebe bağlı olduğunu ifade etmiştir. Yazara göre, sebep gerçekleşince 

maksadın da gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. Sonuç olarak maksat unsurundaki 

denetim ile sebep unsurundaki denetim birbirine sıkı şekilde bağlıdır87.  

  

 Bazı yazarlar ise, sebep ile konu unsurunun iç içe olduğunu savunmuşlardır. 

Örneğin OYTAN, takdir yetkisinin idari işlemin sebebi ile konusu arasındaki 

uygunlukla ilgili olduğunu ve bu ilişkinin yargı yerlerince denetlenmesinin zorunlu 

olduğunu belirtmiştir88. ALAN, aynı şekilde, takdir yetkisine ilişkin yargısal 

denetimin ağırlığının sebep unsurunda yoğunlaşmakla birlikte dolaylı olarak konu 

unsurunu da kapsadığını ve bu durumun sebep ile konu unsurları arasındaki yakın 

ilişkiden kaynaklandığı ifade etmiştir. Bazı durumlarda, bir idari işlemi sakatlayan 

husus, nitelendirmeye ve bakış açısına göre, sebep veya konu unsuru ile ilgili 

görülebilir89.  

  

 İdari işlemin sebep unsuru ile maksat unsuru farklı unsurlar olmakla birlikte, 

aslında birbirleri ile çok sıkı ilişki içerisinde olan kavramlardır. Fakat idari işlemlerin 

maksadı her zaman kamu yararını gerçekleştirmek ve kamu hizmetini yerine 

                                                            
85 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 42-43. 
86 Tuncay, İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, s. 142. 
87 Dündar, Maksat Denetimi, s. 187. 
88 Oytan, Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları, s. 38. 
89 Alan, Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi, s. 41. 
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getirmek iken, idari işlemlerin sebebi her somut olaya göre farklılık gösterebilir. 

Başka bir ifadeyle, maksat objektif bir nitelik taşırken sebep sübjektif bir nitelik taşır. 

İdari işlemin sebep unsuru ile konu unsuru da yakın ilişki içerisindedir. Çünkü 

genellikle idari işlemlerin konusu işlemin sebebine bağlı olarak gerçekleştirilir. 

Dolayısıyla, sebep ya da konu unsuru üzerinde yapılan denetim diğer unsuru 

etkileyebilir.   

 

 Sebep unsuruna ilişkin denetime, İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi'nin bir 

kararı (T:23.06.2004, E:2002/799, K:2004/1040) örnek olarak verilebilir.  Bu 

kararda,  “tedviren görevlendirmenin”90 süreklilik arz etmesinin kabulüne olanak 

bulunmadığı, ilgililerin tedvir görevinden alınıp durumlarına uygun görevlere 

atanmalarının hukuken geçerli bir sebebe dayalı olması gerektiği, sebep yokluğu ya 

da hukuken geçerli bir sebebe dayalı olmadan tesis edilen işlemlerin sebep unsuru 

yönünden muteber olmayacağı ifade edilmiştir. Fakat mahkemenin bu kararı 

Danıştay tarafından bozulmuştur.  Danıştay Beşinci Dairesi, temyiz incelemesi 

yaptığı bu karar hakkında;  boş bulunan bir kadroya atamada idarenin takdir yetkisi 

bulunduğu, işlemin diğer unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, 

işlemi haklı kılacak bir neden gösterilemediği gerekçesiyle iptal kararı 

verilemeyeceği hükmüne varmıştır91. 

 

 Görüldüğü gibi, sebep unsuru konusunda idare bazen konuyu takdir 

yetkisinde görerek denetim uygulamamış bazen de sebebe ilişkin denetim 

uygulamıştır. Aslında, bir idari işlem takdir yetkisine de dayansa, o işlemin 

denetiminde yerindeliğe girilip girilemeyeceği her somut olayın kendi özellikleri 

içerisinde değerlendirilmelidir. Çünkü idare, takdirde hataya düşmüş olabilir.  

                                                            
90 Mevzuatta "tedviren görevlendirme" şeklinde bir yöntem öngörülmeyen durumlarda, asılda aranan 
koşullara sahip vekil memur bulunmadığı hallerde, idarelerce hizmetin aksamadan yürütülebilmesi 
bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir göreve asılda aranan koşullara en 
yakın personel arasından tedviren görevlendirme yapılmakta ve idari görev bu şekilde 
yürütülmektedir. Dolayısıyla tedviren görevlendirme geçici ve istisnai durumlarda başvurulan bir 
yoldur. “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 14.12.2004, E: 2001/1374, K: 2004/5356, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/,  17.07.2011 
91 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 27.02.2006, E: 2004/5066, K: 2006/751, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp 28.07.2011. 
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 İdarenin takdir yetkisinin konu unsuru üzerinde görüldüğü durumlarda da 

pekâlâ yargısal denetim mümkündür. Önceden de ifade edildiği gibi, idarenin takdir 

yetkisinin konu unsuru üzerindeki varlığı çoğu yazar tarafından kabul edilmiş bir 

olgudur. Fakat bu durum, yargısal denetime engel teşkil etmez. Danıştay’ın idari 

işlemin konu unsuru üzerindeki denetimine ilişkin birçok kararı mevcuttur. Örneğin, 

Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında;  

 

 “Görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadrolara atanacakları seçme konusunda 

takdir hakkı bulunduğu kuşkusuz olan ve boş bulunan bir kadroya kamu yararı ve hizmeti 

gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atama konusunda, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında 

tercihte bulunma hak ve yetkisine sahip olan davalı idarenin, bu yetkisini belirli bir kişi 

lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı gibi; bu husustaki yargısal denetimde, 

işlemin diğer unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, anılan kadroya 

atanma koşullarını taşıyan iki kişi arasından birinin niteliklerinin daha iyi olduğu 

gerekçesiyle idarenin takdir yetkisini kaldırarak bu kişinin atanması sonucunu doğuracak 

şekilde iptal kararı verilemeyeceği ve bu kadroların boşalması halinde atama yapmadan önce 

boş kadroları duyurmaya zorlanmasına olanak bulunmamaktadır.”92 ifadesi yer almıştır.  

 

 Yine Onuncu Daire’nin bir kararı da idarenin takdir yetkisinin bulunduğu 

“Türk Vatandaşlığına Geçme” konusu ile ilişkilidir. Bilindiği gibi, 5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanunu'nun 11’inci maddesinde, vatandaşlığa alınma koşulları genel 

olarak belirlenmiştir. Karara konu olaya göre Suriye Hükümeti’nin, Zirai Reform 

Uygulaması ile Suriye'de bulunan Türklere ait toprakları eritmeyi amaçlaması 

üzerine, Bakanlar Kurulunca uygulamaya konulan yönetmelik hükümlerine göre, 

Türkiye'de bulunan Suriyelilere ait taşınmazlara hazine tarafından el konulmuştur. 

Bu politikanın devamı olarak da, çıkarılan bir yönerge ile anılan yönetmelik 

hükümleri uyarınca el konulan taşınmazı bulunan Suriye uyruklu kişilerin 

vatandaşlığa alınma istemleri, el koyma kararı kaldırılıncaya kadar kesinlikle 

                                                            
92“ Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 10.02.2009, E: 2007/2093, K: 2009/502,  (Çevrimiçi),  
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 23.07.2011. 
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reddedilmektedir. İşte bu sebeple Suriye uyruklu başvurucunun başvurusu 

reddedilmiştir. Reddedilme gerekçesi ise şöyledir;  

 

 “Davacıların murisi tarafından vatandaşlığa kabul istemiyle yapılan başvuru üzerine, 

vatandaşlığa kabul kararı verilmiş ise de, yeniden yapılan inceleme sonucunda Suriye 

uyruklu davacının el konulan taşınmazının varlığının tespiti üzerine, vatandaşlığa kabul 

kararının iptali yoluna gidilmesinde mevzuata aykırılık söz konusu olmadığı gibi dava 

konusu işlem devletin siyasi çıkarları dikkate alınarak, yasanın verdiği takdir yetkisine 

dayanılarak tesis edilmiş bulunmaktadır.”93 

 

2. Takdir Yetkisinin Denetlenmesinde Kullanılan Ölçütler 
 

 Takdir yetkisi, idareye serbest hareket alanı sağlayan bir yetkidir. Bu yetkinin 

hukuka uygunluğunun denetimi elbette yapılabilir. Takdir yetkisine dayanan işlem 

tüm unsurları ile incelenebilir. Fakat kural olarak, hukuka uygun olarak tesis edilmiş 

ve takdir yetkisine dayanan bir idari işlem, takdir hatasını da içermiyorsa yargının 

denetimi dışında tutulmak zorundadır. Yargı ancak bu işlemi hukuka uygunluk 

yönünden denetleyebilir. Fakat bazı hallerde takdir yetkisine ilişkin idari işlemin 

hukukilik denetimi dışında takdir yetkisi alanına giren yönünün de incelendiği 

görülür.  

 

 Önceden de ifade edildiği gibi, takdir yetkisinin tanınması, idareye keyfi 

davranma hakkını vermez ve idare, hukukun koyduğu sınırlar içerisinde kalarak 

hareket etmelidir. Kendisine takdir yetkisi tanınmış olan idari makam, bu yetkisini 

ancak meşru bir sebep ve maksatla kullanabilir94. Bu meşru sebep ve maksat da 

kamu yararı ve kamu hizmetinin gereklerini gerçekleştirmektir. Başka bir ifadeyle, 

idare, işlemlerini bu sınırlar içerisinde yerine getirirken mutlaka kamu yararını 

gözetmeli ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesini hedeflemelidir. Kamu yararı 

kavramı, özellikle, idarenin işlemlerinin sebep ve amaç unsuru yönünden 
                                                            
93 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 28.11.1995, E: 1994/1028, K: 1995/6169,  (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 23.07.2011. 
94 Recep Başpınar, “İdarenin Takdir Yetkisinin Yargı Denetimine Tabi Tutulması”, Ankara, Danıştay 
Dergisi, No: 3, 1971, s. 73. 
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denetiminin yapılmasında ön plana çıkmaktadır. Çünkü bir idari işlem, takdir 

yetkisine dayalı olarak tesis edilmiş olsa da bu işlemin sebebi, dolaylı yoldan da olsa 

kamu yararının gerçekleştirilmesine hizmet etmek zorunda olmalı,  idari işlemi tesis 

eden idare görevlisinin amacı da kamu yararını gerçekleştirmek olmalıdır95. İşte 

takdir yetkisine dayalı olarak yapılmış bir işlem de olsa hâkim, çoğu Danıştay 

kararında olduğu gibi, kamu yararının olup olmadığını ve kamu hizmetini 

gerçekleştirmenin hedeflenip hedeflenmediğini araştırmaktadır. Aslında bir anlamda 

yargı organı, idarenin takdir yetkisinin bulunduğu işlemleri denetlerken kamu yararı 

ve kamu hizmetinin gerekleri kavramlarını, idarenin bu yetkisinin sınırı gibi görerek 

denetimini gerçekleştirmektedir96. Yargı organı, idari işlemlerle ilgili denetim 

yaparken, idarenin takdir yetkisini kullanırken yapmış olduğu yorumun, kendi 

anlayışından farklı olup olmadığını değil, bu yorumun, kanunun amacına hizmet edip 

etmediğini, başka bir ifadeyle kamu yararının ve kamu hizmetinin gereklerinin 

gerçekleştirip gerçekleştirmediğini araştıracaktır. Aksi halde, yani hâkimin kendi 

yorumunu idarenin yorumundan önemli ve üstün görmesi halinde, kanunların 

uygulayıcısı olan idareyi ehliyetsiz olarak kabul ettiği sonucuna varılır. Bu sebeple, 

takdir yetkisine dayanan idari işlemin denetimini yapacak yargı organının, kendi 

iradesinden ziyade, kanunun uygulayıcısı olan idarenin de değerlendirme yeteneğinin 

olduğunun farkında olması gerekir97. 

   

 Kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri ifadeleri soyut kavramlardır.  Her 

ikisi için de net bir tanım yapma olanağı yoktur. Çünkü bu kavramlar toplumsal 

ihtiyaçlar değiştikçe yeniden şekillenebilmektedir. Bu durum da Danıştay’ın her 

somut olayda farklı bir değerlendirme yapmasına sebep olmaktadır98. BAŞPINAR, 

bu durumun bir anlamda hâkimin, hukuk kuralarını yorumlarken kendi iradesini 

idareye kabul ettirerek, idarenin takdir yetkisini sınırlaması şeklinde yorumlamıştır99. 

Böyle bir durumun oluşmaması için kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri 

                                                            
95 Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s. 183. 
96 Yokuş, Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırı, s. 320. 
97 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 112. 
98 Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s. 192-193. 
99 Başpınar, İdarenin Takdir Yetkisinin Yargı Denetimine Tabi Tutulması, s. 69. 
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kavramları konusunda, açık bir takdir hatası bulunmadığı sürece idarenin 

yorumlarına yargı organları tarafından saygı duyulması, belki de bu kavramlarla ilgili 

aynı konuda fakat farklı birçok yargı kararının verilmesini engelleyebilecektir. Fakat 

yargı organlarının hukukilik denetimi yapmaları da hiçbir şekilde engellenmemelidir. 

Konuya ilişkin Danıştay Beşinci Dairesi’nin kararında, idari işlemler tesis edilirken 

kamu yararı ve kamu hizmetinin gereklerinin önemi vurgulanmıştır. Kararının ifadesi 

şöyledir;  

 

“…memurların naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış olmakla 

beraber, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının idari 

yargı merciince saptanması halinde idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka 

aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş 

bulunmaktadır….kamu yönetiminde beliren aksaklıkların giderilmesi, kamu hizmetinin daha 

verimli işletilmesi, yönetim içindeki kurumların işleyişiyle olanaklı olup, aksine uygulama, 

yönetiminin yasallığı ve yansızlığı ilkeleriyle bağdaşmaz. Dava konusu olay somutunda ise, 

yönetimin nesnel ölçütler çerçevesinde, ihtiyaç fazlası olarak belirleyeceği personeli, 

hizmetine ihtiyaç duyulan yerlere naklen atayabileceği kuşkusuzdur. Ancak, ihtiyaç fazlası 

personel belirlenirken ve personel planlaması yapılırken kamu yararı ve hizmetin gerekleri 

dışında bir amacın (kişisel, siyasi v.b.) güdülmemesi, bunun için de, sicil, liyakat, hizmet 

süresi gibi nesnel ölçütler esas alınarak ihtiyaç fazlası personelin belirlenmesi 

gerekmektedir.”100  

 

 İdare tesis ettiği işlemlerde gerekçe göstermek zorunda olmayabilir. Fakat 

yargı organı tarafından işlemin dayandığı gerekçenin gösterilmesi istendiğinde idare,  

bu işlemin gerekçesini göstermek zorundadır. Bu sebeple, bir idari işlem konusunda 

idarenin takdir yetkisi bulunsa bile, bu işlemin bir gerekçeye dayanması gerekir101. 

Danıştay kamu hizmetinin gereklerini, kamu yararı kavramlarını denetime ölçüt 

aldığı kararlarında, idari işlemin dayandığı gerekçenin de tutarlılığını aramaktadır. 

Danıştay, denetiminde idarenin gösterdiği gerekçenin, bahsedilen kavramların 

                                                            
100 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 18.12.2007, E: 2005/452, K: 2007/7033, (Çevrimiçi) 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 29.07.2011. 
101 Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s. 184. 
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varlığını destekler nitelikte olup olmadığını da denetlemektedir102. İdarenin 

işlemlerinin gerekçeli olmasına dair Danıştay Onuncu Dairesi’nin bir kararında 

idarenin işlemlerinin gerekçeli olması gerekliliği şöyle ifade edilmiştir; 

 

  “İdarenin işlemleri karşısında Bireyin Korunması Hakkındaki Avrupa Bakanlar 

Komitesinin 77 sayılı kararında, ilgilinin hak ve özgürlüklerine veya çıkarlarına değinen bir 

idari işlem söz konusu olursa, olabilecek itiraza olanak vermek için gerekçeli olması 

öngörülmüştür. İdari işlemlerin gerekçeli olması ilkesi; işlemi yapan idareyi yönetsel işlemin 

dayandığı maddi ve hukuksal nedenleri açıklamaya, uyguladığı yasayı kavramaya, doğru ve 

anlamlı olgular ortaya koymaya ve denetim yapmaya zorlar. İşlemde, gösterilen gerekçe 

işlemin yasaya uygunluğunu değerlendirme, itiraz edip etmeme ve yargı yoluna gidip 

gitmeme konusunda işlemin ilgilisine yardımcı olur... Davacının Sarı Basın Kartı talebinin 

reddine ilişkin dava konusu işlem "İdari İşlemlerin Gerekçeli Olması İlkesi”ne aykırı 

bulunmaktadır.”103 

 

 İdare, bir işlem tesis ederken, takdir yetkisine dayansa da bu işlem genel 

hukuk ilkelerine, anayasal ilkelere, idare hukukuna hâkim olan ilkelere de uygun 

olmak zorundandır. İdare hukukuna hâkim olan ilkeler zaten anayasal kaynaklıdır. 

Danıştay tarafından yapılan denetimde, bu ilkelere aykırılık da gözetilmektedir. 

Denetim yapılırken, anayasada yer alan “eşitlik”, “sosyal devlet”, “hukuk devleti” ve 

“demokratik yönetim” ilkelerinden ve ayrıca aile birliğinin korunması, savunma 

hakkı, düşünce ve kanaat hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti, ölçülülük ve 

çevrenin korunması ilkelerinden de yararlanılmaktadır104. Fakat Danıştay’ın 

denetiminde kullandığı ilkelerin başında eşitlik ilkesi gelmektedir. Bir idari işlemde 

eşitlik ilkesinin ihlal edilmesi hali daha çok idarenin keyfî davrandığı hallerde ortaya 

çıkmaktadır105. Daha önce de değinilen Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında;  

 

                                                            
102 Yokuş, Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırı, s. 320. 
103 “Danıştay Onuncu Dairesi Kararı”, T: 10.11.1994, E: 1993/1403, K: 1994/5633, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 01.08.2011. 
104 Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, s. 238. 
105 Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s. 188; Yokuş, 
Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırı, s. 323. 
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 “Sübjektif değer yargılarına bağlı olarak kullanılacak takdir yetkisinin keyfiliğe 

dönüşmesi muhtemel olduğu gibi, böyle bir uygulama Anayasa'da ifade edilen "kanun 

önünde eşitlik" ilkesinin ve "kamu hizmetine girme hakkının" ihlali niteliğini taşır. Bu 

hukuki durum karşısında, davalı idarenin güvenlik soruşturmasına ve yine bu soruşturma 

sonucu elde edilen "tutum ve davranışlarıyla müfettişlik görevini olumlu bir şekilde 

yürütemeyeceği görüşünü kuvvetlendiren ibareler olduğu" şeklindeki somut olmayan 

bilgilere dayanarak davacının atamasının yapılmaması yolundaki dava konusu işleminde 

hukuka ve Anayasaya uyarlık bulunmamaktadır.”106 ifadesi ile bir işlem takdir yetkisine 

dayansa da mutlaka eşitlik ilkesinin gözetilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.  
 

 İdarenin takdir yetkisi denetlenirken başvurulan kavramlardan biri de “açık 

hata”dır. İdare tarafından takdir yetkisinin kullanılmasında açık, herkesçe tespit 

edilebilecek bir hatanın işlenmiş olması halinde, normalde yargı denetimi dışında 

kalabilecek bir değerlendirme yargı denetimine tâbi olmuş olur107. İdare, takdir 

yetkisine dayanan idari işlemleri tesis ederken somut olayları iyi çözümlemelidir. 

Çünkü idarenin doğru bir hükme ulaşabilmesinin yolu, idari işleme konu olan somut 

olayın mantık çerçevesi içinde doğru tespit edilmesidir. Eğer idare, idari işleme 

ilişkin yanlış ve eksik tespitte bulunursa, işleme ilişkin varacağı hüküm de sakat olur. 

Sonuçta, hüküm ile somut olay birbiri ile ayrılmaz biçimde bağlı kavramlardır108.  

  

 Danıştay kararlarında, açık hatanın tanımı yapılmamakta, sadece takdir 

yetkisinin değerlendirilmesinde, açık hatanın varlığının saptanması yolu 

izlenilmektedir109. “Açık hata”, genellikle diğer ölçütlerle paralel olarak 

kullanılmaktadır. Bazen takdir yetkisinin eşitlik ilkesine aykırı kullanılması aynı 

zamanda açık takdir hatasını da kapsayabilmektedir. Örneğin; Danıştay On Birinci 

Dairesi’nin bir kararında; 

 

                                                            
106 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 13. 03. 2003, E: 2001/5253, K: 2003/796, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 01.08.2011. 
107 Yokuş, Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırı, s. 324; 
Başpınar, İdarenin Takdir Yetkisinin Yargı Denetimine Tabi Tutulması, s. 77. 
108 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 111. 
109 Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s.194. 
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 “…sözleşme ücretinin belirlenmesi konusunda, tavan ve taban ücretler arasında kalmak 

koşulu ile idareye takdir yetkisi tanındığı açık ise de, mutlak ve sınırsız olmayan söz konusu 

takdir yetkisinin, Anayasanın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine uygun olarak, nesnel 

bir şekilde kullanılması gerekmekte olup, nesnel bir ölçüte dayanmaksızın aynı durumda 

olan personele farklı uygulamaların yapılmasının takdir hatası oluşturacağı açıktır.”110 

ifadesi yer almaktadır.  

 

Ayrıca Danıştay Beşinci Dairesi’nin başka bir kararında;   

 

“…özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı yasa uyarınca özelleştirme 

kapsamında bulunan kuruluşlardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananların öncelikle 

bu kurum ve kuruluşlarda unvanlarına eşdeğer ve yakın kadro olup olmadığının araştırılması 

ve varsa bu kadrolara atanmaları, yok ise 4046 sayılı yasanın 25.maddesiyle ihdas edilen 

genel idare hizmetleri sınıfında memur unvanlı kadrolarda bakanlar kurulu kararıyla 

kurumların hiyerarşik yapısı bozulmadan değişiklik yapılmak suretiyle eski unvanlarına 

uygun veya eşdeğer hale getirilecek boş kadrolara naklen atanmaları gerektiği, bu 

sebeple…idareyi belli dereceli bir kadroyu tahsise yargı yolu ile zorlamak mümkün 

olmadığından işlemde bu yönden mevzuata aykırılık bulunmamakta ise de, Yüksekokul 

mezunu olup, Sümerbank'ta şef ve uzman unvanı ile uzun yıllar görev yapmış olan davacının 

memur kadrosuna atanmasında açık takdir hatası bulunmaktadır.”111 ifadesi yer 

almaktadır.  

 

 Sonuç olarak yargı organları denetim yaparken bazı ölçütler kullanmakta ve 

ölçüt olarak kullanılan kavramların içini de kendisi doldurmaktadır. Elbette ki yargı, 

denetleme yaparken farklı ölçütler geliştirebilir. Kullanılan ölçütler her somut 

olayda, olayın özelliklerine göre farklı bir değerlendirmeye konu olabilecekleri için, 

bunların net bir tanımının yapılması mümkün değildir. Önemli olan, değerlendirme 

yapılırken kullanılan ölçütlerin yasal düzenlemelerle uyumlu olarak ve genel hukuk 

                                                            
110 “Danıştay On Birinci Dairesi Kararı”, T: 24.01.2007, E: 2004/5815, K: 2007/461, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 20.08.2011. 
111 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 27.05.1997,  E: 1997/439, K: 1997/1110, (Çevrimiçi), 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KelimeArama.jsp, 02.08.2011. 
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ilkeleri gözetilerek yorumlanmasıdır112. Ayrıca yargı organları tarafından geliştirilen 

ölçütler, takdir yetkisine ilişkin idari faaliyetin denetiminde, keyfi bir 

değerlendirmeye kayacak şekilde kullanılmamalıdır.  

 

C. AİHM Kararlarında Takdir Yetkisi ve Yerindelik Denetimi 
 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzaya 

açılmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme ile insan 

haklarının koruma altına alınması amaçlanmış ve sözleşmeci devletlerin, sözleşme 

hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeleri halinde denetime tabi tutulmaları 

amacıyla 1959 yılında Avrupa Konseyine bağlı olarak “Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi”(AİHM) kurulmuştur. Bu mahkeme, kabul edilen çeşitli protokollerle 

birçok değişikliğe uğrayarak çok daha etkin bir hâle gelmiştir. AİHM’ in 

kurulmasından bu yana önüne Türkiye’nin de davalı olduğu birçok uyuşmazlık 

gitmiştir. Bu uyuşmazlıkların çoğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ıncı 

maddesi olan “Adil yargılanma hakkı” ile ilgilidir. Diğer ihlal kararlarının da çoğu 

yine yargılamaya ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgilidir. 

 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyine bağlı olarak 

kurulmuştur. Avrupa Konseyinin ise önceden de ifade edildiği gibi idarenin takdir 

yetkisine yönelik kararları mevcuttur. Dana önce de değinilen idarenin takdir 

yetkisini kullanmasına ilişkin Bakanlar Komitesince 11 Mart 1980 tarihinde kabul 

edilen R(80)2 sayılı Tavsiye Kararı’nda “İdarenin Takdir Yetkisini Kullanmasına 

Uygulanacak İlkeler” başlığında temel ilkeler ve usulden bahsedildikten sonra takdir 

yetkisinin denetimine ilişkin ifadelere de yer verilmiştir. Bu ifadelere göre;  

 

 “Takdir yetkisinin kullanıldığı işlem bir mahkeme veya bağımsız bir kurulun hukuki 

denetimine tabidir.” ,  “Bu denetimin, yerindelik ve hukukilik denetimi yapmaya yetkili bir 

idari makamın ön denetimi imkânını dışlamaz.”, “Hukuken bir süre öngörülmemişse ve idare 

işlemi makul bir süre içinde yapmamışsa, idarenin bu gecikmesi (yapmama durumu) bu 

                                                            
112 Yokuş, Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsam ve Sınırı, s. 325. 
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amaçla yetkili olan bir makamın denetimine tabi olabilir.” , “Takdir yetkisinin kullanımını 

denetleyen mahkeme veya bağımsız kurulun işlevini gerçekleştirmek için gerekli bilgileri 

alma yetkisi vardır.”113 

 

Tavsiye kararında, takdir yetkisinin hukuki denetime tabi olduğu vurgulanmış 

ve fakat bu denetimin sınırına ilişkin bir ifadeye yer verilmemiştir. İdari makamlar 

tarafından yetkinin hem hukukilik hem de yerindelik açısından denetlenebileceği 

ifade edildiği halde, yargısal denetimde, denetimin sadece hukukilik ile sınırlı 

kalacağı net bir şekilde ifade edilmemiştir.  

 

 Avrupa Konseyinin takdir yetkisine ilişkin ilkeleri belirlendikten sonra ona 

bağlı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin devlet idarelerinin takdir yetkisini 

kullanımına ilişkin davalarda nasıl tavır aldığına değinmek gerekir. Şunu belirtmek 

gerekir ki nasıl iç hukukta kural olarak idarenin takdir yetkisinin yerindeliği 

denetlenemiyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılamasında da takdir 

yetkisinin yerindeliğine müdahale edilemez. Sadece hukuka uygunluk denetimi 

yapılır. Çok açık şekilde yapılan takdir hatası ise denetim kapsamındadır. İdarenin 

takdir yetkisini kullanmasına ilişkin AİHM’ sinin verdiği kararların başlıklarından 

bazıları; “Polisin Silah Kullanması”, “Gösteri yürüyüşü”, “Çevre Kirliliği”, 

“Müstehcen Yayın”dır. 

 

 AİHM’ sinin “S.S. Balıklıçeşme Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifi ve 

Diğerleri/Türkiye” davası, idarenin takdir yetkisine ilişkin AİHM kararlarına örnek 

olarak verilebilir. Dava konusu olayda, AİHM’ sinin verdiği karar şöyledir;   

 

 “AİHM ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de yerleşik bir içtihada 

yönelik takdir yetkisinin yeniden düzenlenmesinin, özellikle Türkiye’nin de bir parçası 

olduğu yazılı hukuka tabi ülkelerde değişmeyen bir olgu olarak algılanmaması gerektiğini 

kaydetmektedir. Şu veya bu şekilde olsun, içtihat gelişmeli, yeniden gözden geçirmeye 

müsait olmalıdır; burada yeniden ele almaktaki maksat özü itibariyle önceki durumun 

                                                            
113 İdari Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
R(80) 2 sayılı Tavsiye Kararı,  s. 323-341.  
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tatminkâr bir çözüm sunmamasında yatmaktadır. Daha evvelki içtihatları dikkate almayan 

Türk idare mahkemeleri takdir yetkisinin kullanılması hususunda mezkûr içtihat 

değişiminden yana olmuştur ve başvuranların argümanlarını sundukları söz konusu bütün 

yargılamalar boyunca hakkaniyete uygun hareket edilmediğini düşündürecek herhangi bir 

tutum sergilememiştir. AİHM sözü edilen davanın idaresinde keyfi hiçbir yaklaşım 

görememektedir. Prensip olarak sunulan unsurlar ışığında ulusal mahkemelerin şu veya bu 

karar almaları konusunda takdir yetkisinin kendisinde olmadığını vurgulayan AİHM, 

başvuranların durumlarında böylesi bir sonuca varılabilecek herhangi bir gerekçenin yer 

almadığına itibar etmektedir.”114  

 

 AİHM’ sinin ifadesinden de anlaşıldığı gibi, mahkeme, idarenin düzenlemeler 

yaparken takdir yetkisine sahip olduğunu, bunun yanında da yargılama yapan idare 

mahkemesi hâkimlerinin de önlerine gelen olayda takdir yetkisine 

dayanabileceklerini ve takdir yetkisinin denetimi konusunda kendisinin yetkili 

olmadığını ifade ederek, takdir yetkisini denetimi dışında bırakmıştır.   

 

 İdarenin takdir yetkisine ilişkin bir diğer ve de oldukça ünlü olan “Leyla 

Şahin / Türkiye Davası’nda” 115 olay Leyla Şahin tarafından, Türkiye Cumhuriyeti 

aleyhine, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına dair sözleşmenin eski 25’inci 

maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na yapılan başvurudan 

kaynaklanmaktadır. Başvuran, yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü takma 

yasağının sözleşmenin 8’inci, 9’uncu, 10’uncu ve 14’üncü maddeleri ile 1’inci 

protokolün 2’inci maddesindeki haklarını ihlal ettiğini ileri sürmektedir. AİHM olay 

ile ilgili yaptığı inceleme sonucu,  taraf devletlere bırakılan takdir yetkisinin alanını 

göz önüne alarak İstanbul Üniversitesi’nin İslami başörtüsü takılmasına sınırlama 

getiren düzenlemelerinin ve bunları uygulamaya yönelik tedbirlerin, güdülen 

amaçlarla orantılı ve haklı olduğunu ve demokratik bir toplumda kabul edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Sonuç olarak mahkeme olayı, idarenin takdir yetkisinde 
                                                            
114 “S.S. Balıklıçeşme Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifi ve Diğerleri/Türkiye Davası”, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, İkinci Daire, T: 30.11. 2010, Başvuru No: 3573/05, Strazburg,  
(Çevrimiçi), www.inhak-bb.adalet.gov.tr/ aihm/karar/ssbaliklicesme 02.05.2011. doc, 23.07.2011. 
115 “Leyla Şahin / Türkiye Davası”, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Büyük Daire, T: 10 Kasım 
2005, Başvuru No: 44774/98, Strazburg, (Çevrimiçi), www.inhak-bb.adalet.gov.tr/ aihm/karar/ 
leylasahin.doc, 23.07.2011.   
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olan bir alan olarak değerlendirmiş ve idarenin başvurucu hakkındaki işlemlerinin 

sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmediği sonucuna varmıştır. Aslında burada 

mahkeme, İstanbul Üniversitesi’nin düzenlemelerinin takdir yetkisi alanında 

olduğuna karar verirken, bu düzenlemelerin yerindeliğine ilişkin de bir 

değerlendirme yapmıştır. Mahkemenin, İstanbul Üniversitesi’nin dava konusu 

düzenlemelerinin ve bunları uygulamaya yönelik tedbirlerin, güdülen amaçlarla 

orantılı ve haklı olduğuna ve demokratik bir toplumda kabul edilmesi gerektiğine 

ilişkin yorumu, düzenlemenin yerindeliğine ilişkin bir yorumdur. Bu sebeple, zaten 

idarenin takdir yetkisi alanında görülerek başvurunun reddedilmesi kararına, yasak 

getiren düzenlemelerin desteklenmesi şeklinde yorumların eklenmesi gereksizdir. 

 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Şerife Yiğit/Türkiye116 davasında ise, 

başvuran, ulusal mahkemelerin kendisine merhum eşinin emekli maaşından ve sosyal 

sigorta hakkından yararlanma hakkı tanınmamasının AİHS’ sine Ek 1 No.lu 

Protokol’ün 1’inci maddesiyle bağlantılı olarak AİHS’ nin “Ayrımcılık Yasağı”na 

ilişkin 14’üncü maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüştür. AİHS’ sine Ek 1 No.lu 

Protokol’ün 1’inci maddesiyle beraber alındığında AİHS’ nin 14’üncü maddesi 

kapsamındaki aynı şikâyete dayanarak, başvuran ayrıca AİHS’ nin “Özel Hayatın ve 

Ailenin Korunması”na ilişkin 8’inci maddesi çerçevesinde, aile hayatına saygı 

gösterilmesi hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. AİHM tarafından yapılan 

değerlendirmede; devletin uygulaması ile güdülen amaç ile bu amacı gerçekleştirmek 

için kullanılan araç arasında makul orantılılık ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Varılan sonuçta, genel ilkeler bağlamında, devletlerin vergilendirme, aylıklar ve 

sosyal sigorta hakları gibi mali ve sosyal politika konuları ile ilgili sorunlarda, evli ve 

evli olmayan çiftlere farklı muamelede bulunma konusunda belirli bir takdir payı 

bulunduğu belirtilmiştir. Genel ilkelerin olaya uygulanmasında ise mahkeme, Türk 

Medeni Kanunu’nda resmi nikâha ilişkin düzenlemelerin kadını korumak ve çok 

eşliliği önlemek gibi amaçları taşıdığı ve bu amaçların meşru olduğu kanısına varmış 

ve amaç ile amaca ulaşmada kullanılan araç arasında orantılılık olduğunu iddia 
                                                            
116 “Şerife Yiğit/Türkiye Davası”, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Büyük Daire, Başvuru No: 
3976/05, T: 2 Kasım 2010, (Çevrimiçi),  http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/3976-05.pdf, 
15.08.2011. 
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etmiştir. Ayrıca, devletin uygulaması ile aile hayatına bir saygısızlığın da 

yapılmadığı, dolayısıyla 14’üncü ve 8’inci maddelerin ihlal edilmediği kanısına 

varılmıştır. AİHM burada değerlendirme yaparken, yerel makamların takdir yetkisini 

kabul etmiştir. Fakat mahkemenin açıklamalarında, yerindelik alanına ilişkin 

değerlendirmelerin de bulunduğu söylenebilir.  Çünkü AİHM yerel mahkemelerin 

aldıkları kararların hukukiliğini incelemenin yanında ayrıca, hukuki düzenlemelerin 

oluşturuluş amaçlarını ve somut olaya göre bu düzenlemelerin uygulanışlarındaki 

dengeyi de araştırmıştır. Bu sebeple AİHM’ sinin bu davada yerindelik alanına 

girdiği söylenebilir.   

 

 Görüldüğü gibi AİHM, idarenin takdir yetkisine dayalı olarak alınmış 

kararları ya da hâkimlerin takdir yetkilerine dayalı olarak verdikleri kararları 

denetimi kapsamına almamanın yanında, AİHM’ sinin dava konusu uyuşmazlıkları 

yerindelik açısından değerlendirdiği kararlarına da rastlanmaktadır. 

 

III. 2010 Anayasa Değişikliği Bağlamında Takdir Yetkisinin 
Yargısal Denetimi  

 
A. 2010 Anayasa Değişikliği Öncesi Takdir Yetkisinin 
Yargısal Denetimdeki Gelişmeler 

 

 İdarenin yargısal denetime tâbi olması çok eski bir durum değildir. Yargısal 

denetimin tanınması ile birlikte mevzuat, idare alanındaki değişikliklere paralel 

olarak değişime uğramıştır. İdarenin ilgilendiği konuların çeşitlenmesi ile birlikte 

takdir yetkisinin alanına giren konu sayısı artmış ve dolayısıyla yargısal denetimin 

sınırları daha da tartışılır hale gelmiştir. 

 

 Cumhuriyet döneminin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nın 51’inci 

maddesinde, Danıştay’ın görevleri; “İdare davalarına bakmak ve idare 

uyuşmazlıklarını çözmek”, “Hükümetçe hazırlanarak kendine verilecek kanun 

tasarıları ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmaları üzerine görüşünü bildirmek”, “gerek 
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kendi özel kanunu ve gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri yapmak” olarak 

ifade edilmiştir. 

 

1924 Anayasası döneminde idarenin yargısal denetimine ilişkin bir hüküm 

yer almamış, sadece Danıştay’ın işlevinin ne olduğundan bahsedilmiştir. İdari 

yargıda dava açma yolunu kapatan hükümler ve hükümet tasarruflarının geniş 

tutulması sebebiyle, yargısal denetimin sınırları çok dar tutulmuştur. Bu dönemde 

idarenin denetime tâbi tutulmayan faaliyetlerinin genellikle, “kamulaştırma”, 

“disiplin cezası” ve “göreve son verme” konuları üzerinde yoğunlaştığı görülür117.  

 

Türkiye’nin hukuk devleti esasını kabul etmesi sebebiyle idarenin tamamen 

takdiri tasarruflarda bulunması mümkün değildir. Hukuk kurallarıyla idarenin 

yargısal denetiminin etkinliği sağlanmamış olmasına rağmen, Danıştay, idarenin 

takdir yetkisini daraltma ya da en azından sınırlarını belirleme eğilimi göstermiştir118. 

Hatta KARATEPE, bu dönemde Danıştay’ın idarenin takdir yetkisini sıkı bir şekilde 

denetleyerek yargısal denetimin çoğu ilkelerini belirlediğini ifade etmiştir119.  

 

1924 Anayasası döneminde yargısal denetime ilişkin Danıştay kararları ile 

takdir yetkisinin denetimine ilişkin birçok ilke geliştirilmiştir. “Takdir yetkisi ne 

kadar geniş olursa olsun idarenin bütün faaliyetlerinin yargı denetimine tabi olduğu”, 

“Takdir yetkisinin, hizmetin yararlarından başka amaçlarla kullanılamayacağı” bu 

ilkelere örnek olarak verilebilir120. Yine bu dönemde Danıştay Dava Daireleri Genel 

Kurulu’nun kararında; “İdarenin takdir yetkisini ilgilendiren davalar dilekçenin reddi 

şeklinde karara bağlanır.”121 ifadesi yer almıştır. Bu kararın verilmesinde TBMM’nin 

“30 senesini doldurmuş bulunan memurların görülen lüzum üzerine emekliye sevk 

                                                            
117 26.06.1940 günlü, 3887 sayılı Kanun; “Danıştay Beşinci Dairesi”, T:22.01.1943, K: 984, KD. No. 
29, s.36’dan nakleden Oytan, Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları, s. 25-27. 
118 Yayla, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 209. 
119 Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 104. 
120 “Danıştay Altıncı Dairesi Kararı”, T: 07.08.1947, E: 1946/182, K: 1947/1065; “Danıştay Altıncı 
Dairesi Kararı”, T: 7.8.1947, E: 1946/2574, K: 1947/791; “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 6. 6. 
1950, E:1949/2246, K:50./1607’ den nakleden Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s. 104-105. 
121 “Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı”, T: 09.03.1951, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk 
Belediyecilik Derneği,  No: 109, s. 736-738’den, Karatepe, İdarenin Takdir Yetkisi, s.105. 
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edilmelerinde idarenin, işlemin sebeplerini ve gereğini takdir etmekte mutlak bir 

takdir yetkisine sahip bulunduğuna ve bu nedenle bu tür işlemlerin Danıştay’ın 

denetimi dışında kaldığına” ilişkin yorumu etkili olmuştur122. Fakat bu yorumun 

etkisi de uzun sürmemiştir. Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında; “kanaat 

bildiren delillerin denetime tabi olduğuna”123 hükmedilmiştir.  

 

1924 Anayasası’nda somut olarak idarenin yargısal denetiminden 

bahsedilmemesine rağmen bu dönemde idarenin takdir yetkisinin yargısal denetimine 

ilişkin Danıştay kararlarına rastlanılmaktadır. 1961 Anayasası’nın “İdare” başlıklı 

bölümünde,  “İdarenin Esasları” başlığı altındaki 114’üncü maddede ilk defa idarenin 

yargısal denetimi somut olarak ifade edilmiştir. Bu maddeye göre; “İdarenin hiçbir 

eylem ve işlemi hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.”  

Ayrıca, 1924 Anayasası’ndan farklı olarak Danıştay, yargı bölümünde yüksek 

mahkemeler arasında “üst derece idare mahkemesi” olarak düzenlenmiştir.  

 

 1961 Anayasası döneminde idarenin yargısal denetiminin yolunu kapatan 

hükümler Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Bu hükümlere, 08.06.1949 tarih 

ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 39’uncu maddesinde, görülen lüzum 

üzerine emekliye sev edilenlerin bu işlemlere karşı dava açmalarını yasaklayan 

hüküm örnek olarak verilebilir. Böylece 1961 Anayasası döneminde Danıştay’ın 

yargısal denetim alanı son derece genişlemiştir124.  

 

İdarenin hiçbir eylem ve işleminin hiçbir halde yargı denetimi dışında 

tutulamayacağı kuralı sanki idarenin takdir yetkisini ortadan kaldırılmış izlenimi 

yaratmaktadır. Fakat bu dönemde 30 Temmuz 1963 gün ve 11467 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararında yer alan muhalefet şerhlerinde 
                                                            
122 “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin (B) fıkrasının 
yorumlanmasına mahal olmadığına dair” 1728 No.lu T.B.M.M kararı,  23. 05. 1951 tarih ve 7815 
sayılı Resmi Gazete, (Çevrimiçi), 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7815.pdf&main
=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7815.pdf, 07.08.2011. 
123 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, T: 17. 04. 1956, K:55/3444’ nakleden Karatepe, İdarenin 
Takdir Yetkisi, s. 105. 
124 Oytan, Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları, s. 30-31. 
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takdir yetkisinin varlığından şüphe edilmediğinden hatta uygulanan haliyle endişe 

verici olduğundan bahsedilmiştir125.  

 

 1971’den bu yana anayasa ve kanunlarda takdir yetkisinin denetimine 

sınırlama getirilmeye çalışılmıştır126.  Anayasanın 114’üncü maddesindeki “İdarenin 

hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde yargı denetimi dışında bırakılamaz.” hükmü 

20.09.1971 günlü, 1488 sayılı kanunla “ İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 

yargı yolu açıktır.” şeklinde değiştirilmiştir127. Ayrıca, “Yargı yetkisi,  yürütme 

görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini 

sınırlayacak tarzda kullanılamaz.”  ve “İdarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı 

verilemez.”  hükümleri de maddeye eklenmiştir. Gerekçede, idarenin her türlü eylem 

ve işlemine karşı, bu eylem ve işlemlerden hakları zarar görenlerin yargı yoluna 

başvurmalarının hiçbir sebep ve suretle kısıtlanması düşünülmeyen bir hak olduğu ve 

bu hakkın Anayasa’nın 31’inci maddesi ile tereddüde yer vermeyecek biçimde 

hüküm altına alındığı ifade edilmiştir. Ancak, uygulamada,  “yargı denetimi” 

ifadesinin bazı yanlış anlaşılmalara yol açtığı, bu ifadenin, yargının re'sen 

murakabede bulunmasına ve yargının, idarenin yerine geçerek idari eylem ve 

işlemler tesis etmesine imkân verici bir yetki gibi anlaşılmak istendiği ve bu 

değişikliğin, kavram karışıklığından doğan duruma açıklık getirmek için kaleme 

alındığı belirtilmiştir. Ayrıca “Yargı yetkisinin yürütme görevinin kanunlarda 

gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda 

kullanılamayacağı” hükmü “yargı yetkisinin kullanılışı ile yürütme görevinin 

kanunlarla belli edilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesindeki yetkinin 

kayıtlanamayacağı açıklığa kavuşmuş olmaktadır” ifadesi ile gerekçelendirilmiştir. 

Maddenin başlığının da, ifade edilen gerekçeler nedeniyle değiştiği belirtilmiştir128. 

                                                            
125 30 Temmuz 1963 gün ve 11467 sayılı Resmi Gazete’den nakleden Yıldızhan Yayla, İdarenin 
Takdir Yetkisi, s. 210. 
126 Akıllıoğlu, Yönetsel Yargı ve Denetimin Etkinliği, s. 8. 
127 Oytan, Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları, s. 30. 
128 “Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/558)”, “Madde Gerekçeleri”, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem: 3, C: 17, Toplantı: 
2, 156. Birleşim, 27.08.1971 Cuma, s. 12, (Çevrimiçi), 
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d03/c017/mm__03017156.pdf, 16.07.2011. 
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Getirilen bu düzenlemeden sonra Danıştay, takdir yetkisinin hukuka ve kanunun 

amacına uygunluğunun denetlenebileceği yolunda içtihat oluşturmuştur129.  

 

1971 değişikliğinden sonra, 06.01.1982 tarihinde “2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu” kabul edilmiş ve bu kanunun “İdari dava türleri ve idari 

yargı yetkisinin sınırı” başlıklı ikinci maddesinin ikinci fıkrasında:  

 

“İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda 

gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve 

işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.” 

ifadesi yer almıştır.  

 

Bu madde ile birlikte ilk defa “yerindelik denetimi”  kavramı yasal bir 

düzenlemede ifade edilmiştir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ardından 

18.10.1982 tarihinde yeni bir anayasa kabul edilmiştir. Bu anayasada idarenin 

yargısal denetimi “Yargı Yolu” başlıklı 125’inci maddede düzenlenmiştir. Bu madde, 

anayasanın idare bölümünde yer almakla birlikte 1961 Anayasası’ndan farklı olarak 

“İdarenin Esasları” başlığı altında değil ondan sonra gelen “Yargı Yolu” başlığı 

altında düzenlenmiştir. 

 

 1982 Anayasası’nda idarenin yargısal denetimi konusunda 1971 

değişikliğinin getirdiği sınırlamalar aynen kabul edilmiş ve bu değişikliklere 

eklemeler yapılmıştır. Danışma meclisi, 1961 Anayasası’nda yer alan “Yargı yetkisi,  

yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 

getirilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı 

kararı verilemez.”ifadesinde değişiklik yaparak  “İdari yargı yetkisi, idari işlem ve 

eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır; idarî işlem ve eylem 

niteliğinde yargı kararı verilemez.” ifadesini önermiştir. Bu öneride kanun maddesi 

153 olarak belirlenmiştir. Fakat Milli Güvenlik Konseyi hem bu ifadeyi hem de 

                                                            
129 Çağlayan, Türk Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, s. 172. 
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kanun maddesini değiştirmiştir. Bu değişikliğe göre madde numarası 125 olmuştur.  

İfadenin son şekli ise şöyledir;  

 

  “Yargı yetkisi,  idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 

getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak 

biçimde yargı kararı verilemez.”130 
 

1982 Anayasası’nda yer alan “Yargı yolu” başlıklı maddenin iki farklı 

gerekçesi mevcuttur. Bunlardan ilki Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu 

tarafından ifade edilmiştir. Bu gerekçede; idarenin yargısal denetiminin idari işlem 

ve eylemlerin hukuka uygunluklarının denetlenmesi ile sınırlı olduğu; dolayısıyla, 

yargı organının idari işlemin yerindeliğini denetleyemeyeceği belirtilmiştir. Bu 

gerekçenin bir sonucu da yargı organının idare yerine geçerek karar alamaması, bir 

başka deyişle idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı verememesidir.”131 Bu 

gerekçe ile anayasada yer alan hükmün yerindelik denetimine izin vermediği ve 

böylece yerindelik denetimi yasağının anayasada yer almasa da, ilk defa anayasal 

açıdan ele alındığı ifade edilmiş olmaktadır. Bir diğer gerekçe ise Milli Güvenlik 

Konseyi tarafından ortaya konmuştur. Bu gerekçe, Danışma Meclisi Anayasa 

Komisyonu tarafından ortaya konan gerekçeye nazaran oldukça kısa niteliktedir. Bu 

gerekçeye göre maddenin amacı “idarî yargı yetkisinin hududuna açıklık 

getirilmesidir.”132 

 

Görüldüğü gibi, 1982 Anayasası’nda idarenin yargısal denetimi hukuka 

uygunluk denetimi ile sınırlı tutulmuştur. Yargısal denetimin hukuka uygunluk 

denetimi ile sınırlı tutulmasındaki amaç, idarenin takdir yetkisinin ortadan 

                                                            
130 Karahanoğulları, İdarenin Yargısal Denetimine Yönelik Anayasa Değişiklikleri, s. 5. 
131 “ Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ( 1/463)”, (S.Sayısı: 166’ya 1inci Ek), Danışma Meclisi 
Tutanak Dergisi, C: VII, 119-128, 1982, s. 38, (Çevrimiçi), http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ 
TUTANAK/DM__/d02/c007/ dm__02007120.pdf, 17.07.2011. 
132 Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu,  (T: 17.10. 1982, E: 1/397, K: 2), “ 
Değiştirilen Maddeler ve Gerekçeleri”, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, C:7, B-118, , 
1982, s.83, (Çevrimiçi), http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/ MGK_/ d01/c007 /mgk 
_01007118.pdf, 17.07.2011. 
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kaldırılmasını ve hâkimin yerindelik denetimi yapmasını önlemektir. Zaten bu durum 

danışma meclisinin gerekçesinde de ifade edilmiştir. Hâkim, idarenin takdir 

yetkisine, başka bir ifadeyle yerindelik alanına giren işlerde, idarenin sağlıklı kararlar 

alabilmesi için kendisine tanınmış olan yasal olarak alınması mümkün kararlardan 

birini seçme serbestisine saygı göstermek zorundadır. Eğer bu alana müdahale 

ederse, hukuka uygunluk denetimini aşarak yerindelik alanına müdahale etmiş, adeta 

idare yerine geçerek idari işlem niteliğinde yargı kararı vermiş olur. Bu durum da 

idarenin takdir yetkisinin, yargının tavrı ile ortadan kaldırılması anlamına gelir133. 

İşte 1982 Anayasası’nda, idarenin yargısal denetimi alanının konu ve kapsam 

bakımından sınırlanması doğrudan yer almasa da 125’inci maddede geçen “takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı vermemek” ifadesi, yerindelik alanının 

yargısal denetime kapatılması açısından özgün bir düzenleme özelliği göstermiştir134. 

 

B. 2010 Anayasa Değişikliğinin Yargı Kararlarına Etkisi 
 

1982 Anayasası, yapıldığı günden bu yana birçok değişikliğe uğramıştır. Bu 

değişikliklerin en kapsamlı olanları 23 Temmuz 1995, 3 Ekim 2001 değişiklikleri ve 

07.05.2010 tarihinde kabul edilip 12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunulan 

değişikliğidir. İlk iki değişiklik daha çok temel hak ve özgürlükler ile ilgiliyken 2010 

Anayasa değişikliği yargısal faaliyetler ile ilgilidir. Bu değişikliklere “Anayasa 

Mahkemesi” ve “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumunda yapılan 

değişiklikler” örnek olarak verilebilir.  

 

 2010 anayasa değişikliği ile idarenin yargısal denetimine ilişkin “Yargı Yolu” 

başlıklı 125’inci maddesine de ek yapılmıştır. Maddede yer alan “Yargı yetkisi, idari 

eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır” hükmüne, bu 

yetkinin “hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı” ifadesi 

eklenmiştir. Bu değişikliğin gerekçesi şöyledir;  

 

                                                            
133 Oytan, Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları, s. 45. 
134 Karahanoğulları, İdarenin Yargısal Denetimine Yönelik Anayasa Değişiklikleri, s. 47. 
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 “Yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

sınırlı olduğu; yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 

getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak 

biçimde yargı kararı verilemeyeceği hükme bağlanmış ve maddenin gerekçesinde “Yargı 

organının idarî işlemin yerindeliğini denetlemeyeceği” belirtilmiş olmasına rağmen, 

uygulamada bu hükme uymayacak şekilde yargı kararlarının verildiği görüldüğünden, bu tür 

uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, fıkrada yargı yetkisinin, hiçbir surette yerindelik 

denetimi şeklinde kullanılamayacağı açıkça vurgulanmıştır. Bu ilkenin anayasada yer 

almasının yargı pratiğimizden kaynaklandığı ve önleyici işlevi olacağı açıktır. Yerindelik 

denetimi, yürütme iktidarının negatif kullanımı anlamına gelir.”135 

 

 Gerekçe, yerindelik denetimi yasağının anayasada açıkça ifade edilmesi ile bu 

yasağın işlevselliğinin sağlanacağı düşüncesindedir. Fakat bu işlevselliğin ne şekilde 

gerçekleşeceğine dair bir açıklama da yapılmamıştır. Dolayısıyla, yerindelik 

denetimi yasağının anayasada açıkça ifade edilmesi ile bu denetimin nasıl 

engellenebileceğine dair bir açıklama getirilmemiştir.  

 

  Anayasa’nın 125’inci maddesine böyle bir hükmün eklenerek yerindelik 

denetimi yasağının açık bir anayasal bir hüküm haline gelmesi, hükmün işlevselliği 

açısından tartışma yaratmıştır. Değişikliğe etkisiz bakan bazı görüşlere göre,  

 

“Madde gerekçesinde zaten yerindelik denetimi yasağı varken, İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nda da yerindelik denetimi yasağı ifade edilmişken ayrıca, idari yargı 

mercilerinin yerindelik denetimini yasaklamak için anayasaya böyle bir hükmün 

getirilmesine gerek yoktur.”136; “Bu hükümden sonra da yargı kararlarının niteliğinde bir 

değişiklik olmayacaktır, çünkü yerindelik denetimi kavramının sınırlarını çizmek çok kolay 

                                                            
135 “Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve 264 
Milletvekilinin 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasasının Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu, Madde 
Gerekçeleri”,(2/656), Dönem; 23, Yasama Yılı: 4, S. Sayısı:  497,  (Çevrimiçi) 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss497.pdf,  18.07.2011 
136 Yusuf Şevki Hakyemez, “2010 Anayasa Değişiklikleri ve Demokratik Hukuk Devleti, Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XIV, No: 2, 2010, s. 396. 
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değildir.”137; “Eklenen hüküm işlevsizdir.”138; “İdarenin yargısal denetimine getirilen 

“yerindelik denetim yasağı” (m.125), sosyal hakların yargısal güvencelerini -doğrudan veya 

dolaylı biçimde-azaltıcı etkiler doğurabilecek ve özelleştirmeye ilişkin kararlar, sosyal 

hakları doğrudan etkileyebilecektir” 139.  

 

 Değişikliği destekleyen ve olumlu gören tarafın gerekçelerinde ise;  

 

 “Hukuka uygunluğu teşvik edeceği, hukuk devleti ve demokrasinin standartlarını 

yükselteceği”140 ve “Anayasa değişikliğinin, aslında kamu hukukunun temel bir prensibi olan 

yerindelik denetimi yasağına anayasada normatif bir dayanak kazandırmakta olduğu”141 

savları ileri sürülmüştür.  

 

 2010 Anayasa Değişikliği paketi CHP Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay, 

CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile birlikte 111 milletvekili tarafından 

Anayasa Mahkemesi önüne götürülmüştür. 125’inci maddeye eklenen “yerindelik 

denetimi yasağı” ifadesi davacılar tarafından doğrudan iptal edilmesi gereken hüküm 

olarak ileri sürülmemiş hatta bu değişiklik Anayasa değişikliğini kabul edilebilir hale 

getirmek için, “toplumun beğenisini kazanacağı düşünülen ilgili düzenlemelere” 

örnek olarak gösterilmiştir. Bu başvuru karşısında bazı maddelerin iptal edilmesine 

karar verildiyse de çoğunun iptal istemi reddedilmiştir. 07.05.2010 günlü, 5982 sayılı 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun”un iptali istenen hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması istemi 

ise oybirliği ile reddedilmiştir. Karara gerekçe yazan üyelerden Serruh Kaleli, Siyasi 

iktidarın kullandığı takdir hakkının yerindelik denetiminin de Anayasa 

                                                            
137 İbrahim Topuz, “Yerindelik Denetimi Kavramı ve Anayasa”, Türk Hukuk Dergisi, No: 144, 
Nisan 2010, s. 21. 
138 Murat Sevinç, “KRONİK, 2010 Anayasa Değişiklikleri: Yöntem ve İçerik Eleştirisi”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: LXV, No: 2, s. 287. 
139 İbrahim Kaboğlu, “Anayasada Sosyal Haklar: Alanı ve Sınırları”, Sosyal Haklar Ulusal 
Sempozyumu II, Bildiriler, 1. b. s. , İstanbul, Petrol-İş Yayınları, 2010, s. 58. 
140 Serap Yazıcı, “12 Eylül’de Halk Oyuna Sunulacak Olan Anayasa Değişikliği Ne Türk Yenilikler 
İçermektedir?” , Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı(TESEV) Yayını, s. 5-12. 
141 Engin Selçuk, Anayasa Değişiklik Paketini Anlama Kılavuzu, 12 Eylül 2010 Tarihli 
Referandumda Oylanacak, T.C. Anayasa’sının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, Stratejik Rapor, No: 36, Ağustos 2010, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, s. 15. 
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Mahkemesi’nin denetleme görev alanı kapsamı içinde kalmadığını ifade etmiştir142. 

Böylece, açıkça anayasal kavram haline gelen “Yerindelik Denetimi Yasağı”, 

Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanarak yargısal açıdan desteklenmiştir.  

 

 İdare hâkimi, önüne gelen bir meselede, idari işlemin, yetki, şekil, sebep, 

konu ve maksat unsurlarının her birini hukuka aykırı olup olmadıkları yönünden 

inceleyebilir. Bağlı yetkinin varlığı halinde zaten idarenin de eli kolu bağlı olduğu, 

yerindelik olarak değerlendirilebilecek bir alan olmadığı için denetimde sorun 

yoktur. Bağlı yetkinin denetiminde, işlemin kanunda öngörülen ifadeye uygun tesis 

edilip edilmemiş olduğuna bakılır. İdare, kanunda ifade neyse ona göre hareket 

edeceğinden seçme şansı yoktur. Alacağı kararın yerindeliğini kendisi de tartışamaz. 

Dolayısıyla hâkimin de yerindelik denetimi yapması gibi bir durum bağlı yetki 

durumunda mümkün olmaz. İdarenin takdir yetkisinin bulunması, takdir yetkisinin 

yerinde kullanılması halini de doğuracağından işte burada sorunlar yaşanmaktadır. 

Elbette idare, takdir yetkisinin bulunması halinde alacağı kararın yerindeliğini 

hukuka uygun olarak kendi tespit edecektir. Fakat eski tarihlerden bu yana alınan 

Danıştay kararlarında hâkimin yerindelik alanına müdahale ettiği görülür. 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2’inci maddesi 1982 Anayasası’nın 125’inci 

madde gerekçesi ve en son 2010 anayasa değişikliği, Danıştay’ın bu tavrının önüne 

geçmek için atılan adımların ürünüdür. Görüldüğü gibi, ne kanun ne gerekçe bu 

denetimin önüne geçememiş ve sonuç olarak bu yasağın açık bir anayasal dayanağa 

kavuşturulması ile önüne geçilebileceği fikri doğmuştur.  

 

 2010 anayasa değişikliği sonrasında verilmiş Danıştay kararlarına 

bakıldığında, Danıştay Beşinci Dairesi’nin bir kararında;  

 

 “Ankara 15’inci İdare Mahkemesinin 08.02.2008 günlü ve E:2007/462, K:2008/141 

sayılı kararının temyizen incelenmesinde, idarenin boş bulunan bir kadroya kamu yararı ve 

hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atama konusunda, gerekli nitelikleri taşıyanlar 

                                                            
142 “Anayasa Mahkemesi Kararı”, T: 07.07.2010, E: 2010/49, K: 2010/87, (Çevrimiçi), 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2866&content=y
erindelik%20denetimi, 18.07.2011 
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arasında tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olduğundan, bu yetkisini belirli bir kişi 

lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı gibi bu husustaki yargısal denetimde, 

işlemin diğer unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, anılan kadroya 

atanma koşullarını taşıyan iki kişi arasında değerlendirme yaparak seçim yapmaya zorlamak 

suretiyle idarenin takdir yetkisinin kaldırılarak bu kişinin atanması sonucunu doğurabilecek 

şekilde iptal kararı verilemeyeceği açıktır. Belirlenen hukuksak duruma göre, dava konusu 

işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davacının başvurusunun reddine 

ilişkin işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”143 

ifadesi yer almaktadır.  

 

 2010 anayasa değişikliği sonrası alınan bu Danıştay kararında, yerindelik 

alanına girmiş bulunan idare Mahkemesi’nin kararı bozulmuştur. Dolayısıyla, kararı 

inceleyen Danıştay hâkimleri açık bir şekilde anayasal hüküm halini almış yerindelik 

denetimi yasağına uygun değerlendirme yapmışlardır. Yine Danıştay Beşinci 

Dairesi’nin atamaya ilişkin başka bir kararında,  

 

 “İdareye birden çok seçenek arasında tercihte bulunması yönünde takdir yetkisi 

tanınan hallerde, idari yargı yerince yapılacak denetim, idarenin tercih ettiği seçeneğin ve 

bunun uygulanmasının hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesiyle sınırlı olup, yargı 

yerlerinin idareyi bu seçeneklerden birisini tercihe zorlayacak ya da belirli bir yönde işlem 

veya eylem tesisine zorlayacak biçimde karar vermeleri ve böylece idari işlemlerin 

denetiminde “hukuka uygunluk” sınırını aşarak “yerindelik” denetimine girmeleri anayasa ve 

yasa hükmüyle bağdaşmaz.”144   ifadesi yer almaktadır.  

 

 Danıştay Sekizinci Dairesi’nin bir kararında ise, davacı tarafından, Meslek 

Liseleri, Aile Tüketici Bilimleri Bölümü Sosyal Hizmetler Dalı öğrencilerine kendi 

alanlarında tercih hakkı verilmesi, ek puan hakkından yararlandırılmaları ile ilgili 

düzenleyici işlemin yapılması istemine ilişkin değerlendirmede bunmuştur.  Dairenin 

değerlendirmesinde;  

 

                                                            
143 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, E: 2008/4682, K: 2011/327. (Yayınlanmamıştır.) 
144 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, E: 2008/4569, K: 2011/329.(Yayınlanmamıştır.) 
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“İdari yargıda açılacak iptal davalarının mahkemelerce karara bağlanabilmesi için 

ortada idari davaya konu olabilecek idari işlemin bulunması gerekmekte olup idarenin yerine 

geçerek idari eylem veya işlem niteliğinde yargı kararı verilmesinin mümkün olmadığı…Bu 

bağlamda, Meslek Liseleri, Aile Tüketici Bilimleri Bölümü Sosyal Hizmetler Dalı 

öğrencilerine kendi alanlarında tercih hakkı verilmesi, ek puan hakkından yararlandırılmaları 

ile ilgili düzenleyici işlemin yapılması isteminin idari eylem ve işlem tesisine yol açacak 

nitelik taşıdığı anlaşıldığından inceleme olanağı bulunmamaktadır.”145 ifadesi yer almıştır.  

 

Danıştay Sekizinci Dairesi’ne yönelen talep değerlendirildiğinde, idari eylem 

ve işlem yapma görev ve yetkisinin idare olduğu bir gerçektir. Bu sebeple, idari 

işlem tesisine yönelik talebin de Danıştay tarafından yerine getirilmesine olanak 

yoktur. Dolayısıyla, Danıştay’ın davacının talebine yönelik tutumu yerindedir.  

 

Danıştay Beşinci Dairesi’nin başka bir kararına bakıldığında ise yerindelik 

denetimine ilişkin farklı bir tavrın alındığı görülür. Bu kararda,  

 

 “İlde görev yapan Valinin bu görevinden alınarak merkezde görevlendirilmesi 

konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış ise de, idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımı 

mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu 

açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu kuşkusuzdur. Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 2. Maddesinin (1/a) bendi gereğince iptal davalarında,idari işlemin yetki, 

şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu 

bulunmaktadır. 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 9. Maddesinin, Valilere, diğer bütün kamu 

görevlilerinden farklı olarak, idari sorumluluk yanında, ilde Hükümetin temsilcisi ve her 

Bakanın siyasi yürütme vasıtası olma görevini de vermesi nedeniyle, il valilerinin bu 

görevlerinden alınma işlemlerinde, idarenin takdir yetkisinin denetiminin, Valinin hükümet 

programının uygulayıcısı olduğu hususunun da göz önüne alınarak yapılmasını 

gerektirmekte ise de, söz konusu farklılığın, Bakanlar Kurulunun sahip olduğu takdir 

yetkisinin, salt hükümet programının uygulanmasını sağlamak gibi bir nedenle il Valilerini 

görevden alabileceği şeklinde sınırsız bir yetkiye dönüştürülmesine imkan vermeyeceği 

açıktır. Aksi düşüncenin kabulü halinde, İl valilerinin görevlerinden alınmaları yolunda tesis 

                                                            
145 “Danıştay Sekizinci Dairesi Kararı”, E: 2011/3361, K: 2011/2618. (Yayınlanmamıştır.) 
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edilen idari işlemlerin hukuka uygunluk denetimininin, Anayasanın 125. Maddesinde ve 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. Maddesinde belirlenen hukuki sınırlar 

içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Dosyanın incelenmesinden, Elazığ valisi 

olarak görev yapmakta iken, 06.09.2010 gün ve 2010/824 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile 

Kırklareli Valiliğine atanan ve 20.09.2010 tarihinde Kırklarelinde göreve başlayan 

davacının, 13.12.2010 tarih ve 2010/1159 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile merkez valiliğine 

atandığı anlaşılmaktadır. Davalı idarece, görevde bulunduğu kısa süre içinde görevini yerine 

getirmede yetersiz kaldığı veya gereği gibi yerine getiremediği yolunda somut bilgi ve belge 

sunulamadığı görüldüğünden işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.”146 ifadesi 

yer almaktadır. 5442 İl İdaresi Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre “Valiler, 

lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçişleri 

Bakanının tensip edeceği işlerde görevlendirilebilirler.” 

 

 Maddenin ifadesinde geçen “lüzum” kavramı soyut bir kavramdır. Bu 

kavramın içeriğini dolduracak olan da idaredir. Kararda, idarenin bu konuda takdir 

yetkisi olduğu kabul edilmektedir. Fakat idarenin bu yetkiyi kullanırken, kamu yararı 

ve kamu hizmetinin gereklerini gözetmesi gerektiği ve takdir yetkisinin sınırsız 

olmadığı ifade edilmiştir. İdarenin takdir yetkisi elbette sınırsız değildir. Fakat 

idarenin belirsiz kavramlara ilişkin değerlendirmesi, açık hata gibi takdir hatasına 

düşülmesi haline girmiyorsa da yargı organları idarenin takdir yetkisine ilişkin 

kararlarını denetlememelidir.  

 

 Hukuk kurallarının uygulayıcısı olan hâkimler yasal düzenlemelerde yer 

almasa bile zaten, kendiliklerinden denetimlerini hukuki sınırlar içerisinde tutmalı ve 

yürütmenin alanına girmemeleri gerektiği bilincine sahip olmalıdırlar. Yerindelik 

denetimi yasağının açık bir ifadeyle anayasal dayanağa kavuşması, yargı 

makamlarının olası bir yerindelik denetimi gerçekleştirmeleri halinde bu denetimin 

artık anayasada açık bir şekilde yer alan yasağa aykırılık teşkil edeceği bilinciyle 

hareket etmelerini sağlayacaktır. Bu açıdan anayasa değişikliği olumlu bir gelişme 

olarak değerlendirilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki idarenin işlemlerindeki 

                                                            
146 “Danıştay Beşinci Dairesi Kararı”, E: 2011/196. (Yayınlanmamıştır.) 
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yerindelik soyut ve sınırları net bir şekilde belli olmayan bir kavramdır. Dolayısıyla, 

idare hâkimi, idari işlemlerin hukukiliğini denetlerken idari işlemi tesis eden kişinin 

takdir hatasına düştüğünü tespit ettiği durumlarda aslında yerindelik alanına da 

girmiş olacaktır. Bu sebeple, yerindelik denetimi yasağını çok katı bir şekilde 

uygulamak olası takdir hatalarının göz ardı edilmesine yol açabilir. Dolayısıyla, 

yerindelik denetimi yasağı, gerekli olmakla birlikte, takdir yetkisinin keyfileşmesine 

sebep olmamalı ve asıl olarak idare hâkiminin keyfi denetimine engel olmak amacına 

hizmet etmelidir.  
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SONUÇ 
  

 Toplumsal hayatın değişen koşullarına ayak uydurabilmek için idareye 

tanınması artık bir zorunluluk halini almış olan takdir yetkisi, bu çalışmada, hem 

kavramsal açıdan hem varlık sebebi ve idari işlemin unsurlarındaki görünüşü 

açısından hem de inceleme konusunun odak noktasını oluşturan yargısal denetim 

açısından incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan bu incelemeler ışığında, takdir yetkisine 

ilişkin elde edilen verilerin değerlendirilmesi halinde kesin ve net çizgilerle sınırları 

belirlenmiş sonuçlara ulaşmanın pek de mümkün olmadığı görülmüştür. Bu sebeple, 

takdir yetkisi kavramının açıklanma aşamalarına ilişkin yapılacak değerlendirme, 

hukukun genel ilkeleri ışığında ve fakat soyut bir nitelik taşıyacak, somutluk yine 

pratik hayattaki uygulamalarla sağlanacaktır.  

  

 Takdir yetkisi, kavramsal açıdan değerlendirildiğinde, hukukun her alanında 

etkisi olan ve bu sebeple vazgeçilemeyen bir kavram olduğu görülür. Bunun sebebi 

de, toplumsal ihtiyaçların değişme hızına hukukun düzenleme işlevinin 

yetişememesi, bu sebeple oluşacak hukuki düzenleme boşluğunun, bu ihtiyaçların 

giderilmesi noktasında bir şekilde doldurulması gerekliliğidir. İşte bu gereklilik 

sebebiyle, hukuk alanında, hukukun uygulayıcılarına takdir yetkisi tanınmıştır. 

Takdir yetkisi bir zorunluluk olduğu kadar aynı zamanda bir gerekliliği de ifade eder. 

Çünkü kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve kamu yararının 

gerçekleştirilmesi devletin birincil fonksiyonlarındandır. Devletin, bu ihtiyaçları 

önceden öngörüp düzenleme yapmasını ve oluşabilecek her ihtiyaca cevap vermesini 

beklemek gerçekçi değildir.  Bu sebeple, devlet faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli bir 

şekilde yürütülebilmesi için, takdir yetkisinin varlığı bir gerekliliktir.  

 

Takdir yetkisinin varlığının açıklanması her zaman zor olmuştur. Çünkü 

oldukça soyut bir kavram olan takdir yetkisi, pratik hayatta somutlaştığında birden 

çok ve farklı görüşün doğmasına yol açar. Bu yetkiyi çeşitli tezler ve görüşlerle 

açıklayan birçok yazar olmasına rağmen ortak bir açıklama yapmak pek mümkün 

olamamıştır. Ama yine bu yetki için, “kamu hizmetinin değişen nitelikleri karşısında, 
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idarenin hukuk kuralları içerisinde hareket alanını serbestçe belirlemesi”, şeklinde bir 

tanım yapılabilir. 
 
 Takdir yetkisinin varlığı her hukuk dalında olduğu kadar idare açısından da 

çok önemlidir. İdare açısından takdir yetkisinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü idare, 

devletin faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve bu alanda düzenleyici 

işlemler tesis eden bir kurumdur. Bu sebeple, idare alanında idare kişilerine tanınan 

takdir yetkisi, kamu hizmetinin yürütülmesi ve kamu yararının gerçekleştirilmesi, 

hizmetlerin gereklerine uygun ve zamanında önlemler alınması açısından çok 

önemlidir.  

 

 İdarenin takdir yetkisi hukuk devleti ile çelişir gibi gözükse de aslında her iki 

kavram birbirini tamamlar niteliktedir. Devletin tüm faaliyetleri ile hukuka bağlı 

olmasını ifade eden hukuk devleti, idarenin serbest hareket etme alanını kısıtlar gibi 

gözükse de aslında hukuk devleti ilkesi ile birlikte, idarenin takdir yetkisi daha 

güvenilir hal almaktadır. Çünkü hukuk devleti ilkesi ile birlikte, idare, takdir 

yetkisini kullanırken, hukuki sınırlar içerisinde kalması gerektiğinin bilincinde 

olacak ve idare edilenler de kendileri hakkında tesis edilen işlemlerin hukuki açıdan 

sorgulanabilirliğinin farkına vararak kendilerini daha güvende hissedeceklerdir. 

Hukuk, idarenin faaliyetlerinin hukuka ve adalete uygun olmasını ister ve bu açıdan 

idareyi sınırlar. Fakat bu sınırlar çerçevesinde idareyi serbest bırakır. Hukuk, 

idarenin amacına ulaşmasında bir araç vazifesi görür.  

 

 İdarenin faaliyette bulunma sebebinin özünü oluşturan kamu yararının 

gerçekleştirilmesi için idareye takdir yetkisi tanınması kaçınılmazdır. Fakat idarenin 

bütün faaliyetlerinde, takdir yetkisi içerisinde hareket etmesi düşünülemez. İdari 

faaliyetleri gerçekleştiren gerçek kişiler, yetkilerini keyfî nitelikte kullanma 

eğiliminde olabilirler. Bu sebeple, her faaliyetin takdir yetkisi içerisinde 

gerçekleşmesi mümkün olmamalıdır. Bu durum bireylerin hem idareye hem de 

hukuka olan güvenleri açısından gereklidir. İşte bu sebeple idare, bazı faaliyetlerini 

bağlı yetkisi çerçevesinde gerçekleştirmek zorundadır. Bağlı yetki hallerinde, 
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idarenin hareket alanı hukuk kuralları ile sınırlanarak nasıl hareket etmesi gerektiği, 

kanun ifadesinde kendisine gösterilmiştir. Örneğin, Devlet memurluğuna alınma 

işleminde adayların sınava girmeleri gerekir. Sınava girecek adayların da belli 

şartları taşıması gerekir. Bu şartları taşımayan adaylar sınava alınamazlar. 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 49’uncu maddesinde bu durum ifade edilmiştir. Bu 

maddeye göre,  

 

“Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek 

isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar. Devlet kamu hizmet ve 

görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara 

katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.” 

Maddenin ifadesinden de anlaşıldığı gibi bu durumda idarenin sınava girme şartlarını 

taşımayan bir kişiyi sınava almada takdir yetkisi yoktur. Burada idarenin yetkisi 

hukuk kuralları ile bağlanmıştır. İşte, idarenin, bireylerin hukuk güvenliğini ve 

kendileri hakkında tesis edilmiş işlemlere itimat etmelerini sağlamak için bazı 

hallerde bağlı yetkisinin bulunması bir zorunluluktur.  

 

 İdare takdir yetkisini kullanırken, idari faaliyete en uygun usulleri bulmak, en 

doğru yolu seçmek yetkisine sahiptir. İşte bu yetki, bir anlamda idari işlemin 

yerindeliğinin de belirlenmesi anlamına gelir. İdare, bir idari işlemle ilgili takdir 

yetkisi kullanırken, aslında o işlemin yerindeliğini de tespit eder. Buradaki yerindelik 

kavramı aslında, idareye yüklenmiş bir sorumluluktur. Çünkü idare takdir yetkisine 

dayalı işlem tesis ederken yerinde karar almak zorundadır. Fakat yerindelik soyut bir 

kavram olduğu ve sınırları hukuk kuralları ile belirlenemediği için, idarenin 

yerindelik tespitine saygı duyulması gerekir. Aksi halde idare, işlem tesis etme 

noktasında denetim korkusu sebebiyle, hep çekingen ve korkak davranır.  

 

 İdarenin takdir yetkisinin hâkimin sahip olduğu takdir yetkisi ile 

karşılaştırılması yapıldığında, yargılamada hâkimlere tanınan takdir yetkisinin, kanun 

boşluklarını doldurma konusunda hâkime yardımcı olması için tanınmış bir yetki 

iken, idare alanındaki takdir yetkisinin, idare kişisine tanınmış ve idari faaliyetin 
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yürütülmesine ilişkin bir yetki olduğu görülür. İşte görüldüğü gibi takdir yetkisi, her 

zaman gerekli olabilecek ve sorunların çözümünde anahtar görevi görebilecek 

nitelikte bir yetkidir. 

 

 İdarenin takdir yetkisinin sınırı bazı hallerde değişebilir. Olağanüstü hal ve 

sıkıyönetimin varlığı halinde idarenin sahip olduğu takdir yetkisi ile normal 

zamanlarda sahip olunan takdir yetkisi farklıdır. Olağanüstü halin varlığı ve bu 

sebeple alınması gereken tedbirler nedeniyle, bazen bağlı yetki bile takdir yetkisine 

dönüşebiliyorken, normal zamanlardaki takdir yetkisinde durum farklıdır. Normal 

zamanlardaki takdir yetkisi her zaman kullanılabilen bir yetki iken, olağanüstü 

hallerdeki takdir yetkisi geçici nitelikte, sadece olağanüstü şartların varlığı sürecinde 

geçerli olabilen bir yetkidir. Olağanüstü hal dışında, olağanüstü hal ilanı olmadan da 

olağanüstü şartların varlığı halinde, kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak adına 

idarenin takdir yetkisinde genişleme olabilmektedir. Yürütmenin hükümet işlevine 

ait bir kavram olan hükümet tasarrufları da idarenin takdir yetkisinin sınırını 

etkileyen hallere örnek olarak gösterilebilir. Fakat hükümet tasarrufları yargısal 

denetime konu olmamaları sebebiyle, idarenin takdir yetkisine dayalı işlemlerinden 

farklı özellikler gösterirler.  

 

 Takdir yetkisinin tespiti oldukça zordur. Özellikle belirsiz kavramların varlığı 

halinde idarenin takdir yetkisinin varlığı konusunda görüş birliği yoktur. Fakat 

belirsiz kavramlara örnek olarak verilebilecek olan kamu hizmetini yerine getirmek 

ve kamu yararını gerçekleştirmek kavramları soyut kavramlardır ve bu kavramların 

içlerinin doldurulması gerekir. Bu kavramlara ilişkin toplumda genel ve yaygın bir 

anlayış da olsa sonuç olarak bu kavramların net bir tanımı yoktur. Dolayısıyla, 

belirsiz kavramların varlığı halinde idarenin somut olayın özelliklerine göre belli 

oranda takdir yetkisinin olacağı bir gerçektir. Fakat idarenin böyle hallerde sahip 

olduğu takdir yetkisi mutlak değildir. İdare, belirsiz kavrama ilişkin genel bir anlayış 

varsa, bu genel anlayışa uygun hareket etmek zorundadır. Bu sebeple, belirsiz 

kavramların varlığı halinde mutlak bir takdir yetkisinin varlığından bahsedilemez. 

Teknik değerlendirme gereken işlerde ise, bu konuda idare tarafından 
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görevlendirilmiş uzmanların görüşlerine saygı duymak gerekir. İdarenin konu ile 

ilgili bir uzmanlığı yoksa ve idari işlem teknik özellikler içeriyorsa, burada idare 

uzman görüşlerine başvurarak hareket etmek zorundadır. Takdiri işlem yapamaz.  

 

İdari işlemin türlerinden düzenleyici işlemlerde idarenin takdir yetkisinin 

varlığı inkâr edilemez. Çünkü idare, kanuna aykırı olmamak üzere her konuda 

düzenleyici işlem yapabilir. Birel işlemlerdeki takdir yetkisi konusunda ise bazı 

yazarlar bu işlemlerin tamamen sübjektif olduklarını ve takdir yetkisini 

içermeyeceklerini, bazıları ise, belli birel işlemlerde takdir yetkisinin olabileceğini 

savunmuşlardır. Elbette ki birel işlemler sübjektif yapıdadırlar ve bu sebeple 

düzenleyici işlemlere göre alanları sınırlıdır. Fakat birel işlemlerde takdir yetkisinin 

varlığını her somut birel işleme göre değerlendirmek gerekir. Örneğin, eşitler 

arasında atama yapacak idarenin, atanacak kişiyi seçme serbestisi olabilir. Fakat bu 

gibi serbesti hallerine birel işlemlerde çok fazla da rastlanmaz. Sonuç olarak az da 

olsa birel işlemlerde de takdir yetkisinin varlığından söz edilebilir.  

 

İdari işlemin unsurlarında takdir yetkisinin varlığı da çok tartışmalı bir 

konudur. İdari işlemin hangi unsurunda takdir yetkisinin var olduğu konusunda 

değişik görüşler ortaya atılsa da sebep ve konu unsurunda takdir yetkisinin varlığı 

diğer unsurlara nazaran ön plana çıkar. İdari işlemin sebebinde takdir yetkisinin 

varlığı mutlak değildir. Bazen kamu yararı ve kamu hizmeti gibi ifadeler 

kullanılabilir. Bu ifadeler, daha genel anlamlar içerseler de yine de soyut 

kavramlardır ve bu kavramları faaliyetleri ile somutlaştıracak olan idaredir. Fakat 

idari işlemin sebebi, belirsiz kavramlara yönelik kabul edilmiş genel anlayışa 

aykırılık teşkil etmemelidir. İdari işlemin tesisi için lüzum ya da gereklilik gibi 

kavramların var olması halinde ise, ifadelerin daha muğlâk olması sebebiyle, 

idarenin takdir yetkisi daha geniş olabilir. Çünkü bu lüzumun içerik ve yerindeliğini 

tayin edecek makam idaredir. Dolayısıyla böyle hallerde idarenin takdir yetkisinin 

varlığı inkâr edilemez. Böyle hallerdeki takdir yetkisi, bazı yazarlarca değerlendirme 

marjı olarak ifade edilerek takdir yetkisi alanından çıkarılmak istenmiştir. Aslında bu 

değerlendirme marjı da takdir yetkisinin görünüş şeklinden başka bir şey değildir. 
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İdarenin bir konuya ilişkin değerlendirme yetkisi varsa o konuda takdirini kullanarak 

bir değerlendirmede bulunduğu açıktır. Bu sebeple, kısıtlı da olsa idari işlemin sebep 

unsurunda takdir yetkisinin varlığı görülebilir.  

 

İdari işlemin konu unsurundaki takdir yetkisinin varlığı ise, genel olarak 

kabul edilmiş bir durumdur. Çünkü konu unsuru, genel çerçeveleri ile oluşturulmuş 

idari işlemin niteliğinin toplumun değişen yapısına hızla uyarlanmasında en çok 

üzerinde durulması gereken unsurdur. Bazen bir idari işlemin, birden çok konusu 

olabilir ya da idari işlemin dayanağı olan hükümde konu ile ilgili emir niteliğinde 

ifadeler yer almayabilir. İşte bu gibi hallerde idarenin takdir yetkisinin varlığından 

söz edilir. Örneğin, yardım için ayrılan fonlardan ne çeşit yardım yapılacağını idare 

kendisi takdir eder. Görüldüğü gibi, idarenin konu unsurundaki takdir yetkisinin 

varlığı, idarenin soyut hukuk kurallarını somut olaylara tatbikinde en sağlıklı ve 

yerinde kararları alması açısından kaçınılmazdır.  

 

İdare takdir yetkisine dayanarak birçok faaliyette bulunabilir. Fakat idarenin 

takdir yetkisini her defasında hukuka uygun olarak kullandığını iddia etmek doğru 

değildir. İdare, bazı hallerde takdirde hataya düşebilir ve kusurlu bir hareketiyle 

işlem tesis etmiş olabilir. Böyle hallerde, ortaya çıkan zararlardan idarenin hizmet 

kusuru dolayısıyla sorumlu tutulacağı muhakkaktır. İdarenin takdir yetkisine dayalı 

faaliyetlerinin hukuka uygun ve yerinde gerçekleştiği haller sonucunda da bir zarar 

ortaya çıkmış olabilir. Böyle hallerde ise idarenin kusursuz olarak sorumluluğuna 

gidilebilir. Sonuç olarak, takdir yetkisi, idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir 

kurum değildir.  

 

İdareye takdir yetkisi tanınması nasıl bir gereklilik ve zorunluluksa idarenin 

işlemleri açısından denetime tabi tutulması da hukuk devleti ilkesi gereği bir 

zorunluluktur. Bu denetim, denetim türleri içerisinde en etkili olan yargısal denetim 

ile olabileceği gibi, yargı dışı denetim ile de gerçekleştirilebilir. Yargı dışı denetim 

yolları olan hiyerarşi ve idari vesayette, idarenin takdir yetkisine dayalı işlemlerinin 

denetimi yargısal denetimden farklı özellikler gösterir. Bu tür denetimlerde, idari 



186 

 

işlemin hukukiliğinin yanında yerindeliğinin de denetlenebildiği görülür. Bağımsız 

idari otoritelerin işlevine bakıldığında ise, teknik ve uzmanlık isteyen alanlarda 

hizmet vermektedirler. Kamu hizmetinin niteliklerinde meydana gelen değişmeler 

sonucunda oluşturulan bu kurumlar, kendi uzmanlık alanlarında takdir yetkilerine 

dayanarak işlem tesis edebilir ve denetim yapabilirler.  

 

Takdir yetkisinin yargısal denetimine bakıldığında ise, bu konuda mevzuatta 

önemli değişiklikler olduğu görülür. İdarenin yargısal denetimine ilişkin ilk hükme 

1961 yılında rastlansa da bu dönemden önce de takdir yetkisinin yargısal denetime 

konu olduğu görülür. Takdir yetkisinin yargısal denetimine ilişkin mevzuattaki 

gelişim Danıştay kararlarının izlediği yöne göre daralma ya da genişleme eğilimi 

göstermiştir. 1961 yılına kadar var olan idarenin geniş takdir yetkisi, 1961 yılında 

anayasada yer alan “idarenin hiçbir işleminin hiçbir halde yargı denetimi dışında 

bırakılamayacağı” ifadesiyle ortadan kaldırılmış gibi gözükse de idarenin takdir 

yetkisi varlığını sürdürmüştür. 1982 Anayasası döneminde ise, bir önceki anayasada 

yer alan idarenin yargısal denetimindeki ifade sertliği nedeniyle, denetimin 

sınırlarının tespitine gidilmiş ve denetimin hukukilik ile sınırlı olduğu ifade 

edilmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan İdari Yargılama Usulü Kanunu da anayasadaki 

ifadenin yanında yerindelik denetimi yasağına da değinmiştir. 2010 yılında yapılan 

en son anayasa değişikliğinde ise yerindelik denetimi yasağına açık bir anayasal 

kimlik kazandırılmıştır. İdarenin takdir yetkisi ve yerindelik alanını güvence altına 

alan yerindelik denetimi yasağının anayasal kimlik kazanması elbette ki önemli bir 

gelişmedir. Bu durum hâkimler için caydırıcı nitelik taşıyabilir. Ama idarenin 

yargısal denetimine ilişkin yapılan hukuki değişiklikler yargı organlarının verdikleri 

kararlar doğrultusunda şekillenmektedir. Bu sebeple, 2010 yılında yapılan anayasa 

değişikliğinin olumlu sonuçlar doğurabilmesi için, Danıştay kararlarında 

somutlaşması gerekmektedir. Bilindiği gibi, yerindelik denetimi yasağı 2010 anayasa 

değişikliğinden önce de İYUK’ da ifade edilmiştir. Bu durum, yargı organlarının 

yerindelik alanına girmelerine engel olamamıştır. 2010 anayasa değişikliği ile 

yerindelik denetimi yasağının açık bir anayasal hüküm haline gelmesi ilk aşamada 

caydırıcı etki yaratabilir ve hâkimler önlerine gelen davalarda anayasaya aykırı 
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hareket etmemek adına daha özenli davranabilirler. Fakat asıl önemli olan hâkimlerin 

somut olayı değerlendirirken hukukilik ile yerindelik sınırını doğru belirlemeleri 

gerekliliğidir. İdarenin ilgi alanındaki konular elbette çok çeşitlidir ve hâkimlerin de 

denetim aşamasında hukukilik ile yerindelik sınırını belirlemeleri zor olabilir. Ama 

bu konuda kabul edilebilecek genel idare hukuku ilkeleri ya da oluşturulabilecek 

Genel İdarî Usul Kanunu idare hukukunun soyutluğunun yol açtığı kavram 

karışıklığına çare niteliğini taşıyabilir. Sonuç olarak yine, yargılama aşamasında 

soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasında hâkimlerin hukukilik ile 

yerindeliğin sınırlarını belirleme konusunda idareye saygı duymaları ve idari 

faaliyetleri yürütme görevini üstlenen idarenin tasarruflarına hukuki sınırlar 

içerisinde olmaları şartıyla güvenmeleri, takdir yetkisinin varlığının korunması ve 

yerindelik denetimi yasağının benimsenmesi açısından çok önemlidir.  
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    Tutanak Dergisi, Dönem:3, C:17, Toplantı:2, 156. 

    Birleşim, 27.08.1971 Cuma, s.12,    

    http://www.tbmm.gov.tr/ tutanaklar/  TUTANAK/MM 

    __/d03/c017/mm__ 03017156.pdf, 16.07.2011. 

: Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı, Başbakanlığa 

Sevk Tarihi: 19.11.2003-15.09.2008, 60. Hükümet 

Döneminde Başbakanlığa Sevk Edilip 
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Sonuçlandırılmayan ve 61. Hükümet Döneminde 

Yenilenmeyen Kanun Tasarıları, (Çevrimiçi), 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/basbakanlik/guik.pdf, 

18.05.2011 

    

    : “Leyla Şahin / Türkiye Davası”, Avrupa İnsan  

    Hakları Mahkemesi, Büyük Daire, T:10 Kasım 2005, 

    Başvuru no: 44774/98, Strazburg, (Çevrimiçi),  

    www.inhak-bb.adalet.gov.tr/  aihm/karar/leylasahin.doc, 

    23.07.2011.   

 

: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ( 1/463)”, 

    (S.Sayısı: 166’ya 1inci Ek), Danışma Meclisi Tutanak 

    Dergisi, C:VII, 119-128, 1982, s. 38, (Çevrimiçi),  

    http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ TUTANAK/DM 

    __/d02/c007/ dm__02007120.pdf, 17.07.2011. 

 

    : “Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu  

    Raporu”,  (T: 17.10. 1982, E: 1/397, K: 2),  Değiştirilen 

    Maddeler ve Gerekçeleri, Milli Güvenlik Konseyi  

    Tutanak Dergisi, c.7, B-118, 1982, s.83, (Çevrimiçi), 

    http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ TUTANAK/  

    MGK_/ d01/c007 /mgk _01007118.pdf, 17.07.2011. 

 

    : “S.S. Balıklıçeşme Beldesi Tarım Kalkınma  

    Kooperatifi ve Diğerleri/Türkiye Davası”, Avrupa  

    İnsan Hakları Mahkemesi,  İkinci Daire, T: 30.11. 

    2010, Başvuru No: 3573/05, Strazburg,    

    (Çevrimiçi), www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/  

    ssbaliklicesme02.05.2011.doc, 23.07.2011. 

 



206 

 

    : “Şerife Yiğit/Türkiye Davası”, Avrupa İnsan  

    Hakları Mahkemesi, Büyük Daire, Başvuru  

    No: 3976/05, T:2 Kasım 2010, (Çevrimiçi),   

    http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/3976-05.pdf, 

    15.08.2011. 

    : http://www.resmigazete.gov.tr  

    :http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp 

    :http://www.anayasa.gov.tr/ 

 

Mevzuat   : 1924 Anayasası 

    : 1961 Anayasası 

    : 1982 Anayasası 

    : 5902 sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi  
    Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

    : 6098 sayılı Borçlar Kanunu  

    : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

    : 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

    : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

    : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

    : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 

    : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  

    : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  

    : 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

    : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

    : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

    : 442 sayılı Köy Kanunu 
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    : 5682 sayılı Pasaport Kanunu 

    : 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun 

    : 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 

    : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

    : Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında 
    Kanun 

    : Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
    Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 

    : Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısı 

    : Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme  
    Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 

 

Dergiler   :Danıştay Onuncu Dairesi, T: 24.06.1986, E:85/2739,  
     K: 1986/1451,  Amme İdare Dergisi, C: XIX,  No: 3, 
     Eylül 1986, s. 150-157. 

    : Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu,  

    T: 09.03.1951”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk  

    Belediyecilik Derneği,  No:109. 

 


