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ÖNSÖZ 

 İdari hukuku kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının doğup geliştiği Fransa’da ortaya 
çıkmış bir hukuk dalıdır. Feodal toplumdan ulus devlete geçiş aşamasında ilk tohumları 
atılan bu hukuk dalının geniş bir merkeziyetçi devlet kurma arzusu ile geliştiği 
görülmektedir. Kralın, yereldeki senyörlerin elindeki güçleri toplamak adına bizzat kendisi 
tarafından görevlendirilen memurları ile halkın sorunlarını çözme yolunda uygulamalara 
gitmesi, idarenin adliye karşısında giderek istiklalini sağlamaya başlamış, sonrasında ise 
istiklalinin hukuki nazariyesinin kuvvetler ayrılığına bağlanması, icra ve yargı kuvvetlerinin 
ayrı olması, idari faaliyetlerden çıkacak itilaflara da adliye mahkemelerinin bakmaması gibi 
düşünceleri de beraberinde getirmiştir. İdari faaliyetlerin hukuki durumlarının adliye 
dışında bir makam tarafından takdir edilmesi de bu düşüncenin önemli bir ayağını 
oluşturmuştur.  

 Aslında Roma Hukuku’ndan beri özel hukuk-amme hukuku ayırımının olduğu konu 
hakkında yapılan araştırmalardan anlaşılmakta, bu zamana gelene kadar çeşitli aşamalar 
geçirdiği görülmektedir. Başlangıçta devletin mülkünün sahibi olan hükümranın hakkının 
savunulması için oluşturulan bu hukuk dalı, polis devleti anlayışıyla birlikte onun 
kişiliğinden ve mülkiyetinden çıkararak temsil ettiği ideal şahsiyetin haklarının 
korunmasına doğru evirilmiş, devamında ise devletin ya da bir önceki anlayıştaki ideal 
şahsiyetin de bir takım kurallara uyması gerektiği çerçevesinde şekillenen “Hukuk Devleti” 
anlayışıyla, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin 
kurallarını, kamu ayrıcalıklarını ve bunların bireye tanınan hak ve hürriyetlerle karşılıklı 
dengelenmesini sağlayan bir hukuk dalı olarak günümüzdeki yerine kavuşmuştur.  

 Kamu yönetimi alanının ana hukuki dayanağını oluşturan idare hukukunun temel 
ilkelerinin açıklanmaya çalışıldığı bu kitapta, öncelikle bu hukuk dalının ana konuları sade 
ve uygulama örnekleriyle açıklanmaya gayret edilmiş, özellikle kamu düzeni ve güvenliği 
anlayışı çerçevesinde kolluk açısından belirli konulara ağırlık verilmiştir. Ayrıca yaptırımlar 
ve yaptırım düzenleyen kanunlar açısından toplu bir kaynak olarak hazırlanan bu kitapla, 
uygulayıcı olarak görev alacak kolluk personelinin temel eğitimlerine bir kaynak 
yaratılmaya çalışılmıştır.  

 Akademik alanda bir damla olarak, okyanus oluşturmaya katkı sunmaya çalışan bu 
kitabın yazarlarının özverili çalışmaları, kısa bir zaman içerisinde kitabın hazırlanmasını 
sağlamıştır. Bu emeği karşılayacak en büyük ödülün, iyi yetişmiş idareciler olacağı 
şüphesizdir.  
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1. İDARE HUKUKUNA GİRİŞ 

 1.1. İdare Kavramı: 

 İdare hukukunun esaslarına değinilmeden önce “idare” ve “idare hukuku” 
kavramlarından anlaşılması gereken hususlar ortaya konulmalıdır. Bu tanımlama 
çabasının teorik öneminin yanı sıra idarenin ve idari yargı makamlarının işleyişi açısından 
da büyük önemi haiz olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

 

 Bu çerçevede, konuyu aydınlatmak için, “idare” kavramı, öncelikle herhangi bir 
terimsel kaygı gütmeksizin, kelime anlamı ile ele alınacak olursa; kavramın “Bir kurum 
veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam” yahut “yönetme, yönetim, çekip çevirme” 
olarak tanımlandığı görülmektedir. (Türk Dil Kurumu,2020) Bu itibarla; “idare” kavramı 
hem yönetim işi ile görevli teşkilat hem de yönetim faaliyetinin bizatihi kendisi anlamına 
geldiği ifade edilebilir. Şüphesiz bu kitapta anlatılan ve müteakip bölümlerde detayları ele 
alınan “İdare Hukuku” çerçevesinde, “idare” kavramı ile kastedilen kamu idaresidir. 
Örneğin bir özel hukuk tüzel kişisinin yönetim organının da tüzel kişiliği “idare” ettiği ifade 
edilebilirse de bu husus bu kitapta ele alınacak konuların ve birazdan yapılacak “idare” 
tanımının dışında kalmaktadır. 

 Bu çerçevede; bu kısmın müteakip bölümlerinde genişletmek üzere, yukarıda 
sunulan sözlük anlamı ve “kamu idaresi” esası ile kısa bir “idare” tanımı sunulacak olursa; 
idare kavramından “kamu yararının tesisi amacına yönelik olarak teşkil edilmiş idari 
teşkilat ve bu amaca hizmet eden faaliyetler” anlaşılmaktadır (Balta, 1970: 3). Bu 
kapsamda, “idare” kavramının tam olarak tanımlanabilmesi için biri anılan “teşkilat” bakış 
açısıyla bir diğeri de “faaliyet” bakış açısıyla olmak üzere iki başlık altında inceleme yapmak 
gereklidir.  Bu çerçevede, idare kavramı; bir teşkilat ya da örgütü ifade ettiği durumda 
organik ya da yapısal anlamda idareyi, bir faaliyeti ifade ettiğinde ise fonksiyonel ya da 
işlevsel anlamda idareyi açıklamaktadır. 

 1.1.1. Yapısal(Organik) Anlamda İdare:  

Yukarıda vurgulanan kapsamda, “idare” kavramının tanımlanmasında üzerinde 

durulacak ilk husus “idare” kavramının “teşkilat” bakış açısıyla ele alındığı durumlardır. 

İdarenin “teşkilat” olarak ele alındığı bu durumlar için “yapısal veya organik anlamda 

idare” tabiri kullanılmaktadır. 

 

ÖNEMLİ 

 Belirli bir işlemi yapan makamın idare tanımına dâhil olup olmadığı yahut 
yerine getirilen bir devlet fonksiyonun “idari” nitelik taşıyıp taşımadığı hususu, 
yargı denetiminden faaliyetlerin sevk ve idaresinde gözetilecek kurallara kadar 
geniş ölçekte birçok hususu etkilemekte, yani eylem ve işlemlere uygulanacak 
hukuki rejimi değiştirmektedir. 
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Yapısal anlamda idarenin tespiti amacıyla öncelikle “idare organı”nın Anayasa’da 

nasıl ele alındığını, hangi başlıklar altında düzenlendiğine bakmak gerekir. Zira bilindiği 

gibi, anayasalar devletin temel yapısının ve kuruluşunun düzenlendiği metinleridir (Teziç, 

2016:10) ve bu sayede bu bölümün konusu olan “idare organı”nın tespiti açısından 

incelememize esas olması kaçınılmazdır.  

“İdare”, Anayasa’nın “Yürütme” başlıklı ikinci bölümünde, 123 ve 137. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. İdari teşkilat düzenlenirken, idari teşkilatın, merkezi idare 

kuruluşları (Anayasa m.126), yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları olan mahalli 

idareler (Anayasa m.127) ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olan 

“yükseköğretim kuruluşları ve üst kuruluşları” (m.130-132), “radyo ve televizyon 

kuruluşları” (m.133), “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” (m.135), “kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları” (m.135) ile bağımsız idari otoritelerden (Gözler, 2019: 17) 

ibaret olduğu düzenlenmiştir.  

“İdare Organı” kavramına hangi kuruluşların dahil olduğu ve Anayasa’nın bu 

husustaki sistematiği incelendikten sonra, “idare organının” yani bir diğer tabir ile organik 

anlamda idarenin tespiti için, “idare”nin devletin diğer organları arasındaki/karşısındaki 

konumunun ortaya konulması gerekir. 1982 T.C. Anayasası’nın “Cumhuriyetin Temel 

Organları” başlıklı üçüncü kısmında sıralandığı üzere devletin bu temel organları yasama, 

yürütme ve yargıdır. 

 İlk olarak idare organı ve yasama organı arasındaki ayrım ele alınacak olursa, bu 

hususta bir zorlukla karşılaşılmadığı ifade edilmelidir. Zira, T.C. Anayasası’nın 7. 

maddesinde yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait 

olduğu hüküm altına alınmış, Anayasa’nın “Cumhuriyet’in Temel Organları” başlıklı 

üçüncü kısmının birinci bölümünde ise yasama organı olan TBMM’nin teşkilatı, çalışma 

esasları ile görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu kapsamda ifade etmek gerekir ki TBMM 

tek başına yasama organını oluşturmakta ve bu itibarla da “idare organı” tanımının 

dışında kalmaktadır. 

 İkinci olarak, idare organının “yargı organı” karşısındaki durumu ele alınacak olursa, 
yine bu hususun da Anayasa’nın açık hükümleri doğrultusunda kolaylıkla saptanabileceği 
ifade edilmelidir. Anayasa’nın 9’uncu maddesinde yargı yetkisinin Türk Milleti adına 
bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Bunun yanında, 
Anayasa’da, yargı organı olarak tanımlanan mahkemelerin “idare organı” tanımının içinde 
yer almadığını işaret eden başkaca hükümler de bulunmaktadır. Örneğin Anayasa’nın 
138. maddesinde yer alan “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır” hükmü bize yargı organı olarak tanımlanan 
mahkemelerin “idare organı”nın kapsamının dışında olduğunu göstermektedir. 

 İdarenin devlet fonksiyonları arasındaki yerini tespit etmekteki en büyük güçlük ise 
yürütme organının içindeki yerini tespit etmekte yaşanmaktadır. Anayasa’nın 
sistematiğine göre, “idare organı” yürütme organının içinde yer alır. Daha detaylı olarak 
ifade edilecek olursa, idarenin işleyişine ilişkin esasların ele alındığı “idare” başlığı 
Anayasa’nın üçüncü Kısmının “Yürütme” başlıklı ikinci bölümünün dördüncü başlığını 
teşkil etmektedir. 
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 Yürütme organına ilişkin Anayasa hükümleri incelendiğinde, bu yetkinin ve görevin 
Anayasa’nın sekizinci maddesi ile Cumhurbaşkanına verildiği görülmektedir. Anayasa’nın 
anılan maddesi “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve 
kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” hükmünü içermektedir. 

 Anayasa’nın yürütme organının düzenlendiği üçüncü kısmının ikinci bölümünde 
gözetilen sıra ve sistematiğin incelenmesi, idare organının yürütme organı içerisindeki 
yerine ilişkin aydınlatıcı olabilecektir. Bu kapsamda, Anayasa’nın “yürütme organı”nı 
düzenlediği bölümde; sırasıyla Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi, görev ve yetkileri; 
olağanüstü hâl yönetiminin esasları ve en nihayet “idare organı”nın yapısı ve esasları 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Anayasa’nın sistematiğine göre, “idare organı”nın 
yürütmenin içerisinde olmakla birlikte, yürütmenin cumhurbaşkanı ve ona bağlı 
cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar dışında kalan kısmı olduğu ifade 
edilebilir. (Gözler,2019:39)  

 

 Yine devlet dışındaki il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, KİT, TRT, barolar, meslek 
kuruluşları gibi kamu tüzel kişiliklerinin de yukarıda anılan anayasal sistematik gereğince 
“idare organı” tanımına dahil edilmeleri gerektiği ifade edilmelidir. (Gözler,2019: 39) 

 Sonuç olarak, idare yapısal anlamda yürütme organının içerisinde yer almakla 
birlikte, yürütme organının Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 
dışında kalan kısmını oluşturmaktadır. (Gözler, 2019: 39). 

 1.1.2. İşlevsel (Fonksiyonel) Anlamda İdare:  

 Yukarıda da ele alındığı gibi, “idare” kavramı her zaman bir teşkilat anlamında 
kullanılmamakta ve bazı durumlarda “idare” bizatihi yönetme faaliyetinin kendisini 
tanımlamaktadır. Bu durum ise “organik anlamda idare” tanımının yanında bir de 
“fonksiyonel anlamda idare” tanımının yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 Bu ikinci tanımda, bir faaliyetin “idare hukuku” tanımının içinde mütalaa edilip 
edilmeyeceği konusu önem arz etmektedir. Örneğin, yapısal anlamda idare tanımında 
sunulan ölçüte göre idare organı dışında kalan Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 
kâtibinin yazdığı izin dilekçesine verilen cevabın yargısal bir işlem olarak mı 
değerlendirilmesi gerekmektedir? Keza TBMM’nin bahçesindeki çimleri biçtirmek için 
yapacağı ihalede benzer biçimde maddi anlamda idare organının dışında kalan bu işi 
yasama işlemi olarak mı sınıflandırmak gerekmektedir? Yukarıdaki sunulan örneklerdeki 
bahse konu işlemlerin yargı yahut yasama işlemi olarak nitelendirilemeyeceğine şüphe 
yoktur. Bu sebeple, “yapısal anlamda idare” tanımının yanında faaliyetlerin niteliğine 
işaret eden “işlevsel anlamda idare” tanımına da yer verilmelidir.  

ÖNEMLİ 

 Anayasa sistematiği içerisinde dare de yürütme organının bir parçası olarak 
yer almakta ve Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar kamu 
hizmetinin “siyasi” yönünü oluştururken, genel idare ise “teknik” yönünü 
oluşturmaktadır (Akyılmaz ve diğerleri, 2014: 97). 
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 Yasama fonksiyonu genel ve soyut kurallar koyma, bu kuralları değiştirme ve kaldırma 
faaliyeti olarak tanımlanabilecekken; idari fonksiyon bu genel ve soyut normların belirli 
durumlarda uygulanması olarak nitelendirilebilir (Günday, 2005: 7). Örneğin; bir kolluk 
personelinin disiplin işlemlerine dair 7068 sayılı Kanun’un TBMM tarafından 
yasalaştırılması faaliyeti yasama fonksiyonuna ilişkinken; anılan Kanun gereğince bir 
Jandarma Genel Komutanlığı personeline ceza verilmesi “idari fonksiyon” tanımına dahil 
olacaktır. Bununla birlikte; yasama organının her faaliyeti yahut her “genel ve soyut norm 
koyma” faaliyetinin yasama fonksiyonu içerisinde mütalaa edilemeyeceği tespit 
edilmelidir. Bu kapsamda; bir faaliyetin yasama fonksiyonu içerisinde mütalaa edilmesi 
için hem yasama organı olan TBMM tarafından icra edilen bir faaliyet olması, hem de 
anılan faaliyetin genel ve soyut norm koyma mahiyetinde olması gerektiği gözden 
kaçırılmamalıdır. Örneğin; yasama organı tarafından bir kanunun kabul edilmesi yasama 
fonksiyonu içerisinde mütalaa edilecekken, TBMM bahçesindeki çimlerin biçilmesi için 
ihale düzenlenmesi idari fonksiyon içerisinde yer alacaktır. Yine benzer biçimde, idare 
organı tarafından çıkarılan yönetmelikler genel ve soyut norm koyma mahiyetinde olsa 
dahi bu faaliyetlerin yasama organı tarafından yapılmadığı göz önünde bulundurularak 
yasama fonksiyonuna dâhil olmadıkları ifade edilmelidir.  

 Dolayısıyla; yasama organı olan TBMM’nin genel ve soyut norm koyma 
faaliyetlerinin “yasama fonksiyonunu” teşkil ettiği ve bu fonksiyonun yapacağımız 
“idari fonksiyon” tanımı içerisinde yer almayacağı sonucuna varılmalıdır. 

 Yargı fonksiyonunu “yargı organlarından çıkan ve hukukî uyuşmazlıkları ve hukuka 
aykırılık iddialarını karara bağlama fonksiyonu” (Gözler,2019: 46) olarak tanımlamak 
mümkündür. Yasama fonksiyonuna ilişkin yaptığımız açıklamalara koşut olarak, bir 
faaliyetin “yargı fonksiyonu” kapsamında nitelendirilmesi için hem yargı organı olan 
bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilmesi hem de hukuki uyuşmazlıkların 
çözümlenmesine ilişkin olması gerekir (Gözler,2019: 46). Bu çerçevede; yargı organları 
tarafından yerine getirilen ancak hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olmayan 
faaliyetler ile devletin yargı organları dışında kalan organları tarafından icra edilen 
hukuki uyuşmazlık çözüm faaliyetleri yargı fonksiyonu içerisinde mütalaa 
edilemeyecektir. Bu itibarla örneğin; yukarıda değinilen “Ankara 4. Asliye Hukuk 
Mahkemesi personelinin izin işlemleri” her ne kadar yargı organı tarafından yürütülmekte 
ise de yargı fonksiyonu içerisinde mütalaa edilemeyecektir. Benzer şekilde, idare 
organının da hukuki uyuşmazlıkların çözümü için yürüttüğü faaliyetler, örneğin kolluk 
makamları/kaymakamlar/valiler tarafından 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan 
Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince yapılan uyuşmazlık çözümü 
faaliyetleri1 de yargı fonksiyonu içerisinde mütalaa edilemeyecektir.  

 Sonuç olarak; “yargı organlarından çıkan ve hukukî uyuşmazlıkları ve hukuka 
aykırılık iddialarını karara bağlama fonksiyonu” (Gözler,2019: 46) olarak tanımlandığını 
ve bu mahiyetteki iş ve işlemlerin yapacağımız “idari fonksiyon” tanımı içerisinde 
bulunmayacağı ifade edilmelidir. 

 

 
1 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’un 16. maddesi 
gereğince, gerçek ve tüzel kişilerin zilyedinde bulunan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi 
halinde; taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer 
ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilmekte ve taşınmaz 
mal yerinde zilyedine teslim edilmesi gerekmektedir.  



İdare Hukukuna Giriş 

19 

 

 Yürütme ve idare organlarının ayrımında karşılaşılan güçlük kendisini yürütme 
fonksiyonu ile idari fonksiyonun ayrımında da göstermektedir. Bu kapsamda ilk olarak 
ifade etmek gerekir ki, devletin yasama ve yargı fonksiyonları dışında kalan alanı kapsayan 
“yürütme fonksiyonu” temel olarak “hükümet fonksiyonu” ve “idari fonksiyon” olarak iki 
başlık altında ele alınmaktadır (Gözler, 2019: 48). 

 Yürütme organının hangi faaliyetlerinin hükümet fonksiyonu, hangilerinin idari 
fonksiyon olarak ele alınması gerektiği konusunda ise bir liste sunmaktan ziyade 
faaliyetlerin mahiyetine dayanan bir ayrım yapılması yerinde olacaktır. Bu kapsamda; 
“ülkenin genel siyaseti” ile ilişkili “büyük tercihler”, “hükümet fonksiyonu” içerisinde yer 
alacakken; günlük faaliyetler “idari fonksiyon” kapsamında mütalaa edilecektir (Gözler, 
2019: 48, Gözübüyük, 2014: 11). Örneğin yürütme organının Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
ataması, TBMM tarafından kabul edilen bir kanunu tekrar görüşülmek üzere geri 
göndermesi, yabancı bir devlet ile ticaret işbirliği anlaşması yapılması gibi faaliyetleri 
“hükümet fonksiyonu” altında ele alınabilecekken; bir memura disiplin cezası verilmesi, 
bir tarlanın kamulaştırılması yahut bir eğitim kurumunda uygulanacak kuralları içeren 
bir yönetmelik çıkarılması “idari fonksiyon” olarak ele alınacaktır.  

 Sonuç olarak; fonksiyonel anlamda idare, devletin yasama ve yargı işlevleri ile 
yürütme organının salt siyasal nitelikli işlevleri (Cumhurbaşkanının seçilmesi, Bakanların 
atanması ve azli, yürütme organının yabancı devletlerle olan ilişkileri vb.) dışında kalan 
kamusal işlerin tümünü anlatmaktadır. (Gözler, 2019: 50) 

 1.2.  İdare Hukuku: 

 İdare kavramından neyin anlaşılması gerektiği ortaya konulduktan sonra bu noktada 
idare hukukunun ne olduğu, hangi hukuki ilişkiler ve olayların idare hukukunun ilgi 
alanında olduğunun açıklanmasında fayda bulunmaktadır. 

 İdare kavramına ilişkin yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde, en kısa tabiriyle 
idare hukuku, idareye özgü kuruluş ve faaliyetler ile idarenin diğer kişilerle olan ilişkilerini 
düzenleyen hukuk dalıdır ve kamu hukuku içerisinde yer almaktadır (Yayla, 2009: 1). Diğer 
bir ifadeyle idare hukuku, “idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku 
kurallarının bütünüdür” (Gözler, 2019: 56).  

DANIIŞTAY KARARI (Danıştay 10. D. 2015/1663 E. – 2016/9 K.) 

 “…Yargı organlarınca, yargı fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla, 
hukuki bir uyuşmazlığa çözüm üretmek için yargısal usuller izlenerek tesis edilen 
işlemler yargısal işlem(karar) olarak nitelendirilmektedir. Fonksiyonel bakımdan 
yargı organlarının, yargılama süreci ile ilgili işlemleri, Anayasa'nın 125. 
maddesinde öngörülen "idari işlemler" kapsamına girmemektedir. 

 Ancak yargı organlarının, yargısal işlemlerden ayrılabilen ve yargılama 
süreci ile ilgili olmayan faaliyet ve işlemleri, idari faaliyet ve idari işlem teşkil eder. 
Buna göre, yargı fonksiyonu ile ilgili olmayan işlemlerin, sırf mahkemeler veya 
hâkimler tarafından yapılması, bunların yargısal işlem sayılmasına dayanak 
oluşturmaz. İdare işlevine dair olarak yapılan işlemler, hangi makam tarafından 
yapılırsa yapılsın, idari işlem sayılarak, idari yargının denetimine tabi olması 
gerekir…” 
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 Yukarıda sunulan kısa tanıma, ilgi alanları da dâhil edilerek daha geniş bir tanım 
yapıldığında ise, idare hukuku, idare olgusu üzerinde temellenen, idarenin 
teşkilatlanmasını belirleyen, faaliyetlerine yön veren, personeline ve denetimine 
uygulanan hukuku ifade etmektedir (Akyılmaz, 2014: 39). 

 İdare hukuku Fransa’da gelişmeye başlamış olup kamu hizmetlerinde yaşanan 
gelişmeler, devletin iktisadi ve toplumsal yaşama olan müdahalelerinin artması, idare 
hukukunun doğuşuna ve gelişimine etkide bulunmuştur. Ülkemizde de Tanzimat 
sonrasında Fransa örnek alınarak, idare hukuku sistemi hukuk düzenimiz içerisine dâhil 
edilmiştir. İlk kez hukuk ve mülkiye programları içerisinde yer bulan idare hukuku esas 
gelişimi ise Cumhuriyet döneminde Danıştay’ında katkısıyla yaşamıştır (Gözübüyük, 2014: 
16-17). Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 Anayasa’sı kabul edilmiş ve hemen ardından 
1925 yılında 669 sayılı Şura-yı Devlet (Danıştay) Kanunu çıkartılmış, 1927 yılından itibaren 
de Danıştay çalışmalarına başlamıştır. Danıştay ilk anlarından itibaren Fransız sistemini 
örnek alarak çalışmalarını yürütmüştür. 1982 Anayasa’sı ile birlikte reform niteliğinde 
önemli atılımlar yapılmış, Danıştay’ın yanında idari yönden yargılama yetkisi bulunan ilk 
derece idari yargı mahkemeleri kurulmuştur (Yıldırım, 2014: 8-9). 

 İdare hukukunun tanımının ve kısa tarihçesinin sunulmasından sonra, idare 
hukukunun uygulama alanı üzerinde durulmasında fayda mütalaa edilmektedir. Zira 
idarenin bütün faaliyetleri idare hukukunun konusunu teşkil etmemekte ve hatta 
idarenin birtakım faaliyetlerine özel hukuk kuralları uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 
ifade etmek gerekir ki idarenin “kamu gücü ayrıcalıkları” kullandığı, yani, işlem ve 
eylemlerinde “özel hukukta görülmeyen, özel hukuku aşan birtakım yetki ve durumlar” 
(Gözler, 2019: 97) bulunması halinde idare hukuku kuralları uygulanmaktadır. Örneğin, 
idarenin bir kamu görevlisini tek taraflı işlemi ile atamaya tabi tutması, bir arazinin 
sahibinin isteği hilafında kamulaştırılması, bir kamu personelinin meslekten çıkarma cezası 
ile cezalandırılması gibi durumlarda, idarenin özel hukukta rastlanamayacak biçimde tek 
taraflı işlem yapabilme ayrıcalığını kullanmış olduğu ifade edilebilir. İşte bu durumlarda, 
idare hukuku kuralları uygulama alanı bulacaktır. 

 

 Bunun yanında, idarenin bir özel kişi ile anlaşılması neticesinde hizmet binası 
kiralaması, idarenin kurduğu özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyetleri gibi alanlarda idarenin 
özel hukuku aşan hak ve yetkiler kullandığı ifade edilemeyecek ve bu itibarla bu alanlar 
idare hukukunun uygulama alanı dışında kalacaktır. 

DANIIŞTAY KARARI (Danıştay 5. Daire, 2000/476 E. – 2000/1516 K.) 

 “…Davacı, A.T.G.V. (Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı) Yönetim 
Kurulunun lojman tahsisine ilişkin 26.8.1999 günlü, 37 sayılı kararının ve Konut 
Yönetmeliğine göre kendisine lojman tahsis edilmemesine ilişkin işlemin iptali 
istemiyle dava açmış olduğundan, uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğin "Vakıf 
Konutlarının Tahsis Usul ve Esasları" hakkındaki hükümlerine bakılacağı açıktır. 
Buna göre, idare hukuku alanına ilişkin bulunan vakıf konut yönetmeliği ile 
önceden düzenlenmiş objektif kurallara göre yapılan değerlendirme sonucunda 
yetkili organ tarafından re'sen ve tek yanlı biçimde tesis edilen dava konusu 
işlemler, tüm unsurları bakımından idari bir işlem niteliği taşımaktadır…” 
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 1.3. İdare Hukuku Sistemi: 

 Ülkemizde “idare hukuku” kuralları ve “idari yargı” mercileri, özel hukuk kuralları ve 
adli yargı mercilerinden ayrılmıştır. Kıta Avrupası kaynaklı bu sistem “İdari Rejim” olarak 
adlandırılmaktadır. 

 

 İdari rejimin adli sistemden en önemli farkı, faaliyet ve örgütlenmede uygulanacak 
olan genel hukuk kurallarının dışında, idareye özgü bir takım hukuk kuralların 
bulunmasıdır. Başta Fransa olmak üzere Almanya, İtalya, İspanya ve ülkemizde de 
uygulanan Kıta Avrupası sisteminde idareye, özel kişilerden farklı birtakım kurallar 
uygulanmakta, idare ve kişiler arasındaki ilişkiler ile ilgili olarak bir “idare hukuku”, bu 
alandaki uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin olarak ise bir “idari yargı” sistemi 
bulunmaktadır. Bu yönüyle idari rejimimiz Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanan “adli 
idare” sisteminden ayrılmaktadır. 

 Farklı bir hukuki rejimin yanında, bu sistemde idareye tanınmış kamu gücü 
ayrıcalıkları da söz konusudur ve idare eylem ve işlemlerini bu ayrıcalıklara dayanarak 
yerine getirir. İdareye uygulanan ve ona özgü hukuk kurallarının bulunması ayrı bir yargı 
sisteminin oluşumunu da gerektirmiştir. Bu rejimde, idare aleyhine açılacak davalara 
bakmakla yükümlü bulunan ve özel kişilerin tabi olduğu mahkemelerden ayrı, idare 
mahkemeleri bulunmaktadır. 

 Buna göre idari rejimin özellikleri ve unsurları kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir 
(Özay, 2004: 95): 

 - Bağımsız ve icrai olarak tek başına karar alma yetisi bulunan bir idarenin 
bulunması, 

 - İdarenin yapılanmasına, eylem ve işlemlerine, personeline uygulanan ve diğer 
kişilerin tabi olmadığı bir hukuk sisteminin bulunması, yani idare hukukun var olması, 

 - Adli mahkemelerden ayrı olarak, sadece idare hukuku kurallarının uygulandığı 
ve kendine özgü yargılama kurallarının bulunduğu bir idari yargının mevcut olması. 

 Kıta Avrupası sistemine büyük ölçüde Fransa öncülük etmiş ve Türkiye’de idare 
hukuku sistemini Fransa’yı örnek alarak geliştirmiştir. Fransa bu kapsamda Türkiye’nin 
hem idare hukuku kurallarına hem de idari yargı sistemine büyük ölçüde örnek olmuştur. 

 1.4. İdare Hukukunun Kaynakları: 

 Anayasa’nın 6’ncı maddesinde; “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan 
almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” hükmü düzenlenmiş ve devlet organları ile 
kişilerin devlet yetkisi kullanması için kaynağını Anayasa’dan alması gerektiği ilkesi 
getirilmiştir. Bu kapsamda, idare hukukunun yukarıda anılan kapsamda birtakım kamu 
gücü ayrıcalıklarını içermesi, “idare hukukunun kaynakları” hususunu ayrıca önemli hale 

ÖNEMLİ 

 İdarenin ayrı hukuk kurallarına bağlı bulunması ve kendine has bir yargı 
sistemine ait olması idari rejimi ifade eder (Gözler, 2019: 58). 
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getirmektedir. Bu kapsamda, idare hukukunun kaynakları asıl kaynaklar (doğrudan) ve 
yardımcı kaynaklar(dolaylı) olmak üzere iki başlık altında ele alınacaktır. 

 1.4.1. Asıl Kaynaklar: 

 1.4.1.1. Yazılı Kaynaklar: 

 Yazılı kaynaklar Anayasa, kanunlar, uluslararası andlaşmalar ile Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler gibi diğer 
birtakım kurallardır. Bu kurallar, çoğunlukla, farklı kuvvetlere ve niteliklere sahiptir ve bu 
kuvvet ve niteliklere uygun olarak normlar hiyerarşisi adı verilen bir düzen ile sıralanırlar. 
Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu kuralların isim ve nitelikleri hukuk sistemlerine göre 
farklılıklar arz etmektedir. 

 Türk hukukunda, normlar hiyerarşisinin en üstünde en soyut üst norm olan Anayasa 
bulunmaktadır. İkinci sırada ise kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, 
Cumhurbaşkanlığı karanameleri ile usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmalar gelmektedir.2 Bahse konu bu düzenlemelerin ardından ise öncelikle tüzükler3, 
sonrasında yönetmelikler olduğu ifade edilebilir. Bu hiyerarşinin en altında ise adsız 
düzenleyici işlemler olarak genellenebilen diğer yazılı kaynaklar bulunmaktadır. 

 Normlar hiyerarşisinin en önemli özelliği sıralamada yer alan kuralların hukuka 
uygunluk denetimine ilişkindir. Çünkü hiyerarşi içerisinde alt sırada yer alan norm 
kendisinden önce gelen norma aykırı olmamak/uygun olmak zorundadır. Nihayetinde de 
tüm kurallar en üstte yer alan Anayasa’ya aykırı olamayacaktır.  (Akyılmaz ve diğerleri, 
2014: 48).  

 Şimdi kısaca bu kaynaklara göz atmakta fayda bulunmaktadır.  

 1. Anayasa: Anayasa “devletin temel yapısını, kuruluşunu, iktidarın devrini ve 
devlet iktidarı karşısında bireylerin özgürlüklerini” gösteren en temel belgedir. (Teziç, 
2016: 10) Anayasa normlar hiyerarşisinin en üstünde yer almaktadır. Bu hiyerarşide yer 
alan hiçbir kural ve dolayısıyla idare tarafından tesis edilecek hiçbir işlem ve eylem 
Anayasaya aykırı olamaz. (Erdoğan, 2001: 8). Bu husus Anayasa’nın 11’inci maddesinde 
“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer 
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.” hükmü ile vurgulanmıştır. 

 2. Kanun: Kanun yasama organı tarafından belirlenen, normlar hiyerarşisinde 
anayasanın altında yer alan kuralladır. Bununla birlikte yasama organının kanun dışında 
da “Parlemento Kararları” olarak adlandırılan kararlar alabildiği göz önünde 
bulundurularak, “kanun” kavramı “TBMM’nin parlamento kararları dışındaki yasama 
işlemleri (Gözler,2016:250)” olarak tanımlanmalıdır. 

 İdare hukukunun özelliklerinden bir tanesi de kendisini oluşturan mevzuatın tedvin 
edilmemiş olması yani dağınık halde bulunmasıdır. Bu itibarla da idare hukukuna 
kaynaklık eden birçok kanun bulunmaktadır. Örneğin 2803 sayılı Jandarma Teşkilat 

 
2 Bu noktada ifade etmek gerekir ki özellikle usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş ve temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar ile kanunlar, benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 
kanunlar arasındaki ilişkilere dair doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bkz. Barın, D. (2019). 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri Sorunu. Presentation, İstanbul-Kamu 
Hukukçuları Platformu Sempozyumu.  
3 Tüzükler hukuk sistemimizden çıkarılmış olsa da yürürlükte olan bazı tüzükler nedeniyle saymak 
gerekmektedir. 
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Görev ve Yetkileri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu gibi birçok kanunda idarenin teşkilatına ve işleyişine ilişkin esaslar 
düzenlenmiştir.  

 3. Uluslararası Andlaşma: Uluslararası Andlaşmalar devletler arasında, 
milletlerarası alanda hak ve borç doğurmak, bunları değiştirmek veya sona erdirmek niyeti 
ile irade uyuşması ile meydana gelen hukuki işlemlerdir (Pazarcı, 2012: 152).  

 

 Bu kapsamda ayrıca ifade etmek gerekir ki idarenin faaliyetlerinden bir kısmının kamu 
gücü ayrıcalıklarının kullanılmasını içerdiği ve hatta bir kısmının temel hak ve özgürlüklere 
sınırlamalar getirdiği göz önünde bulundurulduğunda, özellikle temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin uluslararası andlaşmalar idare hukukunun en önemli kaynaklarından birini teşkil 
etmektedir. 

 4.  Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri: 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması 
ile 1982 Anayasasında köklü değişiklikler öngörülmüş ve bu değişiklikler 24 Haziran 2018 
tarihinde yapılan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 09 Temmuz 
2018‘de yürürlüğe girmiştir. Anayasa değişikliği ile içinde idare hukukunu da yakından 
ilgilendiren birçok yapısal değişiklik yapılmıştır. Bahse konu değişikliklerin en 
önemlilerinden biri ise “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”dir.  

 Değişiklikten önce Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından deruhte edilen 
yürütme görevinin bir uzantısı olarak Bakanlar Kurulu “tüzük” ve “yönetmelik” isimleri 
altında düzenleyici işlemler yapmıştır. Anayasa değişikliği ile birlikte yürütme görev ve 
yetkisinin Cumhurbaşkanına tanınması neticesinde; günümüzün dinamik toplumsal 
hayatının ihtiyaç duyduğu konularda hızlı karar alınabilmesi için Cumhurbaşkanına bir 
düzenleme alanı tanınması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede; Anayasa’nın 104. 
maddesinde Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabileceği ifade edilmektedir. “Yürütme yetkisine ilişin konular” tarif 
edilmemiş olmakla birlikte; Anayasamızda, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına 
ilişkin usul ve esasların (1982 Anayasası: Md 104), Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri ve yetkilerinin teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması 
işlemlerinin (1982 Anayasası: Md 106), Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı 

T.C. ANAYASASI  

 D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 

 Madde 90 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası 
kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

… 

 Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 
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ve görevlerinin (1982 Anayasası: Md 118) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacağı 
belirtilmiştir. Bununla birlikte, bu sayılan hususların yukarıda yer alan konu kapsamını 
sınırlamayacağı ve yürütme hususuna ilişkin aşağıda istisna olarak sayılan hususlar dışında 
düzenleme yapılabileceği de ifade edilmelidir. 

 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacak düzenlemelerde önemli konu 
sınırlamaları bulunmaktadır. Şöyle ki, Anayasa’nın 104. maddesine göre; Anayasa’nın 
ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve 
ödevleri, dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler ile Anayasa’da münhasıran 
kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamaz.  

 Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kanunların arasındaki ilişkinin de ele alınması 
gerekir. Zira bu husus hem normlar hiyerarşisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 
yerini tespit etmek hem de yasama yetkisinin asliliği ve devredilmezliği ilkeleri kapsamında 
yapılacak belirlemeler açısından önem arz etmektedir. Anayasa’nın 104. maddesinde; 
kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamayacağı ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin farklı hükümler 
içermesi halinde, kanun hükümlerinin uygulanacağı ve TBMM’nin aynı konuda kanun 
çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümsüz hale geleceği 
açıkça belirtilmektedir.  

 Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hukuka uygunluk denetimi ise Anayasa’nın 148. 
maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Bahse konu düzenleme 
ile Anayasa Mahkemesine bu kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya 
uygunluğunu denetleme görevi verilmiştir. Bununla birlikte, Anayasa değişikliği öncesinde 
Bakanlar Kurulu’na tanınan “olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi”ne koşut 
olarak, olağanüstü hallerde yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yukarıda 
yer alan bazı sınırlamalardan istisna tutulduğu da görülmektedir. Bu çerçevede, 
Anayasa’nın olağanüstü hal rejimini düzenleyen 119. maddesinde; olağanüstü hallerde 
Cumhurbaşkanının, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin düzenleme yapma sınırlamasına tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı çerçevede olağanüstü hallerde 
yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin kanun hükmünde olduğu belirtilmiş ve 
bu kararnamelerin aynı gün Meclis onayına sunulacağı ve üç ay içerisinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından görüşüleceği hüküm altına alınmıştır. Yine benzer biçimde, 
Anayasa değişikliğinden önce hukukumuzda bulunan “olağanüstü hal kanun hükmünde 
kararnamesi”ne ilişkin sınırlamalara koşut olarak, olağanüstü hallerde çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanı dışında olduğu 
Anayasa’nın 148’inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. 

 5. Kanun Hükmünde Kararname (KHK): Yasama organının konu, süre ve amacı 
belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı 
yetkiye dayanarak, geçmiş dönemde Bakanlar Kurulunun çıkardığı, maddi anlamda kanun 
gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanan, 
değişen ve gelişen olaylar karşısında, kanunlara göre daha pratik bir şekilde 
çıkartılabilmelerinden dolayı, kısa sürede uyum sağlayabilmek maksadıyla kullanılması 
öngörülmüş yazılı kaynaklardır. 
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 5. Tüzükler: İdare hukukunun kaynakları arasında bulunan tüzükler, idarenin 
düzenleyici işlemlerinden olup, geçmiş dönemde Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenmiş 
genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı olan hukuk kurallarıdır.  Anayasa’nın mülga 115’inci 
maddesine göre tüzükler, Bakanlar Kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek 
veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın 
incelenmesinden geçirilmek şartıyla çıkarılmıştır.  

 

 6. Yönetmelikler: İdare hukukunun yazılı kaynaklarından biri ve idarenin bir diğer 
düzenleyici işlemi olan yönetmelikler normlar hiyerarşisinde beşinci sırada yer almaktadır. 
Yönetmeliklerin bir diğer adı “talimatname”dir. 

 Anayasanın 124. maddesinde, “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, 
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilirler.” hükmü yer almaktadır. Yönetmeliklerin konusu, yönetmelik çıkarma 
yetkisine sahip olan makamların kendi görev alanlarına ilişkin kanunların, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin ve geçmiş dönemde çıkmış olan kanun hükmünde 
kararname ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamaktır. Örneğin 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun uygulanmasını ve işleyişini belirlemek maksadıyla, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği çıkartılmıştır. 

 Yönetmelikler başta Anayasa olmak üzere kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerine aykırı olamazlar. Yönetmeliklerin kanunlara aykırı olmamasının 
yanında, kanunlarda bulunmayan hususlarda düzenleme de getiremez, düzenleme 
bulunan durumlarda da mevcut düzenlemeye ilişkin daraltmaya gidemezler.4 

 1.4.1.2. Yazılı Olmayan Kaynaklar (İdari Teamüller): 

 Hukukun temel kaynakları arasında sayılan yazısız kaynaklar hukukun birçok alanında 
kullanılmaktadır. Örneğin, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Hukukun Uygulanması 
ve Kaynakları” başlıklı birinci maddesinde düzenlenmiş “…Kanunda uygulanabilir bir 
hüküm yoksa hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı 

 
4 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1.D. 08.02.1994, E:1993/778, K:1994/254 sayılı kararında, kanundaki amir 
hükmünün yönetmelikle kaldırılmasının ya da daraltılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir (Gözler, 2013: 
1116; Akyılmaz vd., 2014: 71). 

ÖNEMLİ 

 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması ile Anayasa’nın 87.,91. ve 
115. maddelerinde yapılan değişiklikler sonrası kanun hükmünde kararnamelere 
ve tüzüklere ilişkin düzenlemeler mülga edilmiştir. Dolayısıyla artık yeni kanun 
hükmünde veya tüzük çıkarılması mümkün değildir. Bununla birlikte Anayasa’nın 
Geçici 21. maddesinin (F) fıkrası uyarınca, geçmiş dönemde çıkarılan kanun 
hükmünde kararnameler ve tüzükler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini 
sürdürecektir. Bu anlamda kanun hükmünde kararnameler ile tüzükler de idare 
hukukunun kaynakları arasında sayılmalıdır. 
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nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir…” hükmü gereği örf ve adet hukuku özel 
hukukun kaynakları arasında sayılmaktadır. 

 Örf ve adet kurallarının idare hukuku alanındaki karşılığı “idari teamüllerdir”. 
Bununla birlikte, aynı kavramı karşılamak üzere “idari uygulamalar”, “idari tatbikat”, “idari 
gelenek” ifadelerinin de kullanıldığını görmek mümkündür. (Yasin, 2014: 31) İdari 
teamüller “belli konularda ve sorunlar karşısında öteden beri süregelen tutum ve 
davranışlar (Yasin, 2014: 39)” olarak tanımlanabilir. Doktrinde büyük çoğunluğun 
belirttiği, Danıştay tarafından da belirtilen görüşe göre, idari teamüllerin özellikle 
“idarenin istikrarı” ve “hukuk güvenliği” ilkeleri bağlamında ele alındığı ve bu itibarla idare 
hukukunun kaynakları arasında sayıldığı ifade edilmelidir.  

 

 Bununla birlikte, doktrinde örf ve adet hukukunun idare hukukunda bir karşılığı 
olmadığını ve bu kuralların idare hukukunun kaynakları arasında sayılamayacağını öne 
süren yazarlar bulunmaktadır. Bu kapsamda Gözler (2019: 77) tarafından örf ve adet 
hukukunun idarenin kaynakları arasında sayılması için devlet desteğine yani kanuni 
düzenlemeye muhtaç olduklarını ifade edilmektedir.  

 Bu kapsamda; idare hukukunu ilgilendiren kanunların içerisinde örf ve adet 
kurallarından bahsedildiğini veya atıfların yapıldığını yahut Danıştay’ın ve kapatılan Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi5’nin kararlarında boşluk bulunan hususlarda, örf ve adet 
kurallarına dayandığını söylemek mümkündür. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bir 
kararında “Hangi suçların yüz kızartıcı şeref ve haysiyet kırıcı olduğunun saptanmasında, 
toplumun genel ahlaki eğilimlerini, şeref ve haysiyet deyimlerine bakış açısı ve değer 
yargılarını bu konuda oluşmuş gelenek ve göreneklerini, ölçüt alarak sonuca varılmasının 
uygun olacağı söylenebilir6.” diyerek örf ve âdete ilişkin kuralların da dikkate alınması 
gerektiğini belirtmiştir. 

 

 

 
5 16.04.2017 Anayasa Referandumu Sonrası 6771 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler kapsamında 1982 
Anayasa’sı içerisinden askeri yargı sistemi kaldırılmış ve bu kapsamda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
kapatılmıştır.  
6 AYİM. 2.D. 22.11.1995, E:95/969, K:95/940, AYİM Dergisi, 1997, sy. 11, s. 522,  Aktaran; (Akyılmaz vd.,2014: 
88). 

DANIIŞTAY KARARI (İDDK, 2016/1615 E.- 2014/2763 K.) 

 “…Gelinen bu noktada, ortaya çıkan hukuki boşluğun doğurduğu 
uyuşmazlıklar, bu uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararları; Anayasa Mahkemesi kararından sonra ortaya çıkan hukuki 
boşluğun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 1. maddesinde yer alan "Kanunda 
uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa 
kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir." 
kuralı gereğince, idari yargı organlarınca doldurulmasını zorunlu kılmaktadır…” 
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 1.4.2. Yardımcı Kaynaklar: 

 1.4.2.1. İçtihat: 

 “İçtihat” terimi aynı hukuki konu hakkında daha önce verilmiş mahkeme kararları 
olarak tanımlanabilir (Gözler, 2019: 81). “İçtihat”ın yardımcı kaynaklar arasında 
sayılmasının sebebi ise mahkemelerin daha önce aynı konuda verilen kararlar ile uyumlu 
kararlar vermek yönünde çabasına karşın, daha önce verilen mahkeme kararlarının 
istisnalar dışında bağlayıcılığı bulunmamasıdır (Gözler, 2019: 81). Bununla birlikte, idare 
hukukunun içtihadi bir hukuk dalıdır ve benzer konulardaki mahkeme ve özellikle Danıştay 
kararları uygulamada birçok davada gerekçe olarak kullanılmaktadır. Bu itibarla, Türk 
İdare Hukuku sistemi açısından başta Danıştay kararları olmak üzere idari yargı kararları 
önemli bir içtihadi kaynak oluşturmaktadır (Günday, 2011: 33). 

 

 Bu noktada, içtihadın bağlayıcılığının bulunmaması durumunun bir istisnası olan 
içtihadı birleştirme kararlarına ayrıca değinilmesinde yarar bulunmaktadır. İçtihadı 
birleştirme kararı Danıştay, Yargıtay gibi yüksek mahkemeler tarafından verilmiş farklı 
kararlar arasındaki farklılıkları gidermeyi amaçlayan ve dolayısıyla uygulamada birlik 
getirmeyi amaçlayan kararlardır. Bu kararlar, kanunlar gibi Resmi Gazete’de 
yayınlanmakta ve yine kanunlar gibi bağlayıcılığı bulunmaktadır. 

 

 

 

DANIIŞTAY KARARI (Danıştay 13. Daire, 2019/3907 E. - 2019/4470 K.) 

 “…İptal davasının gerek anılan maddede, gerekse içtihat ve doktrinde 
belirlenen hukukî nitelikleri göz önüne alındığında, idare hukuku alanında tek 
taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen idarî 
işlemlerin ancak bu idarî işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi 
kurabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin kabulü 
gerekmektedir…” 

DANIIŞTAY KARARI (Danıştay İBK, 2013/3 E. –  2019/1 K.) 

 “…açılan davalarda Danıştay vergi dava daireleri ile Vergi Dava Daireleri 
Kurulunca verilen kararlar arasında var olduğu ileri sürülen içtihat aykırılığının, 
içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesinin Danıştay Başkanı tarafından 
istenilmesi üzerine, konuyla ilgili kararlar ile yasal düzenlemeler incelendikten ve 
Raportör üye açıklamaları ile Danıştay Başsavcısının düşünceleri dinlenildikten 
sonra gereği görüşüldü…” 
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 1.4.2.2. Doktrin(Öğreti): 

 İdare hukuku açısından bir diğer yardımcı kaynak doktrindir. Doktrin kısaca idare 
hukuku dalında çalışma gösteren bilim insanlarının, uyuşmazlık konusu hukuki soruna 
ilişkin açıklamış oldukları bilimsel görüş ve çalışmalarıdır (Gözler, 2019: 84) Bu görüşlerin 
bağlayıcı bulunmamasına karşın, bazı durumlarda yargı makamlarınca dikkate alındığını ve 
hatta bu görüş ve çalışmalara atıf yapıldığını gözlemlemek mümkündür. 

 1.5. İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler: 

 İdare hukukunda, bu hukuk dalının çeşitli bölümlerine hâkim olan birçok ilke 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, geniş bir alanı kapsadığı iddia edilebilecek idare hukukuna 
ilişkin bütün ilke ve kurallara kitapta yer vermek mümkün değildir. Bu sebeple bu 
bölümde, önem arz eden ve ileride sıklıkla atıf yapılacak olan hukuk devleti, eşitlik ve 
sosyal devlet ilkeleri üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, dayanağını Anayasa’da bulan bu 
ilkelere aykırı olarak icra edilen bütün idari işlem ve eylemler, “Anayasa’nın bağlayıcığı ve 
üstünlüğünü” vurgulayan 11’inci maddesi mucibince hukuka aykırı olacaktır. 

 1.5.1. Hukuk Devleti İlkesi: 

 Modern hukuk sisteminde idarenin hukuka bağlılığı ilkesinin gerekliliği tartışma 
götürmeyen bir husustur. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde de Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin bir hukuk devleti olduğundan bahsedilmektedir. Nitekim hukuk devleti ilkesi, 
Türkiye Cumhuriyeti adına vazgeçilmez unsurlar arasındadır. 

 Hukuk devletinin ana gerekliliği olan hukukun üstünlüğü ilkesinin kökleri Aristoteles’e 
kadar dayanmakta ve bu kavramın gelişim süreci boyunca birçok düşünür tarafından 
çalışmalara konu edildiği görülmektedir (Peerenboom, 2005:1). Ancak bu çalışmalar 
neticesinde hukuk devleti yahut hukukun üstünlüğü kavramının büyük önemi haiz olduğu 
konusunda bir fikir birliğine ulaşılsa da, aynı fikir birliğine bu kavramın tanımı ve içeriği 
açısından varıldığını söylemek güçtür (Botero & Ponce, 2011: 5). Bu kapsamda doktrinde 
tartışmalara yol açan kimi kısımlarını göz ardı ederek en azından asgari eşik olarak 
nitelendirilebilecek bir tanım yapma çabasına girişecek olursak; hukuk devletini “hukukun 
devleti ve onu yönetenleri anlamlı bir şekilde sınırlandıran sistem” (Botero & Ponce, 
2011:5) olarak tanımlayabiliriz. 

 Hukuk devleti ilkesi siyasal iktidarın, elinde bulundurduğu gücü keyfi olarak 
kullanmasının engellenmesi maksadıyla, hukuk ile sınırlandırılmasını öngörmektedir 
(Küçük, 2008: 352 ). Zira hukuk devleti ilkesi, kamu düzenini korumak için her şeyi 
yapmaya muktedir ve kural olarak sorumsuz ve sınırsız olan “polis devleti” kavramının zıttı 

DANIIŞTAY KARARI (Danıştay 15. Daire, 2016/520 E.-2016/2503 K.) 

 “…Zımnî ret kararının varlık sebebi, idarenin susarak yargı denetiminden 
kaçmasının önüne geçmektir. Zımnî ret kurumu sayesinde, idare hareketsiz kalsa 
bile yargı denetiminden kurtulamayacaktır. İşte zımnî ret kurumu idarenin bu 
yükümlülüğünün bir müeyyidesidir... İdarenin 60 gün susmasının zımnî ret kararı 
anlamına gelmesi, idarenin kendisine yapılan başvuruları cevaplama 
yükümlülüğünün olmadığı anlamına gelmez (Gözler, Kemal, Kaplan, Gürsel, İdare 
Hukuku Dersleri, s.294)…” 
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olarak ortaya çıkmış ve çabalarını polis devletinin ana unsuru sayılabilecek keyfi yönetimi 
ortadan kaldırılmasına yöneltmiştir (Schmitt, 2008: 124). Dolayısıyla hukuk devleti ilkesi 
tanımımızın içerisinde “idarenin sınırlandırılması” hususu zorunlu olarak yer alacaktır. 

 Bunun yanında, bahse konu sınırı oluşturacak hukukun niteliğine ilişkin doktrinde 
hâkim olan görüş, bu sınırın demokrasi ve insan hakları kavramları düşünerek 
temellendirilmesinin gerekliliğidir (Peerenboom, 2005: 18). Bu bağlamda, tanımımızın 
içerisinde yer alması gerekliliği ortaya çıkan diğer unsurun “insan haklarının korunması ve 
geliştirilmesi” olduğu tespit edilebilir. Ayrıca doktrinde birçok düşünür tarafından hukuk 
devleti için öngörülen bir başka zorunlu unsurun hukuk devletinin diğer gerekliliklerini 
yerine getirilip getirilmediğini saptayacak bir “yargı denetimi”dir. Bu husus Carl Schmitt 
(2008: 126) tarafından “Liberal hukuk devleti idealinin ulaşmak istediği nokta, bütün devlet 
hayatının yargı denetimine tabi kılınmasıdır. … bütün anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar için 
yargı yoluna gidilmelidir.” sözleri ile ifade edilmiştir. Dolayısıyla hukuk devleti açısından 
büyük önemi haiz olduğu değerlendirilen bu hususa da hukuk devleti ilkesi tanımımızda 
yer verilmelidir. 

 Hukuk devleti ilkesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, müteakip bölümlerde ele 
alınacağı gibi hukuk güvenliği ilkesine ve dolayısıyla bir hukuk devletinde bulunması 
gereken normlara ilişkin birtakım kurallara sıkça yer verilmektedir (Raz, 1979: 152). Daha 
belirgin olarak ifade etmek gerekirse; keyfiyeti engellemek maksadıyla konulmuş 
normların, bu maksadı tesis etmeye elverişli kabul edilmesi için bilinebilir, genel, belirli 
ve açık nitelik taşımaları gerektiği ifade edilebilir.  

 Uluslararası örgütlerin; hukuk devleti/hukukun üstünlüğü kavramlarına olan ilgisinin 
artması ve özellikle bu kavramların insan haklarının tanınıp korunması ile ilgili olarak 
mütalaa edilmeye başlanması ile birlikte birçok organizasyon hukuk devletine ilişkin 
çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Uluslararası organizasyonlar tarafından yürütülen bu 
çalışmalar kapsamında yapılan hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü tanımlarının da ilkenin 
anlaşılması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.  

 

BM KARARI (2004) 

 Hukukun üstünlüğü ilkesi, devletin kendisi de dahil olmak üzere, resmi veya 
özel, tüm kişi, kurum ve kuruluşların, açıkça yayımlanmış, eşitlikle tatbik ve 
bağımsızca yargılamaya konu edilen, uluslararası insan hakları normları ve 
standartları ile uyumlu kanunlar önünde hesap verebilmesine dayanan yönetim 
prensibidir.” 

ÖNEMLİ 

 HUKUK DEVLETİ; genel, açık ve istikrarlı kurallar ve evrensel hukuk ilkeleri 
ile sınırlandırılmış, insan haklarına saygılı ve bu hak ve özgürlükleri koruyup 
güçlendiren, idare tarafından yürütülen düzenleyici işlemleri dâhil olmak üzere 
her türlü eylem ve işlemi hukuka uygun, etkin bir yargı denetimi ile bağlı devlettir 
(Özkan:2010,85; Raz,1979:152; Schmitt,2008:126;AYM,2016 ).  
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 1.5.2. Eşitlik İlkesi: 

 

 Anayasa’da bu şekilde ifadesini bulan eşitlik ilkesi, kendisinden faydalananlar 
açısından temel bir hak olmakla birlikte; aynı zamanda bu ilkeye uymakla yükümlü olan 
devlet organları ve idare bakımından da bir buyruktur (Özbudun, 2016: 156).  

 Eşitlik ilkesini anlam bakımından ise mutlak eşitlik ve nisbi eşitlik olarak ele almak 
mümkündür. Mutlak eşitlik, kanunların ilgili bütün kişilere eşit olarak uygulanmasıdır 
(Gözler, 2016: 99). Nisbi eşitlikten kastedilen ise, hukuki durumu aynı olan kişilere aynı 
kuralların uygulanmasıdır. Farklı durumda bulunan kişilere farklı kuralların uygulanması 
bu kapsamda eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmemektedir (Gözler, 2016: 99; Özbudun, 
2016: 157-158). Nitekim, Anayasa Mahkemesi nisbi eşitlik kavramını vurguladığı bir 
kararında; “…eşitlik ilkesi, herkesin her yönden aynı kuralla bağlı olacağı anlamına 
gelmemekle birlikte, yasaların uygulanmasında birbirinin aynı durumda olanlarla aynı, 
farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasını ve böylece ayrıcalıklı kişi ve 
toplumların yaratılmasını engellemeyi içermektedir. Başka bir anlatımla, kişisel durumları 
ve nitelikleri özdeş olanlar arasında, konulan kurallarla değişik uygulamaların 
yapılmaması gerekmektedir.” denilmektedir. Danıştay tarafından verilen ve eşitlik 
ilkesinin her iki anlamına da vurgu yapılan bir kararında ise “‘Yasa önünde eşitlik’ ilkesi 
yasalar önünde herkesin eşit olmasını ayrım yapılmamasını, kimseye ayrıcalık 
tanınmamasını gerektirir. Durumlarındaki farklılıklar kimi kişi ve toplulukların değişik 
kurallara bağlı tutulmasına neden olabilirse de, farklılık ve özelliklere dayandığı için bu tür 
düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.7”.şeklinde bir gerekçe belirtilmektedir.  

 Anayasa tarafından yukarıda sunulan esaslar dâhilinde hüküm altına alınmış olan 
eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesinde, idare makamlarına çok büyük bir rol düştüğü 
söylenebilir. Zira kanun koyucu tarafından genel ve soyut olarak konulan kuralların 
uygulanması, yani eşitliğin fiilen hayata geçirilmesi çoğunlukla idarenin aldığı görevlere de 
bu hususa riayet etmesiyle mümkün olacaktır. Bu çerçevede, idare tarafından kamu 
yararına yürütülen işlem ve eylemlerinde yukarıda özetlenen eşitlik ilkesi uyarınca hareket 

 
7 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 10.12.2009, E:2009/1005, K:2009/0000. 

T.C. ANAYASASI  

 X. Kanun önünde eşitlik 

 Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek 
fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 
md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 



İdare Hukukuna Giriş 

31 

edilmelidir. Anayasa’nın konuya ilişkin 10’uncu maddesinin 5’inci fıkrası “Devlet organları 
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar.” hükmü ile bu hususu ayrıca vurgulamaktadır.  

 1.5.3. Sosyal Devlet İlkesi: 

 Anayasa’nın açık hükmü uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nin bir “sosyal devlet” 
olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Sosyal devlet ilkesi, “devletin sosyal barışı ve sosyal 
adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini meşru ve gerekli 
gören bir anlayışı” ifade eder (Özbudun, 2016: 140).  

 

  

T.C. ANAYASASI  

 II. Cumhuriyetin nitelikleri 

 Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.  

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (28.01.2016, E:2014/92, K:2016/6.) 

 “…Sosyal devlet, insan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk 
içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı 
arasında adil bir denge kurabilen, milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması 
için gereken önlemleri alan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 
geliştirerek sürdüren, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve 
toplumsal dengeleri gözeten devlettir…”. 

 DANIŞTAY KARARI (Danıştay 10.Daire , 2015/4926 E. – 2019/909 K.) 

 “…Sosyal devlet, insan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk 
içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı 
arasında adil bir denge kurabilen, milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması 
için gereken önlemleri alan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 
geliştirerek sürdüren, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve 
toplumsal dengeleri gözeten devlettir…”. 
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2. İDARİ TEŞKİLAT: 

 İdari teşkilatlanma bir ülkenin siyasi tercihi üzerinden şekillenen bir yapısıdır. 
Ülkelerin Anayasalarında temeli atılan bu yapı yürütme kanadını oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da idareyi, yürütme bölümü içinde 
düzenlemektedir.  

 Anayasa’nın 104. maddesine göre yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir ve 
Anayasaya, kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine uygun olarak kullanılmakta 
ve yerine getirilmektedir. İdari teşkilat ise aslında genel anlamda Cumhurbaşkanı’ndan 
başlayarak yasama ve yargı dışındaki bölümleri ifade etmekte ve ülkenin her yanında 
örgütlenmiş olan yapıyı anlatmaktadır.  

 2.1. İdari Teşkilatın Temel İlkeleri: 

 Türkiye Cumhuriyetinin idari teşkilatlanmasına, diğer bir ifade ile devlet yapısına 
hâkim olan temel ilkeler, merkezden yönetim, yerinden yönetim, devlet ve kamu tüzel 
kişiliği ile idarenin bütünlüğü olarak belirtilebilir.  

 

 2.1.1. Merkezden Yönetim İlkesi: 

 Merkezden yönetim ilkesi anayasal bir ilkedir. Anayasanın 123. maddesine göre 
idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanmaktadır. Bu ilke, merkeziyet ya da merkeziyetçilik, olarak da ifade edilmektedir 
(Parlak, 2011: 525). Merkeziyetçilik; yerinden yönetim kuruluşlarına bırakılmamış olan 
kamu hizmetlerinin doğrudan doğruya merkezi idare tarafından yürütülmesini öngören 
bir ilkedir. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan kolluk hizmeti, Sağlık Bakanlığı tarafından 
sunulan sağlık hizmeti, Adalet Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından sunulan ilk ve orta öğretim hizmetleri merkezden yönetim ilkesi 
gereği merkezi idare tarafından yerine getirilmektedir (Gözler, 2019: 76). Bu noktada 
merkezi yönetimin işleri yürütmesinden kasıt planlama ve gerektiğinde icradır. Bu 
bağlamda merkezin taşra teşkilatı olarak adlandırılan valililer, bakanlıkların il ve ilçe 
örgütlenmelerinin yürüttüğü işler de merkezden yönetim ilkesi kapsamındadır. Taşrada 
valiler tarafından yürütülen bu işler ileride açıklanan “yetki genişliği ilkesi”ne bağlı olarak 
icra edilmektedir. 

 Merkezden yönetim, bütünlük, kalkınmada dengeli dağılım, maliyet etkinliği ve ölçek 
ekonomisi, uygulamada standartlık, iletişim kolaylığı, tarafsızlık ve yerel baskılardan 
etkilenmeme gibi avantajlarının yanı sıra kamu hizmetlerinde gecikme, kırtasiyecilik, yerel 
gereksinimleri yeterince karşılayamama, demokratik katılım gibi konularda 
dezavantajlarının olduğu da literatürde dile getirilen hususlardır (Nohutçu, 2020: 22)  

T.C. ANAYASASI  

 A. İdarenin esasları 

 1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 

 Madde 123 – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 
düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden 
yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle kurulur. 
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 2.1.2. Yerinden Yönetim İlkesi: 

 Yerinden yönetim ilkesi, merkezden yönetim ilkesini tamamlayan anayasal bir ilkedir. 
Anayasa’nın 123. maddesi sadece merkezden yönetim ilkesini değil, yerinden yönetim 
ilkesini de düzenlemektedir. Bu maddede "İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden 
yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır." bu ilkeyi açıkça tanımlamaktadır. 
Yerinden yönetim ilkesi, adem-i merkeziyet8 olarak ta ifade edilmektedir. Yerinden 
yönetim ilkesi, bazı kamu hizmetlerinin merkezi idare dışında yer alan kamu tüzel kişileri 
tarafından yürütülmesini ifade etmektedir (Günday, 2011:70).  

 Yerinden yönetim kuruluşları, merkezî idarenin dışında, belli bir özerkliğe ve tüzel 
kişiliğe sahip, kendilerine özgü bütçeleri ve karar mekanizmaları olan kamu kuruluşlarıdır 
Genel olarak bu kuruluşlar, hizmetlerini kendi organları eliyle yürütmektedir.  

  

 Yerinden yönetim, yer yönünden ve hizmet yönünden olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları, belli bir yerde yaşayanların 
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmaktadır.  

 Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları ise, özel uzmanlık ve teknik bilgi 
gerektiren kamu hizmetlerini sunmak üzere kurulmaktadır. TRT, üniversiteler, kamu 
iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları en çok bilinen hizmet 
yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır (Gözübüyük, 2014: 160).  

 Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarına özgülenen görevlerin devlet tüzel kişiliği 
bünyesinde yerine getirilmemesinin nedeni, bu hizmetlerin doğası gereği sahip olduğu 
nitelik, uzmanlık, akademik özerklik, teknik bilgi vb. özellikleri sebebiyle, kendi kendine 
karar alabilen ve kendi mali kaynaklarına sahip tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara bırakılması 
ihtiyacıdır (Gözler, 2019: 85). Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının 
organlarının belirlenmesi ise kendi organları tarafından seçimle olabildiği gibi hükümet 
tarafından atanma şeklinde de olabilmektedir.  

 
8 Adem-i merkeziyet  ya da diğer adıyla decentralization, genel olarak demokratikleşme, çoğulculuk, katılım, 
idari ve siyasi yapının dengelenmesi ve denetlenmesi, kamu hizmetlerinin yerinde etkin ve verimli sunumu 
gibi başlıklar etrafında tartışılmaktadır: Bir yandan siyasi yapının farklı güçler arasında kurulacak bir denge ve 
denetleme sistemi ile kurulmasının arzulandığı diğer yandan ise etnik, ulusal, dini, mezhepsel, kültürel 
farklılıkların yönetime katılmasını, yurttaşların politik alana yerelden doğrudan müdahalesini ve son olarak 
yerel ve bölgeler arasında bir adaleti ve eşitliği içerdiğini söylemektedirler. 

T.C. ANAYASASI  

 2. Mahalli idareler 

 Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 
karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

 Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. 
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 Aslında bu noktada bir hususu açıklamakta fayda bulunmaktadır. Merkezden yönetim 
ve yerinden yönetim ilkeleri birbirini tamamlayan ilkelerdir. Bunlardan biri diğerinin karşıtı 
olmayıp, tamamlayıcısıdır. Bu ilkelerden hiç biri tek başına, idari faaliyetlerin yürütülmesi 
için yeterli değildir. Her ülke siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısına ve tarihi gelişimine 
göre ya merkezden yönetime ya da yerinden yönetime ağırlık vererek idari yapılarını 
düzenlemiştir. 

 2.1.3. Devlet Tüzel Kişiliği ve Kamu Tüzel Kişiliği İlkesi: 

 

 Öncelikle hukukta "kişi" kavramın temelinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan 
geldiğini belirtmek gerekmektedir. “Kişi”, irade açıklayabilen, hukuki işlemler yapabilen, 
malvarlığına sahip olabilen, hak ve borç altına girebilen, davacı ve davalı olabilen hak 
ve sorumluluk sahibi varlıklardır. Kişiler "gerçek" ve "tüzel" kişiler olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Gerçek kişi insanlar iken, tüzel kişi kendisini oluşturan gerçek kişilerin 
dışında ayrı bir varlığa sahip olan topluluklardır. Tüzel kişi kendisini oluşturan kişilerin 
iradelerinden bağımsız olarak kendi iradesine sahip olduğu için hukuk düzeni tarafından 
ayrı bir kişilik olarak kabul edilmektedir.  

 

 

 

ÖNEMLİ 

•  Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları belli bir coğrafi alanla 
sınırlı, ancak hizmet açısından mahalli ihtiyaçlar doğrultusunda geniş bir 
yelpazeye sahip kamu idareleridir.  

• Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları ise belli bir coğrafi alanla 
sınırlı olmadan belli bir hizmete özgülenmiş kamu kurumlarıdır. 

4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu 
KİŞİLİK 

I. Hak ehliyeti 

Madde 8 - Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk 
düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler… 

A. Tüzel kişilik 

Madde 47- Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve 
belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel 
hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar. Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan 
kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz. 
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 Türk idari teşkilatlanmasının merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
göre yapılanması sonucunun kişilik üzerine yansıması, devlet tüzel kişiliği ve kamu tüzel 
kişiliği şeklinde olmaktadır (Günday, 2011: 77). Anayasa hukukçularına göre toprak, insan 
ve egemenlik unsurlarının birleşmesiyle ortaya çıkan devlet, bu unsurların dışında kendine 
özgü bir varlık olarak kabul edilmektedir. Yani devlet, kendisini oluşturan kişilerin 
kişiliklerinin dışında ayrı bir hukuki tüzel kişiliğe sahiptir. Bu sayede hukuki işlemler 
yapabilmekte ve faaliyetlerini sürdürebilmektedir. İşte “Devlet Tüzel Kişiliği” ile ifade 
edilen yaygın kabul görmüş şekli ile "Merkezi İdare" ya da "Genel İdare"dir. Devlet, diğer 
bir ifade ile merkezi ya da genel idare, Cumhurbaşkanı ve bakanlar başta olmak üzere 
merkez teşkilatı ile bu merkez teşkilatın bölge, il ve ilçedeki taşra teşkilatını 
kapsamaktadır. Merkezi yönetim ve onun taşra teşkilatı, tek olan devlet tüzel kişiliği ile 
temsil edilmektedir. Bu açıklamalardan yola çıkarak konuyu somutlaştıracak olursak, 
İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklar, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve hatta ilçe 
jandarma ve jandarma karakol komutanlıkları tek başlarına ayrı birer tüzel kişilik değil 
devlet tüzel kişiliğinin içerisinde yer alan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Devletin tüm kamusal hizmetleri merkezden yönetim ile sağlaması mümkün olmadığı 
için bazı kamusal mal ve hizmetler devlet tüzel kişiliğinin dışında ayrı tüzel kişilikler 
tarafından sağlanmaktadır. Devlet tüzel kişiliği dışında olan ve çoğunluğunu yerinden 
yönetim kuruluşlarının oluşturduğu bu tüzel kişiliklerine “Kamu Tüzel Kişiliği” 
denilmektedir9. Kamu tüzel kişiliklerini oluşturmak kanun ya da Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle ile olmaktadır. Günümüzde kurumların devlet tüzel kişiliği içinde eriyen 
kurumlar olmasından ziyade, ayrı tüzel kişilik sahibi kurumlar olarak teşkilatlanmaları daha 
ön plana çıkmaktadır (Güler, 2006: 97). 

 Bu noktada kamu tüzel kişiliğinin diğer hukuk tüzel kişiliklerinden farkının ne olduğu 
ve bir kurumun kamu tüzel kişisi olup olmadığının nasıl anlaşıldığı hususuna kısaca 
değinmekte fayda bulunmaktadır. Çünkü bu husus özellikle söz konusu tüzel kişiliklerin 
işlem ve eylemlerinde hukuka uygunluk değerlendirmesi yapılması, yaptırım uygulanması 
aşamasında yapılabilecek hususların belirlenmesi gibi durumlarda önem arz etmektedir. 

 Öncelikle bir kuruluşun kamu tüzel kişiliğine sahip olması, kamu tüzel kişisi niteliği 
taşıması veya özel hukuk tüzel kişisi olmasını sağlayan özelliklerin ne olduğu 
irdelenmelidir. Bu açıdan, Anayasa’nın 123. maddesi gereği kamu tüzel kişiliğinin kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi10 ile kurulması gereği ilk dikkat edilecek nokta olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatla ilgili mevzuatında 
açıkça kamu tüzel kişiliği olup olmadığı belirtilmektedir.  

 

 

 

 
9 Devlet Tüzel Kişiliğinin içerisinde yer alan, ancak yerinden yönetim kuruluşu olmayan kamu tüzel kişiliğine 
haiz kimi kamu kurum ve kuruluşları da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Savunma Sanayi Başkanlığı kamu tüzel 
kişiliğine haiz olmasının yanında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Yine büyükşehirlerdeki 
valiliklerdeki yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Bu yapılar son 
dönemlerde üstlendiği görevler açısından hızlı karar ve reaksiyon ihtiyacının yanı sıra, özel sektör ile bir nevi 
rekabet veya birliktelik ve ortaklık gibi farklı ilişkiler de kurabilmektedirler. Dolayısıyla belirli örgütlenmeler 
içim genel kişilik kavramı açıklamaları belirli noktalarda yeterli olmamaktadır. 
10 T.C. Anayasası içerisinde idarenin kanunla kurulması bir genel esas olmakla birlikte, kamu tüzel kişiliklerinin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulabilmesi bu ilkeye getirilen bir istisnasıdır (Nohutçu, 2020: 20). 
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 Kamu tüzel kişiliği genel olarak hem literatürde popülerliğini koruyan bir tartışma 
alanıdır. Yargı makamlarının kararlarında da sıkça karşılaşılmaktadır. Örneğin Ordu 
Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) kamu tüzel kişiliği olup olmadığı konusunda çeşitli 
zamanlarda farklı kararlar mevcuttur ve son durum kamu tüzel kişiliği olduğu konusunda 
genel kabulün olduğudur. Tabi ki kamu hastaneler birliği, kalkınma ajansları, gibi 
kuruluşlar ile THY gibi değişim geçiren yapılar, klasik örgütlenmelerden farklılık arz 
etmekte ve yukarıda belirtilen kıstaslarla tam olarak kamu tüzel kişisi olup olmadıkları 
ayrıştırılamamaktadır. 

 2.1.4. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: 

 1982 Anayasası’nın 123. maddesinde bulunan "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür ve kanunla düzenlenir." hükmü idarenin bir bütünlük arz ettiğini göstermekte, 
aynı zamanda bu bütünlüğü güvence altına almaktadır. İdari teşkilatlanmada çok çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Merkezi devlet teşkilatlanmasındaki 
kurumların devlet tüzel kişiliği içinde olmasının yanında, kamu hizmetine özgülenmiş 
kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşları da kamu hizmeti icra etmektedirler. Kamu 
kurumları çok farklı ve çeşitli olsa da her biri belli bir bütünün parçalarını oluşturduğu 
açıktır.  

 İdarenin bütünlüğünün sağlanmasında en önemli enstrümanlar "hiyerarşi" ve 
"vesayet"tir. Bir idari kuruluş içinde bütünlük ve uyum "hiyerarşi", merkezi yönetim ile 
yerel yönetimler ya da diğer kamu tüzel kişilikleri arasındaki bütünlük ve uyum ise 
"vesayet" ile sağlanmaktadır. Diğer bir ifade ile idarenin bütünlüğünün sağlanması 
hiyerarşik denetim ve vesayet denetimi ile gerçekleştirilmektedir. 

 

 

ÖNEMLİ 

Kamu Tüzel Kişiliğinin açıkça belirlenmediği kurumlar için gerek kuruluş kanunu 
içerisinde gerekse tabi olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde; 

• Devlet tarafından kurulmuş olma, 

• Kamu hukukuna tabi olma, kamu yararı gözetme, 

• Kamu gücü ve ayrıcalıklarını kullanma,  

• Kamunun denetiminde bulunma, 

• Kamu kaynağı kullanma veya  

• Kendisine kamu görevi verilmiş olma, 

• Kamu personeli istihdam etme gibi hususlarının bir arada 
değerlendirmesiyle kamu tüzel kişiliği hakkında bir karar verilebilmektedir. 

 Ayrıca bu konu hakkında yargı kararları da yönlendirici bir kaynak olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Kamu Tüzel Kişiliği hakkında bkz. Danıştay 13. D. 2013/2659 numaralı 

Kararı; Danıştay 10. D. 2013/9317 numaralı Kararı; Yargıtay 10. Hukuk D. 2009/16970 numaralı Kararı;  
Anayasa Mahkemesi’nin 2009/141 numaralı Kararı). 
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 Hiyerarşi; biri dışında her görevlinin diğer bir görevliye tabi olduğu bir personel 
düzeni olup, “silsile-i meratip” ya da “yetki sıradüzeni” anlamlarında da kullanılmaktadır. 
Hiyerarşi ile bir tüzel kişiliğin kendi içerisindeki bütünlüğü sağlanmaktadır. Gerek devlet 
tüzel kişiliği, gerekse il özel idaresi, belediye ve köy gibi yer yönünden yerinden yönetim 
kuruluşları, TRT, TÜBİTAK, KİT vb. gibi hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının 
her birinin kendi içerisinde hiyerarşik denetim ilişkisi bulunmaktadır.  

 

 

 

 Hiyerarşik denetim, denetimi altındaki kişiler üzerinde hem hukukilik hem de 
yerindelik denetimi yapmayı ve icra edilen eylem ve işlemleri değiştirebilmeyi, iptal 
etmeyi, yürürlükten kaldırmayı, yerine geçip işlem tesis etmeyi, emrindeki kişileri atamayı, 
cezalandırma ve ödüllendirmeyi sağlamaktadır. Bu noktada il jandarma komutanı ile ilçe 
jandarma komutanı veya karakol komutanı arasındaki denetim yetkisi hiyerarşik denetim 
yetkisi olmakta, karakol komutanının verdiği bir emri uygun görmeyen bir ilçe jandarma 
komutanı bu emri iptal edip aynı konuda yeni bir emir verebilmektedir.  

 

ÖNEMLİ 

Hiyerarşinin sağladığı yetkiler; 

• İç düzene ilişkin kararlar alma, 

• Önceden emir ve talimat verebilme,  

• Sonradan onaylama, düzeltme ve reddetme, 

• Disipline etme ve ödüllendirebilme şeklinde kullanılmaktadır (Sancakdar 
vd., 2019: 102). 

 Buradan hiyerarşinin sadece idari işlemler üzerinde değil aynı zamanda astlar 
üzerinde de yetki sağladığı ortaya çıkmaktadır.  

 Ancak her şekilde hiyerarşi Anayasa karşılığı bulunan “Kanunsuz Emir” 
verebilme yetkisi doğurmamaktadır. 

 

MERKEZİ İDAREDE EN YÜKSEK HİYERARŞİK AMİR CUMHURBAŞKANIDIR. 

ÖNEMLİ 

Merkezi İdare içinde bütün kamu görevlileri hiyerarşik denetime tabi olmalarına 
karşın; 

• Hâkimlerin yargı yetkileri hiyerarşik denetim dışındadır, 

• Askerler askeri hiyerarşiye tabidirler, 

• Teknik uzmanların, uzmanlıkları dâhilinde hiyerarşi söz konusu değildir, 

• Üniversite öğretim elemanlarının eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinde hiyerarşi yetkisi kullanılamaz. 
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 Devlet tüzel kişiliği yani merkezi idare ile diğer tüzel kişilikler arasında ise hiyerarşik 
değil, vesayet ilişkisi bulunmaktadır. İdari vesayet, bütünlüğü sağlamaya yönelik bir hukuki 
araçtır. İdari vesayet, merkezi idare dışındaki kamu tüzel kişilerinin eylem ve işlemlerinin 
ülke düzeyinde merkezi idare ile uyumlu olmasının sağlanması açısından önemli bir 
denetim aracıdır. Ancak idari vesayetin merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının 
eylem ve işlemleri üzerinde sahip olduğu kanunla sınırları çizilmiş bir denetim yetkisi 
olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanında merkezi iarenin organlar üzerinde de idari 
vesayet yetkisi bulunmaktadır. İçişleri Bakanının belediye başkanını ilgili kanundan aldığı 
yetkiye dayanarak görevden uzaklaştırması buna örnektir (Sancakdar vd., 2019: 105).  

 

 İdari vesayet bağlamında kullanılabilecek yetkiler onama, onamama, erteleme, iptal 
etme ve idari yargıda dava açmadır (Nohutçu, 2020: 34). İdari vesayette yerindelik 
denetiminden ziyade hukukilik üzerinde odaklanılması, denetim yetkisinde olan makamın 
karar verici yerine geçmeyerek yine kararın söz konusu tüzel kişilik bünyesinde kalması 
gerekmektedir. Bununla beraber uygulamada bazı noktalarda vesayet denetiminde 
yerindeliğe de girildiği görülmektedir11. Buna gerekçe olarak idarenin bütünlüğünün 
sağlanması gösterilmektedir.  

 Sonuç olarak idarenin bütünlüğü ilkesi, ayrı tüzel kişiliklerden oluşan idare alanındaki 
kuruluşların, bir bütünün parçaları olarak, uyum içinde çalışmalarını sağlama amacını 
gütmektedir (Duran, 1982: 35; Günday, 2011: 53). İdarenin bütünlüğü hem idarenin 
yapısını, hem de işleyişini yakından ilgilendiren bir ilkedir. 

 2.2. T.C. Anayasasında İdare: 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının üçüncü kısmında "Cumhuriyetin Temel 
Organları" yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç bölümde düzenlenmektedir. İdareye 
ilişkin genel hususlar, ikinci bölümdeki yürütmenin içinde 123.-127. maddeler arasında yer 
almaktadır12. 

 Üniter devlet yapılanmasına sahip Türkiye’de, tarihi, kültürel, sosyal, politik ve 
güvenlik gerekçeleri ile merkezden yönetim ilkesi teşkilatlanmada ağırlıklı yön olmuştur. 
Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik krizler sonrası alınan tedbirler ve yeni kamu 

 
11 Örnek olarak 5247 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14.ve 25. Maddelerinde tanımlanan ilçe 

belediyelerinin nazım imar planlarını ve bütçelerini değiştirerek kabul etme yetkileri verilebilir.  
12 Her ne kadar idare Anayasa içinde bir bölüm altında toplanmış gözükse de diğer kısım ve bölümler içerisinde 
de idareye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

T.C. ANAYASASI  

 2. Mahalli idareler 

 Madde 127 – … Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde;  

• Mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, 

• Kamu görevlerinde birliğin sağlanması, 

• Toplum yararının korunması, 

• Mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas 
ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir… 
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işletmeciliği, yönetişim gibi yönetim kuram ve anlayışları, bu ağırlığın yerinden yönetim 
ilkesine doğru kaymasına imkân tanımaktadır.  

 1982 Anayasası’nın 126. maddesinde "İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır." 
hükmü bulunmaktadır. Bu noktada yetki genişliği13 ilkesi, merkezden yönetimin biraz 
yumuşatılmış bir şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetki genişliği ile genel yönetimin 
taşra kuruluşlarında görevli yüksek kamu görevlilerine belli konularda kendiliğinden karar 
alma ve uygulama yetkisi tanınmaktadır. Ancak yetki genişliği hiyerarşik denetimi 
kaldırmaz (Nohutçu, 2020: 24; Atay, 2016: 211). Yetki genişliğinin bugün itibariyle vücut 
bulmuş şekli illerin idaresinde ve valiye tanınan yetkide görülmektedir. 

 2.3. Kamu İdaresi Kamu Kurumu Ayırımı: 

 Devlet ve kamu tüzel kişiliği açıklamalarında ifade edildiği gibi idari 
teşkilatlanmamızda tek bir tüzel kişilik değil, birçok tüzel kişilik bulunmaktadır. Bu 
bağlamda kamu tüzel kişileri kişi topluluğu ve mal topluluğu olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır.  

 Belli bir coğrafi alanda birlikte yaşayan insan topluluklarının oluşturduğu kamu 
tüzel kişilerine kamu idareleri denmektedir. Kamu idareleri temelde devlet tüzel kişiliği, 
il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere dört tanedir. Ülke denilen toprak parçası 
üzerinde birlikte yaşayan insanların oluşturduğu kamu idaresi devlet, il sınırları içindeki 
belediye hudutları dışında yaşayan insanların oluşturduğu kamu idaresi il özel idaresi, 
belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların oluşturduğu kamu idaresi belediye, köy 
sınırları içinde yaşayan insanların oluşturduğu kamu idaresi ise köydür. Diğer bir ifade ile 
insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kamu tüzel kişilerine kamu idareleri 
denmektedir. 

 Belli bir malvarlığının belli bir amaca tahsis edilmesi suretiyle oluşan kamu tüzel 
kişilerine ise kamu kurumları denmektedir. Kamu kurumları kamu idareleri gibi sınırlı 
olmayıp, sayı olarak fazla ve nitelik olarak çeşitlidirler. Hizmet yerinden yönetim 
kuruluşları kamu kurumu olarak da adlandırılmaktadır.14 Yaygın olarak bilinen kamu 
kurumlarına, TRT, TÜBİTAK, SGK, meslek kuruluşları örnek verilebilir. Diğer bir ifade ile 
mal topluluklarıyla ortaya çıkan kamu tüzel kişilerine kamu kurumları denir. 

 Kamu idareleri ile kamu kurumlarına yönelik açıklamalar sonrasında, alanda sıkça 
kullanılan “kamu kurum ve kuruluşları” tabirinin bu ayırımın neresinde olduğunu 
belirtmekte fayda bulunmaktadır. “Kamu kurum ve kuruluşları” tabiri gerek mevzuatlarda 
gerekse raporlarda kullanılmaktadır15. Söz konusu tabirin kamu kurumu, kamu idareleri, 
diğer yasama ve yürütme içerisindeki diğer kuruluşları da içerecek şekilde bir çatı 
oluşturmak maksadıyla kullanıldığı değerlendirilmektedir16. 

 

 

 

 

 

 
13 Yetki genişliği için kullanılan diğer kavramlar “Adem-i Temerküz”, “Tevsi-i Mezuniyet” ve “Deconcentration” 
dır. 
14 Bu noktada üniversitelerin ayrı bir özelliği bulunmakta olup, kişi topluluğu olmasına karşın kamu kurumu 
olarak adlandırılmaktadır.  
15 Bu hususa “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelik” örnek olarak verilebilir. 
16 Bu kitap içinde de “kamu kurum ve kuruluşları” tabiri açıklandığı şekilde kullanılmaktadır. 
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 2.4. Türk İdare Teşkilatı: 

 

Şekil 2.1. Türk İdare Teşkilatı. 

 

 İdare kavramı genel olarak iki açıdan ele alınmaktadır. İlk olarak “Genel Anlamda 
İdare” olarak tanımlanabilecek olan değerlendirmede Türkiye Cumhuriyeti devleti bir 
bütün olarak ele alınmakta ve yasama yürütme ve yargıyı da içine alacak şekilde kamu 
hizmeti genelinde bir çerçeve çizilmektedir. Diğer bir tanımlama olan “Dar anlamda 
İdare” kavramında ise, yürütme içerisinde konumlanmış bir yapı anlatılmakta ve yasama 
ve yargı devre dışında bırakılmaktadır. Ancak bu noktada şu unutulmamaktadır ki kapsam 
dışında bırakılan yasama ve yargı işlevini yürüten meclis ve mahkemelerdir. Örneğin 
Adalet Bakanlığının taşra teşkilatlanması içerinde yer alan adliyeler dar anlamda idare 
tanımı içerisinde kabul edilmektedir.  

 Şüphesiz ki bu yapılanma içerisinde gösterilmeyen ancak idari teşkilat içerinde yer 
bulmuş birçok farklı kurum ve kuruluş da söz konusudur. Ayrıca bu tür şemalaştırmalar 
geneli anlamak açısından kolaylık sağlasa da uygulamayı tam olarak yansıtamamaktadır. 
Mevcut yapı içerisindeki idari teşkilatlanma genellikle devlet tüzel kişiliği bünyesi içinde 
bulunan merkez teşkilatı ve kamu tüzel kişilikleri olarak teşkilatlanmış olan yerinden 
yönetim kuruluşları üzerinden yapılmaktadır.  

 2.4.1. Merkezi İdare: 

 Devletin ana idari görevleri, yani milli kamu hizmetleri "genel idare" ya da "merkezî 
idare" kuruluşları olarak ifade edilen devlet tüzel kişiliği tarafından yürütülmektedir. Bu 
kuruluşlar, gerek yürütmenin, gerekse idarenin organları olup, yürütme organı olarak bazı 
siyasi görevleri de bulunmaktadır. Genel idarenin kuruluş ve işleyişinde merkezden 
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yönetim esasına uygun bir yapı oluşturulmuş durumdadır. Devlet tüzel kişiliği olarak da 
tanımlanan bu yapı temelde merkezi idarenin merkezi idare (Cumhurbaşkanlığı teşkilatı 
ve merkeze yardımcı kuruluşları da içerecek şekilde) ve taşra teşkilatı olarak iki ana bölüme 
ayrılmaktadır. 

 Bu kısa açıklama sonrasında, öncelikle devlet tüzel kişiliği bünyesindeki 
cumhurbaşkanlığı teşkilatına bakmak gerekir. 

 2.4.1.1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı: 

 

Şekil 2.2.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

 Cumhurbaşkanlığı teşkilatı aynı zamanda yürütmenin merkez teşkilatının önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Genel idarenin karar organı niteliğindeki kuruluşlar bu teşkilat 
içinde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, Cumhurbaşkanı, bakanlıklar, politika 
kurulları, ofisler ve bağlı kurum kuruluşlardan oluşmaktadır.  

 2.4.1.1.1. Cumhurbaşkanı: 

 

 Cumhurbaşkanına ilişkin esaslar 1982 Anayasası’nın 101.-106. maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Anayasa’nın 104. Maddesinde geçen “düzeni ve uyumu 
temin etme” hükmü geçmiş dönemden farklı olarak Cumhurbaşkanının sorumlu bir 
makam olduğunu açıkça ifade etmektedir.  

T.C. ANAYASASI  

 D. Görev ve yetkileri 

 Madde 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanına aittir. 

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder… 
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 Cumhurbaşkanının nitelikleri Anayasa’nın 101. maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre, Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış, milletvekili 
seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından 
seçilmektedir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir ve bir kimse en 
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilmektedir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti 
gruplarının, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte 
en az yüzde beşini almış olan siyasi partilerin ve en az 100.000 seçmenin aday 
gösterebilmesi mümkündür. Yine cumhurbaşkanlığına seçilen kişilerin milletvekili olması 
durumunda milletvekilliği sona ermektedir.  

 Cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak 
gerekmektedir. İlk oylamada bu şartı sağlayan aday çıkmadığı durumda ilk oylamada en 
çok oy almış iki aday için, ilk seçimden sonraki ikinci pazar günü yeniden oylama yapılması 
gerekmektedir. Bu durumda da geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı 
seçilmektedir.  

 Anayasa’da Cumhurbaşkanının ana görevleri;  

 - Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını 
yapmak, 

 - Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj vermek, 

 - Kanunları yayımlamak,17 

 - Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
göndermek, 

 - Kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya 
şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal 
davası açmak, 

 - Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atamak ve görevlerine son vermek,  

 - Üst kademe kamu yöneticilerini atamak, görevlerine son vermek ve bunların 
atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlemek, 

 - Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye 
Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, 

 - Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 

 - Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna 
sunmak, 

 - Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak, 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını 
temsil etmek, 

 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 

 - Genelkurmay Başkanını atamak, 

 - Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 

 - Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 

 
17 Bu noktada kanunların yasalaşması ile yayınlamak suretiyle yürürlüğe girmesi arasındaki temel farkı 
unutmamak gerekir. 1982 Anayasasının 87. maddesine göre “kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak” 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkisi içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda kanun tasarı ve 
teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul etmesiyle kanunlaşır. Nitekim 1982 Anayasası’nın 89’uncu 
maddesi “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar” 
demektedir. Cumhurbaşkanınca yayınlanması kanunun yürürlüğe girmesi için gereken bir şarttır. 
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 - Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla olağanüstü hal ilân etmek ve 
kanun hükmünde kararname çıkarmak, 

 - Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını 
hafifletmek veya kaldırmak olarak belirlenmiştir.  

 Yeni sistemde Cumhurbaşkanına verilen en önemli yetkilerden biri Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi çıkarma yetkisidir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmektedir.  

 

 Yeni sistemde Cumhurbaşkanına verilecek yetkilere paralel olarak cezai sorumluluk 
durumu da yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç 
işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle 
soruşturma açılması istenebilmektedir. Bu istek ancak üye tamsayısının beşte üçünün 
gizli oyuyla kabul edilebilmekte, soruşturma sonrasında ise üye tam sayısının üçte ikisinin 
gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilmektedir. Yüce Divanda seçilmeye engel bir 
suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona ermektedir. Ayrıca 
Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi 
bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanmaktadır.  

 Son olarak Cumhurbaşkanlığına teşkilatından bahsetmek gerekmektedir. 10/07/2018 
tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen söz konusu teşkilat; 

 - Cumhurbaşkanı Yardımcıları 

 - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, 

 - Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Danışmanı, 

 - Özel Temsilci, 

 - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 

 - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından oluşmaktadır.  

ÖNEMLİ 

1) Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, 
kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler 
hakkında, 

2) Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda, 
3) Kanunda açıkça düzenlenen konularda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

çıkarılamamaktadır.  
 Ayrıca; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler 
bulunması halinde kanun hükümleri uygulanmaktadır.  
 Yine TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi hükümsüz hale gelmektedir.  

 Tüm bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler de çıkarabilmektedir. 
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 Bu yapılar Cumhurbaşkanlığının hukuk ve mevzuat işlemlerini personel ve 
prensiplerin gerektirdiği işlemleri, güvenlik, mali ve diğer destek işlemlerini ve yüksek 
istişare kurulu vasıtasıyla bilgi ve birikimlerinden istifade etmeyi yerine getirmekte ve 
Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer işleri ve danışmanlık hizmetlerini yapmaktadırlar. 

 Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içinde en önemli yapılardan birini bakanlıklar 
oluşturmaktadır. 

 2.4.1.1.2. Bakanlıklar: 

 Cumhurbaşkanlığı teşkilatının içinde yer alan Bakanlıklar genel idarenin üzerine aldığı 
kamu hizmetlerini, konularına göre teşkilatlanarak yerine getirmektedirler. Bakanlıklar 
merkezden yönetimde kamu hizmetlerinin görülmesinde uzmanlaşmış birimler olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Sancakdar vd., 2019: 126). Ayrıca hizmetlerin bakanlıklar biçiminde 
teşkilatlanması, gerek yönetim tekniği, gerekse siyasal açıdan bir zorunluluğun sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

 Mevcut durumda 16 hizmet bakanlığı bulunmaktadır.18 Anayasanın 106’ncı 
maddesine göre bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve görevden alınabilmektedir. Ancak TBMM 
üyeleri, bakan olarak atanırlarsa milletvekillikleri sona ermektedir. Bu açıdan bakıldığında 
bakanlıkların gensoru gibi yöntemlerle meclise karşı bir sorumlulukları bulunmadığından 
siyasi kimliklerinin olduğunu söylemek mümkün değildir (Sancakdar vd., 2019: 127). 

 Bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Görevleriyle ilgili suç işledikleri 
iddiasıyla, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma 
açılması istenebilmekte, beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar 
verilebilmektedir. Soruşturma sonucunda TBMM’ye sunulan rapor doğrultusunda TBMM 
üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla bakan Yüce Divana sevk edilebilmektedir. Yüce 
Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilmesi durumunda ise bakanın görevi sona 
ermektedir. 

 Bakanların başlıca idari görevleri; 

1) Kendi görev alanlarıyla ilgili bakanlığını ve Devlet Tüzel Kişiliğini temsil etmek, 
kendi alanıyla ilgili işleri yerine getirmek, 

 
18 16 hizmet bakanlığı şunlardır: 
 1. Adalet Bakanlığı     9. İçişleri Bakanlığı 
 2. Dışişleri Bakanlığı    10. Sağlık Bakanlığı 
 3. Milli Savunma Bakanlığı   11. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
 4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  12. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   13. Milli Eğitim Bakanlığı 
 6. Ticaret Bakanlığı    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
 7. Gençlik ve Spor Bakanlığı   15. Tarım ve Orman Bakanlığı 
 8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  16. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

ÖNEMLİ 

 Bakanlıkların devlet tüzel kişiliğinden ayrı birer tüzel kişilikleri 
bulunmamaktadır. Her Bakanlık, yürüttüğü kamu hizmeti alanında devlet tüzel 
kişiliğini temsil etmektedir. 
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2) Bakanlığına ayrılan bütçeyi etkin şekilde kullanmak (Sancakdar vd., 2019: 131), 
3) Bakanlığında bulunan kamu görevlilerine emir ve talimat vermek, denetlemek, 

harcamaları imzalamak,  
4) Bakanlık adına yönetmelikler yapmak, 
5) Mevzuatta tanımlanmış idari vesayet yetkilerini kullanmaktır.  

 Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile 
merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
düzenlenmektedir. Bu bağlamda 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
Bakanlıkların kurulmasıyla ilgili ana düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 503. maddesi gereği bakan, bakanlık kuruluşunun en 
üst amiridir19 ve bakanlığın icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden 
sorumludur. Bakanlar ayrıca yürüttüğü kamu hizmetlerini etkili, verimli, ekonomik bir 
şekilde ilgili mevzuata, Cumhurbaşkanının genel siyasetine, Cumhurbaşkanı karar ve 
talimatlarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun şekilde yürütmek, 
bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.  

 Bakanlık teşkilatı içinde önemli bir makam olan bakan yardımcıları ise, bakanlık 
hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve 
politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans 
hedefleri ile hizmet gereklerine ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten sorumludur.  

 Cumhurbaşkanlığı teşkilatını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509. 
maddesine göre bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurtdışı 
teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana gelmektedir.  

 Bakanlıkların merkez teşkilatları, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, 
bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, 
koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine 
getirmek üzere gerekli birimleri kapsamaktadır. Bakanlık merkez teşkilatında; 

 - Bakan Yardımcılığı, 

 - Bakan Yardımcılığına bağlı genel müdürlük, kurul başkanlığı veya daire 
başkanlığı, 

 - Genel müdürlük veya kurul başkanlığına bağlı daire başkanlıkları bulunmaktadır.  

 Bakanlıkların taşra teşkilatı ise kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte 
oldukları hizmetleri; 

 - İl valisine bağlı il kuruluşları,  

 - Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,  

 - Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları vasıtasıyla yerine getirmektedir.  

 Bakanlıkların yurtdışı teşkilatı; kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında devamlı 
veya geçici görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya taşımayan bütün kuruluşlarıdır 
ki bunlar dış temsilcilik, diplomatik temsilcilik ve konsolosluklardır. 

 
19 Merkez teşkilatında en yüksek devlet memuru ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’dır. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce en yüksek devler memuru olarak 
Başbakanlık Müsteşarı kabul edilmişti.   
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 Bu noktada bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlara da değinmekte fayda 
bulunmaktadır. Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri 
yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla veya cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır 
(Gözler, 2019: 158). Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde 
veya doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilmektedir.  

 Bakanlıkların ilgili kuruluşları, özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi devlet 
teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya 
özel hukuki, mali ve idari statüye tabi hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları 
şeklinde düzenlenmektedir.  

 Bakanlıların ilişkili kuruluşları ise, son yıllarda ortaya çıkan düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Şekil 2.3. İçişleri Bakanlığı Teşkilat Şeması (www. içişleri gov.tr, 2020). 

 

 Bakanlık teşkilatlanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı üzerinden 
örneklendirmeye gidilerek yapılacak bir açıklamanın daha faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yukarıdaki açıklamalarda belirtilen ve şekil 2.3’de 
sunulan temel yapılar incelendiğinde merkez teşkilatı dışında;  

 1) Jandarma Genel Komutanlığı, 

 2) Emniyet Genel Müdürlüğü, 

 3) Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

 4) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
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 5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu 
olarak teşkilatlanmış durumdadır. İçişleri Bakanlığının ilgili ve ilişkili kuruluşu yoktur.  
  

 2.4.1.1.3. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları: 

 Cumhurbaşkanlığı bünyesinde; 

 - Alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek ve 
Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapmak, 

 - Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek, bu 
kuruluşlarca veya ilgililerce uygulanan politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan 
çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunmak, 

 - Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında 
uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları 
yapmak, 

 - Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak veya 
yaptırmak maksadıyla toplam 9 alana yönelik olarak Politika kurulları oluşturulmuştur. 

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ (JSGA) 

 

 6756 sayılı Kanun ile değiştirilerek kabul edilen ve 25 Temmuz 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren 669 sayılı KHK ile kurulan JSGA; Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Teşkilatlarının subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla 
İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak kurulmuştur. 

 JSGA’nın Bakanlığa bağlılığı yukarıdaki gruplandırmalardan hiçbirisine tam 
olarak uymamakta ve kendine has yeni bir bağlılık durumu oluşturmaktadır. 

POLİTİKA KURULLARI 

 1) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu  

 2) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 

 3) Ekonomi Politikaları Kurulu 

 4) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu 

 5) Hukuk Politikaları Kurulu 

 6) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu 

 7) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 

 8) Sosyal Politikalar Kurulu 

 9) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 
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 Kurullar Cumhurbaşkanınca atanan en az üç üyeden oluşmaktadır. Kurulun başkanı 
Cumhurbaşkanı’dır.  

 Politika kurulları için belirlenen düzen içerisinde, alandaki tüm paydaşların yer 
alabileceği bir yönetim anlayışı içinde çalışılması ve ortak aklın teşekkül etmesine hizmet 
edebilecek bir yapıda oluşturulabilmesine olanak bulunmaktadır. Söz konusu kurullarda, 
ilgili sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve bürokratlardan oluşan üyeler 
yer alabilmektedir.  

 Politika Kurullarının sekretarya işlemleri ile kurul üyelerinin özlük işleri 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Kurullar, 
görevleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istemeye yetkilidirler. Kamu 
kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlüdürler. Kurul üyeleri edindikleri gizli 
bilgileri görevden ayrılsalar dahi yetkili merciler dışında açıklayamamaktadır. 

 Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının ve bakanların yasama içerisinden 
çıkmaması nedeniyle, geçmiş dönemde politika belirlemede sağlanan yasama desteğinin 
yeni dönemde oluşturulan politika kurulları üzerinden gerçekleştirilmesinin amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. Henüz çok yeni bir yapı olmasına karşın, bazı uygulamalardan ve alan 
yazımından söz konusu kurulların politika belirleme noktasında etkin görev üstlendikleri 
ve üstlenecekleri görülmektedir (Akıncı, 2018: 2138). 

 

 2.4.1.1.4. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri: 

 Ofisler Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuşlardır. Ofislere temel olarak; 

 - Kurulduğu alana yönelik yenilikçi ve milli projeler geliştirmek, 

 - Alanında yürütülen projeleri koordine etmek, gelinen aşamaları raporlamak, 

 - Özellikle faaliyet alanına yönelik önerilerde bulunmak görevleri verilmiştir. 

 Ofislerin teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden 
oluşmaktadır. Ofislerin en önemli özelliği özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve 
malî özerkliğe sahip olmalarıdır. Ofisler görev alanına giren hususlarda tüm kurum ve 
kuruluşlarını koordine etmek ve işbirliğini sağlamak, bunun için gerekli toplantı veya diğer 
organizasyonları yapmakla görevli ve yetkilidir. Bu özellikleri gereği görevleri ile ilgili olarak 
ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas 
ve toplantılar düzenleyebilmekte, bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması 
gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle 
yaptırabilmekte, bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilmektedir. Yine ofisler, görev 
alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapabilmek için gerekli olan bilgi 
ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilmektedir. Ofislerin başkanları 
Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.  

 

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ 

 1) Dijital Dönüşüm Ofisi 

 2) Finans Ofisi 

 3) İnsan Kaynakları Ofisi 

 4) Yatırım Ofisi 



İdari Teşkilat 

52 

 2.4.1.1.5. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 

 Cumhurbaşkanına bağlı olan kurum ve kuruluşlar kanunla veya Cumhurbaşkanı 
Kararnamesi ile kurulmaktadır. Bu kapsamdaki kuruluşlar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinde belirlenmiştir.  

 

 2.4.1.1.5.1. Devlet Arşivleri Başkanlığı: 

 1846'da Hazine-i Evrak Nezareti'nin kurulması bugünkü Devlet Arşivleri Başkanlığının 
çekirdeğini teşkil etmiştir. Son olarak ise Devlet Arşivleri Başkanlığı 16/7/2018 tarihli ve 11 
sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve 
kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye 
tabi şekilde kurulmuştur. Başkanlığın kamu tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Başkanlık 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç olmak üzere 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde 
yer alan kamu idarelerini, Genelkurmay Başkanlığını, Kuvvet Komutanlıklarını, mahalli 
idareler (köyler hariç) ve bunların bağlı kuruluşlarını, kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum, 
kuruluş, enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, fon gibi adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, vergi muafiyeti 
tanınan vakıfları ve kamu yararına çalışan dernekleri kapsayan tüm arşiv hizmetlerinin 
esaslarını belirleyen bir kuruluştur. Başkanlığın görevleri arasında; 

 - Kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet ve millet hayatını ilgilendiren 
belgeleri tespit ve tescil etmek, sertifikalandırmak, korumak, gerektiğinde satın alarak 
Devlet Arşivlerine kazandırmak, bunların tasnifini yaparak araştırmaya açmak, 

 - Arşiv laboratuvarı kurmak veya laboratuvar hizmeti satın almak, arşivlerin tamir, 
konservasyon ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak, 

 - Arşivlerde gerçekleştirilecek mikrofilm ve dijitalleştirme faaliyetleri ile yenilikçi 
tekniklerin uygulanması alanında usul ve esasları belirleyerek rehberlik yapmak ve bu 
alanda koordinasyonu yürütmek, 

CUMHURBAŞKANLIĞI BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR 

 1) Devlet Arşivleri Başkanlığı 

 2) Devlet Denetleme Kurulu 

 3) Diyanet İşleri Başkanlığı 

 4) İletişim Başkanlığı 

 5) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

 6) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 

 7) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 

 8) Savunma Sanayii Başkanlığı 

 9) Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

 10) Türkiye Varlık Fonu 
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 - Devlet Arşiv Ağını ve Devlet Arşivi Veri Merkezini oluşturmak, koordine etmek, 
araştırmaya açık bilgi ve belgeleri kullanıma sunmak. 

 - Belge yönetimi ve arşivcilik alanında araştırma yapmak veya yaptırmak, 
rehberlik, eğitim ve sertifikasyon hizmetlerini sunmak, yerli, yabancı kuruluşlar ve 
üniversitelerle işbirliği yapmak, 

 - Tarihî ve kültürel değeri olan arşiv belgelerini tanıtmak, yayın yapmak veya 
yaptırmak, arşiv müzesi kurmak, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak ve açılan 
sergilerde yer almaktadır.  

 

 2.4.1.1.5.2. Devlet Denetleme Kurulu: 

 Devlet Denetleme Kurulu 15/7/2018 tarihli ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile kurulmuş olan Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır. Kurul; Başkan ve 
sekiz üyeden oluşmaktadır.  

 

 Devlet Denetleme Kurulu; 

 - Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon 
ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,  

 - Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve 
örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,  

 - Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik 
ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,  

 - Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı 
sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde 
koordine etmekle görevlidir. 

 Kurulun idari soruşturmayı bizzat kendisini yapma yetkisi bulunmakta ve gerekli 
gördüğü konuda gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilmektedir. Ayrıca, 
denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyenleri, görevde kalmasında 

DEVLET DENETLEME KURULU  

 İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve 
geliştirilmesinin sağlanması amacıyla; 

 1) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (TSK dâhil), 

 2)  Sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 
türlü kuruluşta, 

 3)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,  

 4)  Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 

 5) Kamuya yararlı derneklerle vakıflarda,  

 her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma 
yetkisini haizdir. 

 YARGI ORGANLARIN KURULUN GÖREV KAPSAMI DIŞINDADIR. 
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kamu zararının artacağı anlaşılan kişileri ve görevde kalmasında sakınca görülen kişileri 
doğrudan görevden uzaklaştırma veya bunu yetkili makamlardan isteme yetkisi de 
bulunmaktadır.  

 2.4.1.1.5.3. Diyanet İşleri Başkanlığı: 

 Türkiye’de din hizmetleri kuruluşundan bu zamana kadar bir kamu hizmeti kabul 
edilmiştir. Bu gerekçeyle Cumhuriyetin bir kurumu olmakla birlikte tarihsel kökeni 
itibarıyla Şeyhülislâmlığa dayanan ve onun geleneksel misyonunu sürdürmek üzere 
kurulan Başkanlık 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunla İslam Dini’nin inançları, ibadet 
ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Başkanlık, 
merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır 
(www.diyanet.gov.tr: 2018). 

 

 2.4.1.1.5.4. İletişim Başkanlığı: 

 Başkanlık 24/7/2018 tarihli ve 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi şekilde kurulmuştur. İletişim 
Başkanlığı kuruluşuyla beraber kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünün görevlerini de üstlenmiştir.  

 İletişim Başkanlığı’nın görevleri arasında; 

 - Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca 
belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olmak, 

 - Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 - Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması 
için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine 
ait hizmetleri yapmak, 

 - Türkiye'nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek, uluslararası platformlarda, 
uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yöntem ve 
araçlarını kullanarak stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını 
belirlemek, 

 - Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve 
bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak, 

 - Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma 
faaliyetlerine katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış 
politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek, 

 - Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek,  

 - Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için 
gerekli tedbirleri almak, 

 - Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki 
eğitimler düzenlemek yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

http://www.diyanet.gov.tr/
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 2.4.1.1.5.5. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: 

 MGK Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanına bağlı olarak merkeze yardımcı kuruluş olan 
MGK’nın sekretarya işlemlerini yürütmek maksadıyla 15/7/2018 tarihli ve 6 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. Bunun yanı sıra millî güvenliğin 
sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Kurulun belirlediği görüşler dâhilinde iç, 
dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Millî Güvenlik Siyaseti 
Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar da sekreterlik tarafından yürütülmektedir.  

 

 2.4.1.1.5.6. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı: 

 Milli İstihbarat Teşkilatı 6 Temmuz 1965 tarihli ve 644 sayılı kanunla kurulmuş, 1/11/ 
1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 
ile yeniden teşkilatlandırılmış ve son olarak 694 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığına 
bağlanmıştır. MİT’in görevleri arasında; 

 - Milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı 
Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli 
kuruluşlara ulaştırmak, Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve 
yürütülmesinde; bu makamlar ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak,  

 - Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için 
Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Kuruluna tekliflerde bulunmak, teknik konularda 
müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak,  

 - Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve 
istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak, 

 - İstihbarata karşı koymak, 

 - Dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanınca verilen görevleri yerine getirmek, 

 - Dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber 
güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve 
sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz 
etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak, 

 - İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çağdaş 
istihbarat usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun 
görülenleri temin etmek yer almaktadır.  

ÖNEMLİ 

 1) 24 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) İletişim Başkanlığının İlgili kuruluşu 
olmuştur.  

 2)  Yine 19 Nisan 2019 tarihli ve 33 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Anadolu Ajansı (AA)’da İletişim Başkanlığına bağlanmıştır. (İletişim Başkanlığı AA ile 
5 yıllık sözleşme yaparak faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi 
üzerinde denetim yetkisini kullanabilmektedir(Nohutçu, 2020: 119). 
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 2.4.1.1.5.7. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı: 

 Öncesinde TBMM bağlı olan Başkanlık 16/7/2018 tarih ve 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile milli sarayların yönetimi ve tanıtımı için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 
genel bütçeye tabi şekilde kurulmuştur. Başlıca görevleri arasında; 

 - Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasır, müzeler ve 
tarihi fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, 
periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını, yönetimini ve 
işletilmesini yapmak, 

 - İlgili kuruluşlarla kültürel alanlarda işbirliği yapmak ve müzecilikle ilgili diğer 
teknik hizmetleri yürütmek, 

 - Bünyesindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalardaki kafeterya ve hediyelik 
eşya mağazalarının kamu kurumuna bağlı iktisadi işletme statüsünde veya kuracağı, ortak 
olacağı ya da devralacağı şirket eliyle sevk ve idaresini yapmak. 

 - Ankara Palas ve Başkanlığa tahsis edilen diğer tarihi mekânların sevk ve idaresi 
ile işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

 - Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulması, 
ziyaretçilere ilişkin verilerin istatistikî yöntemlerle değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak yer almaktadır.  

 Başkanlık belirlenen görevleri yerine getirebilmek için döner sermaye işletmesi 
açabilmekte, şirket kurabilmekte ve şirketlere ortak olabilmekte ve bunları 
devralabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında diğer bağlı kurum ve kuruluşlardan farklı bir 
özelliğe sahip olmaktadır.  

 

 2.4.1.1.5.8. Savunma Sanayii Başkanlığı: 

 Başkanlık Cumhurbaşkanına bağlı ve kamu tüzel kişiliğine haiz olarak 15/7/2018 
tarih ve 7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. Savunma Sanayi 
Başkanlığı; Cumhurbaşkanının başkanlığında; Cumhurbaşkanının görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve 
Savunma Sanayii Başkanından oluşturulan Savunma Sanayi İcra Komitesi marifetiyle, 

 - Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler 
istikametinde kararlar almak, 

 - TSK Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine 

ÖNEMLİ 

 İstihbarat temelli özel bir kuruluş olan MİT’e kanunda belirtilen görevler 
dışında görev verilememektedir.  

 MİT gerek personelin statüsü, gerekse üstlendiği görevler açısından özel bir 
konumda yer almakta ve bu özelliğini kendisi ile ilgili tüm alanlarda göstermektedir. 
Nitekim personel almadan disiplin sitemine ve dahi mali ve özlük haklarına kadar 
birçok konuda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslar üzerinden, bir bakıma 
esnek ve özerk bir şekilde, hareket edebilmektedir. 
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göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği 
halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak, 

 - Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya 
yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk 
planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için 
prensip kararı almak, 

 - Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip 
imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti 
istikametinde Başkanlığa talimat vermek,  

 - Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda 
kararlar almak,  

 - Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,  

 - Fonun, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü hariç, kullanım 
esaslarını tespit etmek, 

 - Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan 
verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler 
hususlarında karar almakla görevli ve yetkilidir. Başkanlık Öncelikle İcra komitesinin 
kararlarını uygulamakta, devamında gereken plan, program, araştırma-geliştirme, proje 
yürütme ve finansman iş ve işlemlerini yerine getirmektedir.  

 Türkiye’deki savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu 
politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulmasını 
amaç edinen başkanlık özellikle son dönemlerde savunma sanayiindeki millileşme 
atılımlarının ve dünyadaki savunma sanayii sektöründe söz sahibi olunmasının bir nevi 
lokomotifi konumunda yer almaktadır. 

 

 2.4.1.1.5.9. Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 

 Başkanlık24/7/2018 tarih ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi şekilde kurulmuştur. Başlıca görevleri 
arasında; 

 - Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde 
kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, 
Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak, 
programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, 

 - Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve 
uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı 
bünyesindeki Politika Kurullarının görüşünü de alarak yapmak,  

 - Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası 
makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak, 

 - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usulleri tespit 
etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine içinde yürütmek, 

 - Merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturmak, 
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 - Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından 
değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek, 

 - Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve 
Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile birlikte maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, 
uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

 - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yıllık kamu yatırım programını hazırlamak, 

 - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırım projelerinin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulamayı yönlendirmek, uygulamayı izlemek, yıl içinde 
gerekli değişiklik işlemlerini yapmak,  

 - Performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması, uygulanması ve 
izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; uygulamayı yönlendirmek, 
izlemek ve değerlendirmek, 

 - Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini de alarak merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerine ait olan merkezi yönetim bütçesi dışındaki diğer her türlü 
bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve proje hesabı için genel ilke ve stratejileri tespit 
etmek, gerekli görülenler için bütçelerinin onaylanması zorunluluğu getirmek, 
uygulamalarına yön vermek ve izlemek, harcamaların etkili, etkin, ekonomik ve verimli 
olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,  

 - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap kanun teklif 
taslağını inceleyerek nihai teklif taslağı haline getirmek yer almaktadır. 

 Strateji ve Bütçe Başkanlığının bünyesinde görevleriyle ilgili olarak “Yüksek Planlama 
Kurulu” ve “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu” bulunmaktadır.  

 

 2.4.1.1.5.10. Türkiye Varlık Fonu: 

 Fon, 26/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı kanunla, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve 
derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, 
dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek maksadıyla 
kurulmuştur.  

 

 6741 sayılı Kanuna göre kurulan Türkiye Varlık Fonu ile fon tarafından kurulacak 
şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutularak önemli bir istisna 
getirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu yapılar bağımsız denetime tabidirler.  

 Türkiye Varlık Fonunun kaynakları; 

- Fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan Türkiye 
Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,  

- Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, 
kaynak ve varlıklardan, 

- Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya şirket 
tarafından yönetilmesine karar verilenlerden, 

ÖNEMLİ 

 Türkiye Varlık Fonu profesyonel yönetim ilkeleri ve özel hukuk hükümlerine 
göre anonim şirket statüsünde işletilmektedir. Bu nedenle 5018 sayılı Kanun dışında 
kalan bir bütçesi bulunmaktadır. 
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- İktisadi devlet teşekkülleri ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme 
birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından,  

- Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzel 
kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından,  

- Sermayesinin tamamı kamuya ait olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu 
hisse ve varlıklardan,  

- Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından, 
- Hazineye ait paylardan Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Varlık Fonuna 

aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden oluşmaktadır.  

 Türkiye’de varlık fonunun kurulma amaçlarından en önemlisi sürdürülebilir büyüme 
ve istikrar ile uzun dönemli bir kalkınma yaklaşımına katkı sunabilmesidir (Konukman ve 
Şimşek, 2017: 1935). Kuruluş gerekçeleri arasında ayrıca ülkede olabilecek dönemsel 
yabancı sermaye hareketliliği sorunlarına karşı finansal istikrarın sağlanması için kamu 
tasarruflarını yöneten güçlük bir fona ihtiyaç bulunduğu belirtilmektedir (www2.tbmm. 
gov.tr, 2019). 

 2.4.1.2. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar: 

 
 Şekil 2.4. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar. 

 

 Merkezdeki danışma organları da denen “Merkeze Yardımcı Kuruluşlar”, devlet tüzel 
kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan, cumhurbaşkanlığı veya bakanlık 
hiyerarşisi içinde olmayan ve özerk statüleri bulunan danışma, öneri, planlama, 
inceleme, eşgüdüm ve denetim görevleri bulunan kamu idareleridir(Nohutçu, 2020:151). 
Yardımcı kuruluşların sayıları ve nitelikleri çok çeşitli olsa da en önemlileri, 1982 
Anayasası’nda da yer bulan Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay'dır.20 

 2.4.1.2.1. Milli Güvenlik Kurulu (MGK): 

 Devletler milli varlıklarına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler 
almak, bölgesel ve küresel tehdit ve fırsatları tespit edebilmek ve buna yönelik siyaseti 
belirlemek için milli güvenlik sistemleri tesis etmektedirler (www. mgk.gov.tr, 2019). Bu 
maksatla 1933 yılında kurulan MGK 1982 Anayasasının 118. maddesi gereğince de 
anayasal bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir. MGK, ulusal savunma 
politikalarının belirlendiği en tepedeki kurumdur. Kurulun işlerini Cumhurbaşkanlığına 
bağlı “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği” yürütmektedir. Bu açıdan 

 
20 Merkeze yardımcı kuruluşlar olarak sayılanlar arsında, Yüksek Askeri Şura, Milli Eğitim Şurası, Sağlık Şurası, 
Yüksek Planlama Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu da 
sayılabilmektedir. Ancak bu kitapta alanda genel kabul görmüş kuruluşlar değerlendirmeye alınmıştır. 
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değerlendirildiğinde savunma yönetimi yapısı içindeki tek daimi teşkile sahip kurul olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Milli Güvenlik Kurulu iki ayda bir Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine toplanmaktadır. 
Kurula Cumhurbaşkanı olmadığı zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık etmektedir. 
Yine kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Kararlar çoğunlukla 
alınabilmektedir.  

 Ayrıca MGK, tüm alt politikalara yön veren ve çeşitli bakanlık ve kurumlarla koordineli 
olarak “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB)” olarak anılan bir politika belgesi 
oluşturmaktadır. MGSB; MGK’nın hazırladığı ulusal güvenlik konusundaki en temel politika 
belgesidir. 

 “Milli Güvenlik” kavramı üzerinden iç ve dış güvenliği de içine alan çok geniş bir 
alanda ve kamu hizmetlerini etkileyecek kararlar alan MGK’nın (Kalabalık, 2019: 209) 
konumu sürekli tartışılmış ve tarihsel gelişimi doğrultusunda yapı ve işlev olarak değişime 
uğramıştır. (Kalyon, 2008: 49). Dünya genelinde milli güvenlik kuruluşlarının teşkili ve 
görevlerinin belirlenmesinde; devletlerin coğrafyalarına, jeolojik konumlarına ve sosyo-
kültürel yapılarına bağlı olarak oluşan tehdit algılamaları ile anayasal düzenleri önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, her devlet, milli güvenliği ile ilgili kuruluşlarını bu ölçütlere 
göre oluşturmuştur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ve adayı 
ülkelerdeki milli güvenlik kuruluşları hakkındaki mevcut bilgiler değerlendirildiğinde, MGK 
benzeri yapılanma bulunmayan sadece 4 ülke21, bulunmaktadır. Aralarında Almanya, 
Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere’nin de bulunduğu 11 ülkede22 bulunan kurullarda 
sadece sivil üyeler yer almakta, ABD, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın olduğu diğer 12 
ülkede23 ise, kurul üyeleri içinde asker üyeler bulunmaktadır. Genel olarak bu ülkelerdeki 
kurullarda kurul/konsey başkanlığını, ülkelerin yönetim sistemlerine bağlı olarak 
cumhurbaşkanı/devlet başkanları veya başbakanlar yapmakta ve bu kurullar/konseyler iç 

 
21 MGK benzeri yapılanması olmayan ülkeler: Danimarka, Finlandiya, İsveç, Lüksemburg’dur.  

22 MGK benzeri yapının sadece sivil üyelerden oluştuğu ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Letonya, Polonya, Slovenya. 

23 MGK benzeri yapının içinde asker üyelerin bulunduğu ülkeler: ABD, Bulgaristan, Estonya, İspanya, İtalya, 
Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan, Hırvatistan. 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU 

 MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, 
Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri komutanlarından oluşmaktadır. 

 Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili 
konularda tavsiye kararları almakta ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş 
tespit ederek bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirmektedir. 
Kararlarının kesin ve bağlayıcı bir niteliği yoktur (AY Md.118). 
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ve dış güvenlik ile savunma konularında danışma işlevini yerine getirmektedirler. (MGK, 
2013) 

 2.4.1.2.2. Danıştay: 

 İlk defa 1868 yılında “Şura-i Devlet” adıyla kurulan Danıştay, anayasal bir 
kuruluştur. Danıştay sadece bir yargılama mercii değil, aynı zamanda bir danışma ve 
inceleme merciidir. Anayasa'nın 79, 146, 155 ve 159’uncu maddelerinde Danıştay’ın 
görevleri;  

 - İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak incelemek, 

 - Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak görev 
yapmak, 

 - Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde 
düşüncesini bildirmek,  

 - İdari uyuşmazlıkları çözmek, 

 - Anayasa Mahkemesinin iki üyesini kendi başkan ve üyeleri arasından seçmek 
(md.146), 

 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun iki asıl ve iki yedek üyesini kendi üyeleri 
arasından seçmek (md.159), 

 - Yüksek Seçim Kurulu’nun beş üyesini kendi üyeleri arasından seçmek (md.79), 

 - Kanunla gösterilen diğer işleri yapmak olarak sıralanmıştır.  

 

 Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri 
kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilmektedir. 

 Merkeze yardımcı kuruluşlar arasında bir üstünlük durumu bulunmamasına karşın 
Anayasa’nın 160’ıncı maddesi gereği, vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler 
hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas 
alınmaktadır. 

 2.4.1.2.3. Sayıştay: 

 İlk defa 1864 yılında “Divan-ı Muhasebat” ismiyle kurulan Sayıştay genel bütçe 
içerisinde yer alan, ayrı bir kamu tüzel kişiliği bulunmayan anayasal bir kuruluştur. 
Anayasa'nın 160'ncı maddesine göre Sayıştay’ın görevleri; 

2575 Sayılı Danıştay Kanunu 

Bağımsızlık ve yönetim 

Madde 2 - 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına 
aittir. 

2. Danıştay'ın yürütmeyle ilgili işleri Cumhurbaşkanlığı aracılığı ile yürütülür. 
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 - Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, 

 - Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak 
olarak sıralanmıştır.  

 Demokrasilerde bütçe yasama organı tarafından onaylanmaktadır. Yürütmenin 
harcama yapabilmesi, yasama organının bütçe kanunu ile izin vermesi ile 
gerçekleşmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe kanunu ile verdiği uygulama 
yetkisinin denetlenmesi ise TBMM adına Sayıştay tarafından gerçekleştirilmektedir 
(Gözler, 2019: 164). 

 Sayıştay Anayasa’da yüksek mahkeme olarak belirtilmemesine karşın, verdiği 
kararlarının kesin olduğu ve Anayasa Mahkemesi’ne dâhil dava açılamamakta, kesin 
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye 
mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilmektedirler. 

 

 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay üyelerinin tamamı TBMM tarafından gizli 
oyla seçilmektedir. 

 Sayıştay ile ilgili olarak tarihsel süreç içerisinde özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığı’nın harcamalarının denetimi konusunda zaman zaman değişik 
uygulamaların olduğu görülmekte, değişik kanun ve düzenlemelerle Sayıştay’ın bu 
alandaki denetim yetki ve kapsamına bazı sınırlandırmalar getirildiği anlaşılmaktadır.  

 Örneğin, 1969 tarihli Askerî Kadroların ve Ordu Mallarının Denetimine İlişkin 
Yönetmelik, Sayıştay’ın askeri malların denetim yetkisini MSB Teftiş Kurulu ve İçişleri Teftiş 
Kurulu’na(Jandarma için) vermiştir. Yönetmeliğe göre Sayıştay neredeyse tümüyle taşınır 
denetim süreci dışında bırakılmış ve isteyeceği bilgi ve belgelere ilişkin birçok kısıtlamalara 
gidilmiştir. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay tarafından denetimi İçişleri 
Bakanlığı Merkez Saymanlığı üzerinden, TSK ile paralel olarak düzenlilik denetimi 
kapsamında ve büyük oranda evrak üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 AB’ne uyum çalışmalarında güvenlik sektörünün sivil gözetimi kapsamında, Sayıştay 
denetiminin güvenlik sektörü üzerinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, 2004 
yılında 5170 sayılı Kanun ile bu sınırlama ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu kanunun 

ÖNEMLİ 

 1) Sayıştay’ın görevleri kapsamındaki inceleme, denetleme ve kesin hükme 
bağlama işlerinde işlevsel ve kurumsal bir bağımsızlığı söz konusudur (Odyakmaz ve 
Kaymak, 2019: 304).  

 2) Sayıştay denetimleri; 

 - Düzenlilik Denetimi (mali açıdan uygunluğa bakılır; mali ve hukuki 
sorumluluk doğurabilir), 

 - Performans Denetimini (Mali ve hukuki sorumluluk doğurabilir), 

kapsar. 
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değişiklik gerekçesinde, AB 2002 İlerleme Raporu’nda belirtilen şeffaflık ve etkin 
yönetimin sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Yine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 
82/c maddesi ile diğer kanunların Sayıştay denetiminden istisna veya muafiyet tanıyan 
hükümleri ile bu kanuna aykırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmış, 2011 yılı başından 
itibaren yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği ile de ikincil mevzuat itibariyle sorun giderilmiştir. Söz 
konusu düzenlemeler neticesinde, Sayıştay denetimi açısından güvenlik sektörüne 
tanınan anayasal ve yasal muafiyetler tekrardan ortadan kaldırılarak, özellikle iç güvenlik 
alanında genel kolluk olarak faaliyet gösteren teşkilatların Sayıştay denetimine tabi olup 
olmaması yönündeki tereddütler ortadan kalkmış, ilave olarak TSK’nin tamamına yakını 
bu kapsam içerisine alınmıştır. 

  2.4.1.3. Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı: 

 

Şekil 2.5. Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatları. 

 

ÖNEMLİ 

 Sayıştay denetimine tabi olmayan kamu kurum ve kuruluşları; 

 1) Vakıf Üniversiteleri, 

 2) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar, 

 3) Köy Tüzel Kişilikleridir. 

T.C. ANAYASASI  

 C. İdarenin kuruluşu 

 1. Merkezi idare 

 Madde 126 – Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya 
durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller 
de diğer kademeli bölümlere ayırılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok 
ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir. 
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 Merkezî idare, yukarıda da ifade edildiği gibi, üzerine aldığı hizmetleri halka 
götürmek için, hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara ülkenin coğrafya 
durumuna göre başkent dışında da teşkilatlanmıştır. Taşra teşkilâtı, merkezî idarenin 
taşraya olan uzantısı konumundadır. Taşra teşkilâtı ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmayıp, 
“Devlet Tüzel Kişiliği” içinde yer almaktadır.  

 Anayasa’da mülki idari teşkilatlanmanın, iller ve diğer kademeli bölümler şeklinde 
olacağını ifade edilmektedir. İlave olarak ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile mülki 
idarenin bölümleri il, ilçe ve bucak olmak üzere düzenlemiştir. Ancak, 11.09.2014 tarihli 
ve 6552 sayılı kanun ile büyükşehir kapsamındaki tüm illerde bucaklar kaldırılmış, bucağa 
bağlı olan belde ve köyler bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanmıştır. Bu tarihten 
itibaren mülki idare bölümü olarak merkezi idarenin taşra teşkilatlanmasında bucak 
idaresinin hukuki varlığı o ilin hukuki varlığı olup olmamasına göre değişmektedir24. 
Büyükşehirlerde il ve ilçe teşkilatları bulunmaktadır.  

 Tüm bunların yanında yine Anayasa’nın 126. maddesine göre, kamu hizmetlerinin 
görülmesinde verim ve uyumu sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare 
teşkilâtı, diğer bir ifade ile bölge idareleri de kurulabilmektedir. 

 2.4.1.3.1. İl Genel İdaresi: 

 1864 “Vilayet Nizamnamesi” ile ilk defa otaya çıkan ve “eyalet” sisteminin yerine 
getirilen “Vilayet sistemi”, günümüzde temel “İl Genel İdaresi” olarak 1949 yılında 
çıkarılan 5442 sayılı İl idaresi Kanunu ile yürütülmektedir. 1982 Anayasası’nda belirtilen 
tek idari taksimat olan illerin idaresi, yetki genişliği esasına dayanmaktadır. 

 İllerin kurulması kaldırılması ve sınırların değiştirilmesi kanunla yapılabilmektedir. 
İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesi ise Cumhurbaşkanı onayı ile olmaktadır. Devlet Tüzel 

 
24 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin 9. bendinde belirtilen 
“tüm illerde bucaklar kaldırılmıştır…” ifadesinin büyükşehir teşkilatı olan illeri mi yoksa tüm illeri mi kapsadığı 
konusu net olmasa da, 5442 sayılı kanun içerisinden bucak idaresi çıkarılmadığından hareketle bucak 
idaresinin, büyükşehir olmayan illerde hukuki varlığını sürdürdüğü değerlendirilmektedir.  

T.C. ANAYASASI 

C. İdarenin kuruluşu 

1. Merkezi idare 

Madde 126 – Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 
ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer 
kademeli bölümlere ayırılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden 
çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir.  
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Kişiliğinin içerisinde yer alan il genel idaresinin vali, il idaresi kurulu ve il müdürlükleri 
olmak üzere olmak üzere 3 temel birimi ve diğer idari birimleri bunmaktadır.  

 İl genel idaresinin en önemli unsuru olan ve ille özdeşleşmiş olan Valilik, siyasal 
nitelik taşıyan bir kamu görevidir.  

 

 Valilik, üst kademe kamu yöneticiliğidir ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
59’ncu maddesi gereği “istsnai memurluk”tur. Vali olabilmek için Üst Kademe Kamu 
Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi gereği; 

 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması25, 

 - En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olması, 

 
25 657 saylı Devlet Memurluğu Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel 
şartlar; 
 1. Türk Vatandaşı olmak, 
 2. Aynı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak (Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet 
memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 

12.  maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler.), 
3. Aynı Kanunun 41nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak (Genel olarak ortaokulu bitirenler memur 

olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenler de alınabilir. Bir sınıfta belli görevlere 
atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun, cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yükseköğrenim 
dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş 

olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.) , 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
5. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik 
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. Aynı Kanunun 53. Maddede belirtilen engelli personel çalıştırma yükümlülüğü hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartları aranmaktadır.  

ÖNEMLİ 

 Valiler, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. (İl 
İd.Kan, Md.:9). Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı 
sorumludur.  

 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere 
re'sen emir ve talimat verirler. 

 Valiler 3 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi gereği Cumhurbaşkanı kararıyla 
atanmaktadırlar. 

 Valiler Cumhurbaşkanının görev süresi boyunca görevde kalabilirler ve 
Cumhurbaşkanının görev süresi sona erdiğinde valilerin de görev süresi sona 
erer.  
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 - Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası 
kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olması 
gerekmektedir.  

 Anayasa gereği, illerin idaresi yetki genişliği esasına dayandığından ili ilgilendiren 
sorunlar valilikçe çözümlenmesi gerekmektedir. Ayrıca birçok bakanlığın illerde ayrı ayrı 
teşkilâtları mevcuttur. Gerek bu teşkilâtların başındaki il müdürleri gerekse bunların emri 
altındaki kamu görevlileri valinin emri altında faaliyet yürütmektedirler. Ancak adliye 
teşkilâtı, askerî birlikler ve askerî müesseseler ile askerlik daire ve şubeleri valiye bağlı 
değildirler.  

 Valinin görevleri İl İdaresi Kanunu ve diğer idari mevzuatta ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Bu görevlerini yaparken kanundan aldığı düzenleme, hiyerarşi ve idari 
vesayet yetkilerini kullanır.  

 

İl İdaresi Kanununa göre vali; 

 - Önleyici kolluk yetkisine sahiptir (md. 11/c) ve gerekli kararları alır, 

 - Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye 
uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu 
hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya 
da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde 
veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir 

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

II - Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri 

Madde 9 - …Ç) (Değişik: 2/7/2018---KHK/703/138 md.) Kanun, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve 
bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve 
bunları ilan ederler . 

D) Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat 
dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel 
idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş 
eder… 

Madde 11 - A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet 
ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini 
korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk 
kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen 
emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. 

B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün 
işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. 

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa 
müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin 
ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak 
için vali gereken karar ve tedbirleri alır… 
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veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini 
yasaklayabilir(md.11/c), 

 - Sınır ve kıyıların korunması için gerekli tedbirleri alır (md.11/b), 

 - Ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını gözetir ve denetim altında tutar (md.10/b), 

 - Gerek görürse işlenmiş suçlar hakkında, suça el koymaları için kolluk 
görevlilerine emir verebilir (md. 10/e), 

 - İl İdaresi Yasasının 11/d maddesine göre vali, ilde çıkabilecek veya çıkan 
olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; 
aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya 
uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer 
kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının sınır birlikleri dâhil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik 
komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım ister. Valinin 
isteği gecikmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan yazılıya 
dönüştürülmek suretiyle sözlü de istenebilir. Muhtemel olaylar için istenen kuvvet valinin 
görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, devam eden olaylar için istenen 
kuvvet ise olay yerinde hazır bulundurulması gerekmektedir. (md.11/d), 

 - Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast 
ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak yerlerini 
değiştirebilir(md11/c). 

 Valinin sayılan görevleri dışında, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer 
mevzuatın yayınlanmasını ve uygulanmasını sağlamak (md.9/c), Cumhuriyet Bayramında 
ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapmak ve tebrikleri kabul etmek (md.9/k), ilin 
çeşitli durumları, sorunları hakkında bakanlıklara rapor vermek gibi görevleri de 
bulunmaktadır.  

 Valilerin görevlerinde yardımcı olmak maksadıyla kaymakamlar gibi meslek 
memurluğu olarak oluşturulmuş vali yardımcıları bulunmaktadır. Vali yardımcıları 
Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadır.  

 İl genel idaresinin ikinci unsuru olan İl İdare Kurulu; il idaresinin idari konularla ilgili 
karar organı olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, hukuk işleri müdürü, defterdar, il 
millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, çevre ve şehircilik il müdürü, il tarım ve orman 
müdürü ile vali ya da vali yardımcısının başkanlığında oluşturulmaktadır (Md.57). İl idare 
kurulunun idari ve istişare görevleri bulunmaktadır. İdarî görevleri (Duran, 1982: 306);  

 - İl, ilçe ve bucak sınırlarının belirlemesi, bir yerin bucak ya da köy durumuna 
getirilmesinde, belediye sınırlarının saptanmasında görüş bildirmek, mahalle kurulması ve 
ad değiştirilmesine karar vermek, 

 - Devlet adına yapılacak kamulaştırmaların uygun olup olmadığını kararlaştırmak, 

 - Askerlik alanında son yoklama zamanı dışında sağlık nedeni ile askerlik erteleme 
kararı vermek, 

 - Asker ailelerine yardım işleriyle ilgili itirazları çözümlemek gibi görevleri 
bulunmaktadır.  
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 Son olarak İl İdare Kurulunun idari işlemleri Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında teşkil edilen İl İdare Kurulu Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir.26 

 İl genel idaresinin üçüncü unsuru olan İl İdare Şube Başkanları (İl Müdürleri)27 ise; 
bakanlıkların ilde bulunan teşkilâtının başında bulunan yöneticilerini ifade etmektedir. İl 
idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar ise ilin ikinci derecede memurlarıdır. İl 
idare şube başkanları, bakanlıkların ilde bulunan yüksek memurlarıdır. Buna karşılık bazı 
bakanlıkların bir kaç ili içine alan bölge müdürlükleri de bulunmaktadır. İl idare şube 
başkanları valinin emri altındadır ve görev alanlarına giren işlerin yürütülmesinden valiye 
karşı sorumludur. Vali, il idare şube başkanları arasında işbirliğini sağlamaktadır. İl idare 
şube başkanları, görevlerini yürütürken karşılaştıkları sorunlardan valiyi haberdar etmek 
ve valinin yönetimi altında sorunlara çözüm aramak gibi bir sorumluluğu da 
bulunmaktadır. Buradan çıkarılması gereken en önemli husus, İl idare şube başkanlarının, 
doğrudan doğruya işlem yapma yetkilerinin bulunmamasıdır. Bunlar, görev alanlarına 
giren konularda gerekli karar ve işlemleri hazırlamak ve valiye öneride bulunmakla 
mükelleftirler. Valinin onayı ile bu kararlar uygulamaya konulmaktadır. İl idare şube 
başkanları, ilgili bakanlıklarla yazışmalarını vali aracılığı ile yapmakla birlikte valiler, belli 
konularda, il idare şube başkanlarına imza yetkisi de verebilmektedirler. 

 2020 yılı itibariyle illerde Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın il 
müftülüğü teşkilatı ile 16 bakanlığının 11’sinin il teşkilatları bulunmakta olup, bunlar; 

 1. İl Defterdarlığı (Maliye Bakanlığı), 

 2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Milli Eğitim Bakanlığı) 

 3. İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı) 

 4. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı) 

 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 

 6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) 

 7. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Gençlik ve Spor Bakanlığı) 

 8. Ticaret İl Müdürü (Ticaret Bakanlığı) 

 9. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kültür ve Turizm Bakanlığı) 

 10. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

 11. İl Göç İdaresi Müdürlüğü (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile); 
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü (İçişleri Bakanlığı)’dür. 

 
26 Bu noktada söz konusu yönetmelik kapsamında oluşturulan idare ve denetim müdürlüğü, il sosyal etüt ve 
proje müdürlüğü gibi müdürlüklerle, bakanlıkların illerdeki teşkilatlanmaları sonucu oluşturulmuş olan 
müdürlükleri birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Bu noktada Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında teşkil edilen bu müdürlüklerin temel amacı valilik ve 
kaymakamlıkların iş ve eylemlerini idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 
düzenli, vatandaş odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 
27 “İl İdare Şube Başkanları” tabiri yerine bazı yazınlarda “İl Müdürleri”, “İl Yönetim Şube Başkanları” tabirleri 
de kullanılmaktadır.  
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 Valiliklerdeki bu hizmet birimlerinin tamamının 81 ilde oluşturulması gibi bir 
zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca bunların dışında ihtiyaca göre bakanlıklara bağlı veya 
ilgili bazı kurum ve kuruluşların 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Tapu İl müdürlüğü gibi 
müdürlükler de kurulabilmektedir.  

 

 2.4.1.3.2. İlçe Genel İdaresi: 

 Öncelikle belirtilmesi gereken en önemli husus ilçe idaresi anayasal bir kurum değil 
yasalarla düzenlenmiş bir yapıdır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi 1982 
Anayasası’nın 126. maddesinde Türkiye’nin, merkezî idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; 
iller de diğer kademeli bölümlere ayrılabileceği belirtilmekte, ilçe idaresinden 
bahsetmemektedir.28 Bu kapsamda ilçelerin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin 
belirtilmesi ve isimlerinin değiştirilmesi, bir ilçenin bir ilden ayrılarak başka bir ile 
bağlanması kanunla olmaktadır. Her ilde birden çok ilçe vardır. İl merkezî ile bir ilde hiçbir 
ilçeye bağlı olmayan belde ve köylerin oluşturduğu birime de merkez ilçe denilmektedir. 
Merkez ilçeler diğer ilçeler gibi değil, il valisi tarafından idare edilmektedir.  

 
28 Devletin toprak üzerinde örgütlenmesine ilişkin olarak anayasal metinler incelendiğinde en son 1924 
Anayasası’nda vilayet-kaza-nahiye-kasaba ve köy şeklinde ayrıntılı bir bölümlenme söz konusudur. Daha sonra 
1924 Anayasasının 1945 yılında Türkçeleştirilmesi sonucu bu bölümleme il-ilçe-bucak-kasaba-köy şeklinde 
belirtilmiştir(madde 89). 1961 Anayasası ile birlikte ise bugünkü halini almıştır.  

ÖNEMLİ 

 Genel kolluk kuvvetleri olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğün de taşra teşkilatları bulunmaktadır. Bu birimlere il müdürlüğü 
demek yerine kendi mevzuatları çerçevesinde isimlendirme yapılmaktadır. 

 İllerde bulunan adli birimler, Adalet Bakanlığının il teşkilatlanması değil 
yargı sisteminin temel işleyişine bağlı bir bölümlenmelerdir. Bu nedenle 
adliyelerin iş ve eylemlerinden valiler sorumlu değildir. Ancak Adalet 
Bakanlığının taşra teşkilatı olarak Bakanlıkça uygun görülen il Cumhuriyet 
başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğü kurulabilmektedir.  

 Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Milli Savunma 
Bakanlığı, ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
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 İlçe idaresi, kaymakam, ilçe idare kurulu ve İlçe idare şube başkanlarından 
oluşmaktadır. İlçe idaresinin en büyük yönetim organı ve başı kaymakamdır.  

 

 Kaymakamın,  

- İlçe içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın uygulanmasını 
sağlamak,  

 - Adli ve askerî kuruluşlar dışındaki kuruluşları denetlemek ve bunlar arasında 
işbirliğini sağlamak, 

 - İlçenin her yönden genel idare ve düzenini sağlamak ve sağlattırmak, 

 - Halkın şikâyet ettiği konularda askerlik şubelerinden bilgi istemek,  

 - Valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya 
sürekli olarak yerlerini değiştirmek, 

 - Ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluları savcı ile birlikte 
denetlemek (İl İd.K. md.31,32,33), 

 - İlçe idaresi içindeki yazışmaların yapılmasını sağlamak, olağanüstü durumlarda 
Bakanlıklarla doğrudan yazışma yapmak (İl İd.K. md.31/B) gibi görev ve yetkileri 
bulunmaktadır.  

 

ÖNEMLİ 

 Kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme makamıdır (İl İd.K. 
Md.27).  

 Kaymakamlık makamı da 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine gereği 
Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadır. Ancak kaymakamlar II sayılı cetvelde 
yer aldığından görev süreleri valilerde olduğu şekilde Cumhurbaşkanı görev 
süresine bağlı değildir.  

 Kaymakamlık valilik gibi bir istisnai memurluk DEĞİLDİR. 

ÖNEMLİ 

• Kaymakamın yetki genişliği ilkesi doğrultusunda “genel emir” çıkarma 
yetkisinin BULUNMAMAKTADIR. Sadece kamu düzeni alanında düzenleyici 
emirler ve genelgeler çıkarabilirler.  

• Kaymakamın İl İdaresi Kanununun 11/d maddesi gereği emrindeki kolluk 
kuvvetleriyle bastırmayacağı büyüklükte olağanüstü ve ani olayların olması 
durumunda en yakın askeri birlikten yardım isteme yetkisi 
BULUNMAMAKTADIR. Bu isteğini vali kanalıyla talep edebilmektedir. 

• Valinin devletin temsilcisi sıfatıyla yabancı ülke konsoloslukları ve sınır 
makamlarıyla ilişkide bulunması yetkisi de kaymakamda BULUNMAMAKTADIR. 
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 İlçe idaresi içinde ikinci unsur olan İlçe İdare Kurulu, kaymakamın başkanlığında yazı 
işleri müdürü, mal müdürü, hükümet tabibi (ilçe sağlık müdürü), ilçe milli eğitim müdürü, 
ziraat mühendisi ve veterinerden oluşmaktadır (İl İd.K. md.58). İlçe idare kurulunun 
görevleri, esas itibariyle il idare kurulunun görevlerine benzemektedir. Bu kurul 
kaymakama yardımcı olmakta ve kendisine verilen bazı idari görevleri yürütmektedir. 

 İlçe idaresi içinde yer alan üçüncü unsur ise, ilçe idare şube başkanlarıdır. Tüm 
bakanlıkların hizmetleri ilçeye kadar uzansa da teşkilatlanmaları her ilçede 
bulunmamaktadır. İlçe idare şube başkanları, kendi alanlarındaki işlerin yürütülmesinden 
kaymakama karşı sorumludurlar. İlçe idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar, 
ilçenin ikinci derecede memurlarıdır (İl İd.K. md.37). 

 2020 yılı itibariyle ilçelerde 16 bakanlığının 6’sının ilçe teşkilatları bulunmakta olup, 
bunlar; 

 1. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri (Gençlik ve Spor Bakanlığı), 

 2. Mal Müdürlüğü (Hazine ve Maliye Bakanlığı), 

 3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Milli Eğitim Bakanlığı) 

 4. İlçe Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı) 

 5. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü (Tarım ve Orman Bakanlığı) 

 6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı) 

 7. İlçe Nüfus Müdürlüğü(İçişleri Bakanlığı)’dür. 

 Tüm ilçelerde yukarıda belirtilen tüm ilçe müdürlüklerinin kurulması zorunlu değildir. 
Ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı genel kolluk kuvvetleri içerisinde yar alan Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de ilçe teşkilatları mevcuttur. Yine 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Son olarak bakanlıklara 
bağlı veya ilgili bazı kurum ve kuruluşların ilçe teşkilatlanmaları da bulunmaktadır.  

 2.4.1.3.3. Bölge İdareleri: 

 1982 Anayasası’na göre illerin üstünde, birden fazla ili kapsayabilecek bölge idaresi 
kurulabilmesi mümkündür. Anayasa'nın 126/3. maddesinde, "Kamu hizmetlerinin 
görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare 
teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir." hükmü yer 
almaktadır. Bu maksatla tarihsel süreç içerisinde kurulmuş ve kaldırılmış bölge idareleri 
olduğu gibi, halen varlığını sürdüren bölge idareleri de bulunmaktadır. 

 Türkiye'de 4 Ekim 1983 tarihli, 71 sayılı Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile bölge valiliği kurulmuştur (Gözler, 2019: 178). Buna göre Türkiye, Erzurum, 
Diyarbakır, Adana, Kayseri, Ankara, Konya, İstanbul ve İzmir olmak üzere sekiz bölgeye 
ayrılmış, bu sekiz bölgeye bağlı olacak iller de belirlenmiştir. Ancak bu sistem yürürlüğe 
girmeden, 71 sayılı KHK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmesi sonucu 
kaldırılmıştır. Türkiye'de bu gün itibariyle mülki idare kademesi olarak il idarelerini 
kapsayan, illerin üzerinde bir bölge idaresi bulunmamaktadır (Eryılmaz, 2015: 160).  
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 Bir diğer bölge idaresi ise; 1984 yılından itibaren terör olaylarının artması sonucu 
Anayasa'ya uygun olarak güvenlik tedbirlerinin alınması sonucu oluşturulmuş olan 
Olağanüstü Bölge Valiliği’dir. Anayasa'nın mülga 120. maddesinde belirtilen, "Anayasa 
ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları 
sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan 
sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek 
üzere olağanüstü hal ilan edebilir." hüküm gereği 1987 yılında 285 sayılı KHK ile İçişleri 
Bakanı'na bağlı olmak üzere Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kurulmuştur. 

 Bölge idarelerine yönelik diğer bir husus ise, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ve diğer ilgili mevzuat gereği birden fazla ili içine alan bölge teşkilatları kurabilmeleridir. 
Bazı bakanlıklar doğrudan bakanlık teşkilatlanmalarını bölgesel olarak yapabilecekleri gibi, 
bağlı ve ilgili kuruluşları da bölge müdürlükleri kurmak suretiyle teşkilatlanabilmektedir. 
Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vb. örnek olarak verilebilmekte ve bu 
müdürlüklerin bölge teşkilatları bulunmaktadır. 

 Bölge idarelerine yönelik olarak değinilecek son nokta ise, alan yazımında tartışmalı 
olan “Bölge Kalkınma İdareleri”nin durumudur. İlk defa 1988 yılında kurulan Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP) Bölge İdaresi, 2011 yılında Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin kurulmasıyla sayısı 4’e yükselmiş, 2011 yılında 
çıkarılan 643 KHK ile de Kalkınma Bakanlığına bağlanmışlardır. Halen Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu kurumların gerek yapıları 
gerekse kamu tüzel kişiliğine haiz olmaları nedeniyle Anayasa’nın 126ncı maddesinde 
belirtilen bölge idarelerinden farklı bir özellik sergileseler de, Anayasa Mahkemesi’nin GAP 
Bölge İdaresi’nin Anayasanın 126. maddesine uygun bir bölge idaresi olduğuna dair 16.07 
1991 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1990/1 Esas ve 1990/21 Kararı gereği bu alanda 
değerlendirildiği görülmektedir. Yine de bu idarelerinin kendine has bir yapıya sahip 
olduğunu söylemenin yanlış olmayacağı düşünülmektedir.  

 2.4.2. Yerinden Yönetim Kuruluşları:  

 

 Şekil 2.5. Yerinden Yönetim Kuruluşları. 
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 Yerinden yönetim ilkesi, bazı kamu hizmetlerinin merkezi idare dışında yer alan kamu 
tüzel kişileri tarafından yürütülmesini ifade etmektedir (Günday, 2011: 70). Yerinden 
yönetim, yer yönünden ve hizmet yönünden olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

 Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları, belli bir yerde yaşayanların müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur.  

 

 Yer yönünden yerinden yönetim kuruluları (bilinen diğer adıyla mahalli idareler) 
mahalli idarelerin kurulduğu yerin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
merkezi idarenin dışında, devletten ayrı tüzel kişilikleri bulunan, belli bir özerkliğe sahip 
olan, karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kişi topluluğu29 
niteliğindeki kamu tüzel kişilikleridir. 

 Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları ise, özel uzmanlık ve teknik bilgi 
gerektiren kamu hizmetlerini sunmak üzere kurulmaktadır. TRT, üniversiteler, kamu 
iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları en çok bilinen hizmet 
yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır (Gözübüyük, 2014: 160). Hizmet yerinden 
yönetim kuruluşları eğitim kültür ekonomi gibi alanlarda belli hizmetlere özgülenmiş mal 
topluluğu niteliğindeki kamu tüzel kişilikleridir.30 

 Yerinden yönetim kuruluşlarına ilişkin açıklamalara geçmeden önce belirtmek gerekir 
ki, bu hizmetler devlet tüzel kişiliği, diğer bir ifade ile merkezi idare tarafından da yerine 
getirilebilecek olmasına rağmen, bazı hizmetlerin doğası gereği sahip olduğu nitelik, 
uzmanlık, akademik özerklik, teknik bilgi, mahalli ihtiyaçlar vb. özellikler sebebiyle bu 
görevleri doğrudan kendisi yürütmek yerine tüzel kişiliğe sahip başka kurumlara 
bırakmıştır (Gözler, 2019: 85). 

 

 

 
29 Kişi toplulukları, belirli bir amaç için bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere kişilerin bir araya gelmelerinden 
oluşan dernekler, şirketler, devlet, il özel idaresi, belediyeler ve köyler gibi kamu tüzel kişilikleridir.  
30 Mal toplulukları belli bir amaca yönelik olarak bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere kişilerin belli bir malı 
veya malları bu amaca yöneltmesiyle oluşmuş kamu tüzel kişilikleridir. Bu kapsamda kamu kurumu olarak da 
adlandırılan hizmet yerinden yönetim kuruluşları örnek gösterilmekle birlikte, üniversiteler kamu kurumu 
olmasına karşın kişi topluluğu olması nedeniyle istisnai bir durum oluşturmaktadır.  

T.C. ANAYASASI 

C. İdarenin kuruluşu 

2. Mahalli idareler 

Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 
organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzelkişileridir. 

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak kanunla düzenlenir. 



İdari Teşkilat 

74 

 2.4.2.1. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler veya Yerel 

Yönetimler): 

 Yerinden yönetim ilkesinin, belli bir coğrafî alan itibariyle uygulanması sonucu ortaya 
çıkan yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları ya da diğer bir ifade ile mahallî idareler 
veya yerel yönetimler, mahallî nitelikli birçok hizmetlerin görülmesini sağlayan ve 
demokratik yaşamın bir parçası olan kuruluşlardır. Anayasanın 127. maddesine göre yerel 
yönetimler, "... il, belediye ve köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri" olarak tanımlanmıştır. Anayasal 
tanımlamadan da anlaşılacağı gibi ülkemizde mahallî idareler, il özel idareleri, 
belediyeler ve köyler olmak üzere üç türlüdür. Anayasa’da mahallî idarelerle ilgili ve 
onlara yön veren bazı ilkeler de yer almaktadır. Bunlar;  

 - Mahallî idarelerin birer kamu tüzel kişisi olduğu,  

 - Mahallî idarelerin genel karar organlarının, kanunda belirtilen seçmenler 
tarafından seçileceği,  

 - Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmaları veya 
kaybetmelerine ilişkin denetimin yargı yoluyla olacağı,  

 - Mahallî idare seçimlerinin, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım 
ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılacağı,  

 - Merkezî idarenin, mahallî idareler üzerinde "idari vesayet" yetkisinin bulunduğu, 

 - Mahallî idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlandığıdır(Gözler, 
2019:181).  

 Mahallî idareler, yerinden yönetim ilkesine dayanan özerk kuruluşlardır. Tüzel kişiliği 
olan mahallî idarelerin idari ve mali alanda sahip oldukları karar ve hareket serbestîsine 
“mahallî idare özerklik” denilmektedir. Bu özerkliği, genel idarenin sahip olduğu vesayet 
denetimi çerçevesinde düşünmek gerekir. Anayasa, mahallî idareler üzerindeki vesayet 
denetimine ayrıntılı bir biçimde yer vermiştir.  

  

 Bununla birlikte Anayasa, bu alanda mahalli idarelere büyük bir güvence getirmekte, 
seçimle işbaşına gelen genel karar organlarının, ancak yargı kararı ile organlık sıfatını 
kaybedeceklerini belirtmektedir. Yürürlükte olan kanunlar ile de, seçimle işbaşına gelen 

T.C. ANAYASASI 

C. İdarenin kuruluşu 

2. Mahalli idareler 

Madde 127 – …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… 



İdari Teşkilat 

75 

belediye başkanları ve muhtarlar yargı güvencesi altına alınmaktadır. Ancak Anayasa, 
görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî 
idare organları veya bu organların üyelerini, geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar 
görevden uzaklaştırma yetkisini İçişleri Bakanına tanımış durumdadır. 

 2.4.2.1.1. İl Özel İdaresi: 

 İl özel idarelerinin kuruluşu, sınırları, görev, yetki ve sorumlulukları ile organları 
22.2.2005 tarihli, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile düzenlenmiştir. İl özel idareleri; ilin 
ve il sınırları içindeki halkın mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır (md. 3/a). İl özel idaresi, ilin kurulmasına 
dair kanunla kurulmakta ve ilin kaldırılmasıyla da tüzel kişiliği sona ermektedir (md. 4).31 
Ancak büyükşehir olarak belirlenmiş olan illerde il özel idaresi teşkilatı 
bulunmamaktadır32. Bu noktada büyükşehirlerle diğer iller arasındaki mahalli idarerelerin 
sorumluluk sahasına ilişkin kısa bir açıklama yapmak gerekmektedir.  

 Halen Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatlanmasında yer alan 81 ilin 30’u 
büyükşehirdir. Bu kapsamda ilgili mevzuat doğrultusunda büyükşehirler dışındaki illerde il 
özel idarelerinin sorumluluk sahalarının nereleri olduğu önemli hale gelmektedir. Bu 
husus Şekil 2.6’da Ağrı ve Ankara ili örnekleri üzerinden açıklanmaktadır. 

 

 Şekil 2.6. İl Özel İdarelerinin Sorumluluk Alanları. 

 
31 Bu noktada 6360 sayılı kanunla oluşturulan yeni idari düzende büyükşehir belediyelerinde bulunan il özel 
idareleri kaldırılarak tüm yetkileri belediyelere devredilmiştir.  
32 Büyükşehir belediyelerinin kurulduğu illerde geçmişte il özel idaresi üzerinden yürütülen veya koordine 
edilen, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve 
koordinasyonu, acil çağrı ve afet ve acil yardım gibi işlerin koordinasyonu ve yürütülmesi gibi merkezi idarenin 
taşrada yapacağı yatırımların ve işler için valiye bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz “Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)” kurulmuştur.  
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 Öncelikle Ankara İli büyükşehir olduğundan merkez ilçe bulunmamakta ve ilçe mülki 
hudutları aynı zamanda o ilçenin belediye hudutları, ilin tamamı ise büyükşehir belediye 
hudutları içinde kalmaktadır. Yine büyükşehirlerde köy tüzel kişilikleri de mahalleye 
dönüştüğünden onların da mahalli idareler açısından bir sorumluluk alanı 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilde sorumluluk sahası açısından il özel idaresi için bir alan 
kalmamaktadır. Bu nedenle büyükşehirlerde il özel idareleri kaldırılmıştır. Ağrı İlinde ise 
öncelikle köy tüzel kişiliklerinin sorumluluk alanları, devamında ise ilçe belediyelerinin ve 
il merkez belediyelerinin sorumluluk alanları vardır ve bunlar ilçe ve il merkez mülki 
hudutlarının içinde ve daha küçük bir alanla, çoğunlukla yerleşim alanlarıyla 
sınırlandırılmış durumdadır. Dolayısıyla Ağrı İlindeki bu sorumluluk alanları dışında kalan 
yerler il özel idaresi sorumluluğundaki yerler olarak karşımız çıkmaktadır.  

 İl özel idarelerinin görevleri 5302 sayılı Kanunla belirlenmiştir. 

 

 İl özel idareleri bu görevlerini yaparken bazı ayrıcalıklara sahiptir. Örneğin il özel 
idaresi mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılmaktadır (md. 
7/3). 

 İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir (md. 3/b). İl özel 
idaresi teşkilâtı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk 
işleri birimlerinden oluşmaktadır.  

 İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare 
teşkilâtı oluşturulabilmektedir (md. 35/son). Kaymakamlar, valinin verdiği il özel idaresinin 
görevlerini yapmakla yükümlü ve bu görevlerin yapılmasından valiye karşı sorumludurlar 
(md. 63). 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 6 - İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

 a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan 
Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın 
korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve 
yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; 
ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı 
ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,  

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman 
köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri 
belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, 
devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, 
eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi 
hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının 
görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan 
ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi 
ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. 
İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır… 
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 İl özel idaresinin ilk organı olan İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve 
ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş 
üyelerden oluşmaktadırlar (md. 9). İl genel meclisinin görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde 
5302 sayılı Kanunun 10. maddesinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede il genel meclisi 
yapılacak tüm hizmetlere ilişkin planlama ve programla işlemlerinin sonuçlandırıldığı 
organ konumundadır. İl Genel Meclisi'nin başkanı, meclis tarafından yapılan seçimle 
belirlenmektedir. İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her 
ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde 
toplanmakta ve meclis başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda karar 
almaktadır.  

 İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmakta ve katılanların salt 
çoğunluğuyla karar vermektedir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte 
birinden az olamamaktadır. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.  

 İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metninin, en geç beş gün içinde valiye 
gönderilmesi gerekmektedir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde 
gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade 
edebilmektedir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşmektedir. Valiye 
gönderilmeyen meclis kararları ise yürürlüğe girmemektedir. Kesinleşen il genel meclisi 
karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka duyurulması 
gerekmektedir.  

 

 Valinin kendisine gönderilen il genel meclisi kararları üzerinde değişiklik yaparak 
onaylama veya iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamakta, sadece bir daha görüşülmesini 
talep edebilmektedir. Vali, il genel meclisin ısrarıyla kesinleşen kararlara karşı ise ancak 60 
gün içinde idari yargıda iptal davası açabilmektedir.  

 İl genel meclisi görevlerine yönelik olarak kendi üyeleri arasından “ihtisas 
komisyonları” da kurabilmekte, bu alanlarda çalışmalar yaparak meclise sunmalarını 
isteyebilmektedir.33 Ayrıca il genel meclisinin il özel idaresinin faaliyetleri hakkında bilgi 
edinme ve denetim yolları da mevcut olup, bunlar;  

 - Meclis üyelerinin, meclis başkanlığına önerge vererek il özel idaresi işleriyle ilgili 
konularda sözlü veya yazılı soru sorması (soru),34 

 
33 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği ihtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulmakta; “Eğitim, 
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu”, “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”, “Çevre ve Sağlık Komisyonu” ile “Plân 
ve Bütçe Komisyonu” kurulmasını zorunlu kılmaktadır.  
34 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği “soru”, vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmaktadır. 

ÖNEMLİ 

 İl Genel Meclisi kararlarını alırken bağımsızdır ve almış olduğu kararların 
değiştirilmesi yine kendisi tarafından yapılabilmektedir. 

 İl genel meclisinde vali yoktur ve kararlarına yönelik bir tasarrufu 
olamamaktadır.  
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 - İl genel meclisi üyelerinin en az üçte birinin, meclis başkanlığına istekte 
bulunarak il özel idaresinin işleriyle ilgili bir konuda mecliste genel görüşme açılmasını 
istemesi, 

 - Valinin, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise 
sunması35 şeklinde kullanılmaktadır.  

 İl özel idaresinin ikinci organı olan İl Encümeni; valinin başkanlığında, il genel 
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri malî 
hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üye 
olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel 
sekreter başkanlık etmektedir. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, 
ilgili birim amirleri, vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere 
çağrılabilmektedir (md. 25).  

 İl encümeni, il özel idaresinin karar, danışma ve yürütme organı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kapsamda danışma organı olarak stratejik planlar, bütçe ve kesin hesapları 
ve yıllık programlar hakkında il genel meclisine görüş bildirme, karar organı olarak bazı 
durumlarda kamulaştırma kararı alma, kanunlarda öngörülen cezaları kesme, yürütme 
organı olarak ise kamulaştırma kararlarını uygulama, taşınmaz mallara yönelik verilen 
kararları uygulama gibi görevleri bulunmaktadır. Encümenin kolluk açısından en önemli 
görevi belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemektir (md. 26/h). 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile verilen görevler 
incelendiğinde İl Encümenin daha ziyade İl Özel İdaresinin yürütme organı gibi 
öngörüldüğü anlaşılmaktadır.  

 İl encümeni, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte üye 
tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğuyla karar 
vermektedir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk 
sayılmaktadır. Encümenin gündemi vali tarafından hazırlanmakta ve gündemindeki 
konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlamaktadır.  

 Vali kanun, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen 
kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilmekte, encümenin, 
kararında ısrar etmesi durumunda ise karar kesinleşmektedir. Bu takdirde valinin, 
kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurması ve idari yargı mercilerine 
yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurması gerekmektedir. Bu itiraz 
Danıştay’ca en geç 60 gün içinde karara bağlanmaktadır.  

 İl özel idaresinin üçüncü organı olan Vali ise; il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 
temsilcisidir (md. 29). Valinin İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi 
teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak, il özel 
idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak gibi birçok görev ve yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca 
vali il encümenine başkanlık etmektedir.  
 

 
35 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği, faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte 
üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı 
tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmektedir. 
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 Valinin, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali 
yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde 
kaymakamlara devredebilme yetkisi bulunmaktadır.  

 İl özel idaresinin iş ve eylemlerindeki gerekli koordine ve idari faaliyetleri yerine 
getirmek üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 35. maddesi gereği bir teşkilatı 
bulunmaktadır. İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, 
insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca ilin nüfusu, fiziki ve 
coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak 
norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmaktadır.  

 2.4.2.1.2. Belediye: 

 Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari 
ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğini haiz mahallî yönetim birimidir. İlk olarak 1835 
yılında Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’da “Şehremaneti” ve “6’ncı 
Belediye Dairesi36” adıyla kurulan belediye teşkilatı bugün itibariyle 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ile düzenlenmiş bir yerel yönetim olarak faaliyet göstermektedir. 

 5393 asılı Belediye Kanunu gereği nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde belediye kurulabilmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması 
zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn 
sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim 
yerlerinde belediye kurulamamaktadır. (md. 4/1-2).  

 Bir veya birden fazla köyün, köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az 
yarısından bir fazlasının mahallîn en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu ya da 
valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî 
seçim kurulları, 15 gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını 
alması ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirmesi gerekmektedir.(md. 4/4). İşlem dosyası 
valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilmekte, Cumhurbaşkanı kararı ile o 
yerde belediye kurulabilmektedir. (md. 4/5). Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 
5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde de aynı uygulama ile belediye 
kurulabilmektedir (md. 4/6).  

 
36 28 Aralık 1857 tarihli “6. Daire-i Belediye Nizamatı” ve 7 Haziran 1858 tarihli “Devair-i Belediyeden 6. Daire 
İtibar Olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı Umumisi” nizamnameleriyle kurulan ilk belediyeye “6. 
Belediye” denmensin nedeni o dönemde Paris’ten alınarak oluşturulan bir yapı olması ve burada “Sixeme 
Arrondissement (6’ncı Bölge) ”diye bilinen kentin en mamur bölge olması nedeniyle, örnek alınan yerel 
yönetimin isminin aktarılması olarak belirtilmektedir (www.beyoglu.bel.tr; 12.06.2016)  

ÖNEMLİ 

 Merkezi İdarenin taşradaki il genel yönetiminin başı olan ve hem devleti 
hem de hükümeti temsil eden VALİ; aynı zamanda il özel idaresinin de başı, bu 
kamu tüzel kişiliğinin temsilcisi ve vesayet makamıdır. 
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 Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen 6 ay içinde aşağıdaki şekilde 
tespit edilmektedir. 

 - Eskiden beri o yerleşim yerine ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, 
yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sınırı içine 
alınmakta, 

 - Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esas 
olmakta,  

 - Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilmekte ve işaretlerle 
belirtilmekte,  

 - Belediyenin sınırları içinde kalan ve eskiden beri komşu belde veya köy halkı 
tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden 
geleneksel yararlanma hakları devam etmekte, bu haklar için sınır kâğıdına şerh 
konulmakta, 

 - Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen adları sınır kâğıdına yazılmakta ve ayrıca 
yetkili fen elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenmektedir. 

 

 Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması hâlinde vali 
tarafından ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri 30 gün 
süre verilerek istenmekte, vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara 
bağlamaktadır. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü 
alınmaktadır (md.7).  

ÖNEMLİ 

 Belediye sınırları hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine hangi makamlar tarafından 
götürüleceğinin tespitinde ve özellikle kamu düzeni ve asayiş açısından önem arz 
etmektedir.  

 Nitekim 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 10. 
maddesinde genel kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumluluk alanlarının ayırımına 
ilişkin olarak, Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanının; il ve ilçe 
belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler olduğu 
hükmü yer almaktadır.  

 Bu öneme binaen belediye sınırlanın nasıl belirlendiğine değinilecek 
olunursa, söz konusu sınırlar belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü 
üzerine valinin onayı ile kesinleşmektedir. Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde 
uygulanmak suretiyle taraflara gösterilmekte ve durum bir tutanakla 
belirlenmektedir.  

 Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; 
belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare 
amirine gönderilmektedir. Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça 5 yıl 
süre ile değiştirilememektedir(md.6). 
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 Belediyelerin görev ve sorumlulukları bayındırlık, koruyucu, sosyal, düzenleyici ve 
ulaştırma olmak üzere 5 sınıfta toplanmaktadır. Bu kapsamda en bilinen görevleri 
arasında; 

 - İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı,  

 - Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık toplama, 

 - Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri, 

 - Şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlara yönelik 
hizmetler, 

 - Konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim 
öğrenci yurtları sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri, 

 - Nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetleri yer almaktadır.  

 Belediyenin belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç 
organı bulunmaktadır (md.3/b). Bunlardan Belediye Başkanı yürütme, diğer ikisi ise 
görüşme ve karar ve danışma organı olarak nitelendirilebilmektedir (Nohutçu, 2020: 216). 

 Belediyelerin organlarından biri olan Belediye Meclisi; belediyenin karar organı 
olarak faaliyet göstermekte ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda gösterilen esas ve usullere 
göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır (md. 17). Belediye meclisinin görevleri Belediye 
Kanununun 18. maddesinde düzenlenmiş olup; 

 - Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, 

 - Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek,  

 - Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak,  

 - Borçlanmaya karar vermek.  

 - Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde 
tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla 
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, 

 - Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 

 - Şartlı bağışları kabul etmek, 

 - Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 TL'den fazla dava konusu 
olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek,  

 - Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-
işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 
özelleştirilmesine karar vermek.  

 - Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,  

 - Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle 
kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar 
vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek, 
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 - Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 
idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, 
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri 
yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,  

 - Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek gibi görev ve sorumlulukları 
bulunmaktadır.  

 Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanmaktadır. 
Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından 
belirlenmektedir. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmakta ve 
katılanların salt çoğunluğuyla karar vermektedir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam 
sayısının dörtte birinden az olamamaktadır.  

 Belediye meclisi tarafından alınan kararlara yönelik olarak, Belediye başkanı, hukuka 
aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere 5 
gün içinde meclise iade edebilmektedir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile 
yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar 
edilen kararlar kesinleşmektedir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar 
aleyhine 10 gün içinde idarî yargıya başvurabilme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca kararlar 
kesinleştiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine 
gönderilmesi gerekmektedir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe 
giremez. Mülki idare amiri de hukuka aykırı gördüğü kararlara yönelik olarak 60 gün 
içerisinde idari yargıya başvurabilmektedir. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi 
gün içinde uygun araçlarla halka duyurulmaktadır.  

 

 Belediye meclisi tıpkı İl genel meclisi gibi, görevlerine yönelik olarak kendi üyeleri 
arasından “ihtisas komisyonları” da kurabilmekte, bu alanlarda çalışmalar yaparak meclise 
sunmalarını isteyebilmektedir.37 Ayrıca belediye meclisinin belediye faaliyetleri hakkında 
bilgi edinme ve denetim yolları da mevcut olup, bunlar; 

 
37 5393 sayılı Kanunun 24’ncü maddesi gereği, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki 
belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunlu kılınmaktadır.  

ÖNEMLİ 

 Belediye meclisi kararlarına yönelik olarak 5393 sayılı Kanunun 81. maddesi 
gereği; 

 - Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve 
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; 
belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine 
ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararının 
aranması gerekmekte,  

 - Bu karar ise mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girebilmektedir.  
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 - Meclis üyelerinin, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili 
konularda sözlü veya yazılı soru sorması (soru),38 

 - Belediye meclisi üyelerinin en az üçte birinin, meclis başkanlığına istekte 
bulunarak belediye işleriyle ilgili bir konuda mecliste genel görüşme açılmasını istemesi, 

 - Belediye Başkanının, bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunması,39  

 - Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye 
başkanı hakkında gensoru önergesi verilmesi40 şeklinde kullanılmaktadır.  

 Son olarak belediye meclisinin; 

 - Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal etmesi ve bu 
durumun belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratması, 

 - Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alması 
durumunda İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilmesi 
mümkündür. İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile 
birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de isteyebilmektedir. 
Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlamak durumundadır. Bu şekilde 
feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlamaktadır.  

 Belediyenin ikinci organı olan Belediye Encümeni; belediye başkanının 
başkanlığında;  

 - İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği üç üye ile biri malî 
hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından 
seçeceği üç üye olmak üzere toplam 7 kişiden;  

 - Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçeceği iki üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye 
başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üye olmak üzere toplam 5 kişiden 
oluşmaktadır. 

 Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği 
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına 
gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı 
olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir (md. 33). Belediye encümeninin görevleri 
Belediye Kanununun 34’ncü maddesinde düzenlenmiş olup daha ziyade belediye meclis 
kararlarının uygulayıcısı konumunda faaliyet yürütmektedir. Belediye encümenin kolluk 
açısından en önemli görevi umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemektir.  

 Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve 
saatte üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğuyla 
karar vermektedir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanmaktadır.  

 
38 5393 sayılı Kanun gereği Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmaktadır. 
39 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç 
çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili 
tarafından mahalli mülki amire gönderilir. Vali dosyayı gerekçeli görüşü ile birlikte Danıştay’a gönderir. 
Yetersizlik Danıştay’ca uygun görülürse Belediye Başkanının başkanlığı düşer. 
40 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği gensoruya ilişkin oylamada faaliyet raporuna ilişkin yetersizlik kararının 
verilmesi için belirlenmiş esaslar uygulanmaktadır.  
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 Belediyenin diğer bir organı olan Belediye başkanı ise; belediye idaresinin başı ve 
belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre seçilmektedir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî 
partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamamakta, profesyonel spor 
kulüplerinin başkanlığını yapamamakta ve yönetiminde bulunamamaktadır (md. 37).  

 Belediye başkanı, aynı zamanda belediye zabıtasının da amiridir. Belediye zabıtası, 
beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir. Bu amaçla, belediye 
meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir 
ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer 
yaptırımları uygulamakla görevlendirilmiş bir özel kolluk kuvvetidir. Görevini yaparken 
zabıtaya karşı gelenler, Devlet zabıtasına karşı gelenler gibi cezalandırılır (md. 51).  

 Belediye başkanının görevleri Belediye Kanununun 38’nci maddesinde düzenlenmiş 
olup bunlar arasında;  

 - Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, 

 - Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,  

 - Meclise ve encümene başkanlık etmek,  

 - Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 

 - Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,  

 - Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara 
onay vermek, 

 - Belediye personelini atamak,  

 - Şartsız bağışları kabul etmek, 

 - Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak 
gibi görevleri bulunmaktadır. 

 Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona ermekte, ayrıca; 

  - Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu 
durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,  

  - Seçilme yeterliğini kaybetmesi,  

  - Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık 
kuruluşu raporuyla belgelenmesi,  

  -  Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin 
meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 
başkanlık sıfatı sona ermektedir. Bu durumlarda seçim yapılıncaya kadar41 büyükşehir ve 

 
41 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince, belediye başkanlığının herhangi bir nedenle 

boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanmakta; meclis, 
birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması 
durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;  
 a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden 
yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,  
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il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise vali tarafından görevlendirme 
yapılmaktadır.  

 Ayrıca görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma 
açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı 
tarafından görevden uzaklaştırılabilmektedir. Bu kapsamda, görevden uzaklaştırılan 
belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenmekte 
ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam etmektedir.  

 

 Belediyelerin iş ve eylemlerindeki gerekli koordine ve idari faaliyetleri yerine 
getirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi gereği bir teşkilatı 
bulunmakta olup, belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, 
fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, 
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro 
ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, 
hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulması belediye meclisinin kararıyla 
olmaktadır.  

 Belediye hizmetlerine yönelik olarak yerel paydaşların da katılımının sağlanması 
maksadıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi kapsamında, kent yaşamında; 
kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 

 
 b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu 
hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçmektedir. 

ÖNEMLİ 

 Kamuoyunda “KAYYUM Ataması” olarak da bilinen ve 6758 sayılı kanun ile 
aynen kabul edilen 15/8/2017 tarihli ve 674 sayılı KHK ile yapılan düzenleme 
neticesinde; belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin; 

- Terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden 
uzaklaştırılması veya tutuklanması, 

- Kamu hizmetinden yasaklanması, 

- Başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde büyükşehir ve 
il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise vali tarafından belediye 
başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilebilmektedir. 

 Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden 
uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de 
bu hükümler uygulanmaktadır.  

 Bu kapsamda belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen 
belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya 
mal müdürlüğüne gördürülebilmektedir.  

 Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. 
Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri encümen üyeleri 
tarafından yürütülmektedir. 
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korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata 
geçirmeye yönelik olarak “KENT KONSEYLERİ” oluşturulmaktadır. Belediyelerin, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, 
ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle 
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin 
faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda her türlü desteği vermek 
gerekmektedir. Ancak şunu hemen belirtmek gerekir ki yetki ve sorumluluk açısından 
muallak bir yapıya sahip olan bu konseyin işlevselliği tartışmalıdır. 

 Belediyelere ilişkin son olarak belirtilmesi gereken husus ise; belediyelerin 
denetiminin, iç ve dış denetim şeklinde yerine getirileceği ve bunun iş ve işlemlerin hukuka 
uygunluk, malî ve performans denetimini kapsayacağına ilişkindir. İç ve dış denetim 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, ayrıca, 
belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin 
bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenmektedir.  

 2.4.2.1.3. Büyükşehir Belediyesi: 

 Türkiye'de idari kapasite ve nüfus açısından öne çıkan mahalli idareler genelde 
belediyeler, özelde ise büyükşehir belediyeleridir (Zengin, 2014: 95). Büyükşehir 
belediyelerine ilişkin düzenlemeye 1982 Anayasası içinde 127. maddesindeki hüküm 
gereği büyük yerleşim yerleri için kanunla özel yönetim biçimlerinin oluşturulabileceği 
hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk defa 1984 yılında oluşturulan büyükşehir 
belediyelerinde zaman içerisinde önemli değişiklikler olmuş, son olarak 12 Kasım 2011 
tarihinde çıkarılan 6360 sayılı yasa ile kurulan 13 belediye ile birlikte Türkiye’deki 
büyükşehir belediyesi sayısı 30’a42 yükselmiştir. 

  

 Büyükşehir belediyelerinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının 23/7/2004 tarihli, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ile düzenlendiği görülmektedir. Söz konusu kanunda büyükşehir 

 
42 Büyükşehir belediyesi kurulmuş iller: Aydın, Manisa, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, 
Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, 
Antalya, Mersin, Adana, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu. 

ÖNEMLİ 

 6360 sayılı kanun sonrası TÜRKİYE’ DE 30 BÜYÜKŞEHİR olmuştur. Bu durum 
sonrasında  

 Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilde yerel yönetimler; 

 - İl Özel İdaresi,  

 - Belediye 

 - Köy  

 Büyükşehirlerde ise yerel yönetimler; 

 - Belediye (büyükşehir belediyeleri dâhil)  şeklinde olmuştur. 
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belediyesi, sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında 
koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev 
ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır.  

 Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine büyükşehir ilçe 
belediyesi denmektedir (md.3). Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri 
kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmektedir (md.4). Büyükşehir 
belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları da bu ilçelerin 
mülki sınırlarıdır (md.5). 

 Büyükşehir belediyelerine, gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, gerekse 
diğer kanunlar çok sayıda görev yüklemiştir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve 
sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.-11. maddelerinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda en önemli görev ve sorumluluklar; 

 - Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve 
onaylayarak uygulamak, 

 - Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve 
toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve 
demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet 
ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve 
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, 

 - Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan 
yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu 
yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine 
uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve 
reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol 
ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini 
gerçekleştirmek, 

 - Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, 

 - Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 
havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence 
yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde 
toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, 
moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını 
belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; 
büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta 
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın 
yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine 
getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî 
atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve 
bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,  

 - Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak 
ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar 
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kurmak ve işletmek, (İkinci ve üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler ise ilçe belediyeleri 
tarafından ruhsatlandırılmaktadır.)43  

 - Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, 
işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, 

 - Büyükşehir bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî 
yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında 
spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 
veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis 
kararıyla ödül vermek, 

 - Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler 
yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü 
bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, 

 - Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer 
tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya 
arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, 

 - Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, 
defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

 - Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 
işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 
ruhsatlandırmak ve denetlemek şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, Büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer 
mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere 
sahiptir (md.10). 

 Büyükşehir Belediyelerinde özellikle altyapı ve ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir 
şekilde yerine getirilmesi için “Altyapı Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (AYKOME)” ile 
“Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME ) kurulmuştur. Özellikle ulaşımla ilgili trafiğin 
düzenlenmesi ve taşımacılık hizmetlerinin koordinasyonu hususunda UKOME bünyesine 
ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun 
görevlileri ve kendi alanlarıyla ilgili olarak ilçe belediye başkanları da dâhil edilmiştir.  

 Ayrıca 6360 sayılı kanunla büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri 
içerisine tarım ve hayvancılığı destekleyici her türlü hizmetin yapılabileceği eklenmiştir.  

 Büyükşehir belediyesinin yapısı incelendiğinde belediyelerde olduğu gibi büyükşehir 
belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanını olmak 
üzere üç organı bulunmaktadır.  

 Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilçe belediye 
meclis üyelerinin 1/5’inden oluşmaktadır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir 

 
43 Gayri Sıhhi Müessesler Yönetmeliği kapsamında yapılan sınıflandırmada;  
 - Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden 
mutlaka uzak bulundurulması gereken müesseseleri, 
 - İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden 
kurulca önerilip Valilikçe uygun görülecek bir uzaklıkta yapılması gereken müesseseleri, 
 - Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin 
yakınında kurulabilmekle beraber sıhhi denetim altında tutulması gereken müesseseleri anlatmaktadır.  
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belediye meclisinin başkanıdır. Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, 
büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir (md. 12).  

 Büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediye meclislerin toplantılarıyla çakışmayı 
önlemek için her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde 
toplanmaktadır (İlçe belediyeleri her ayın ilk haftasında toplanmaktadır.). Mecliste alınan 
kararlara ilişkin olarak esaslar 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen gibidir, ancak 
sadece büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını 
7 gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade 
edebilmektedir (Diğer belediyelerde bu süre 5 gündür.). Ayrıca belediye büyükşehir 
belediye başkanının yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilerek kesinleşen kararlara karşı 60 gün içinde idari 
yargıda dava açabilmektedir (Bu süre diğer belediyeler içi 10 gün olarak belirlenmiş 
durumdadır.). 

 Gerek büyükşehir belediyeleri gerekse 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki 
belediyeler kamu tüzel kişiliğine haiz olmalarına karşın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nun 14. maddesiyle büyükşehir belediyelerine ilçe belediyeleri üzerinde vesayet 
denetimini de aşan bir denetim yetkisi tanınmıştır. Bu madde ile büyükşehir 
kapsamındaki ilçe 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, üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde 
görüşülmeyen kararların onaylanmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bunun yanında 
büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyesi ya da ilçe belediyelerinin kendi aralarında 
hizmete ilişkin ihtilaflarda büyükşehir belediye meclisinin düzenleyici karar alma yetkisi 
bulunmaktadır (md.11). 

 Büyükşehir belediye meclisi tıpkı diğer belediye meclisleri gibi, görevlerine yönelik 
olarak kendi üyeleri arasından “ihtisas komisyonları” da kurabilmekte bu alanlarda 
çalışmalar yaparak meclise sunmalarını isteyebilmektedir.44  

 Büyükşehirlerin bir diğer organı olan Büyükşehir belediye encümeni; belediye 
başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 
seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olacak şekilde 
belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeyle toplam 11 üyeden 
oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına 
genel sekreter başkanlık etmektedir (md.16). Encümenin görevleri belediye encümeni 
görevleri ile paralellik göstermekte ve genel olarak büyükşehir belediye meclisinin 
kararlarını ve günlük yapılması gereken işleri yürütmektedir. Yine diğer belediyelerde 
olduğu gibi kolluk açısından en önemli görevi umuma açık yerlerin açılış ve kapanış 
saatlerini belirlemektir. 

 Büyükşehir belediyesinin bir diğer organı olan büyükşehir belediye başkanı ise; 
büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye 
başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları 
içindeki seçmenler tarafından beş yıl için doğrudan seçilmektedir. Büyükşehir ve ilçe 
belediye başkanları, görevlerinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim 

 
44 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15’nci maddesi gereği, İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve 
sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım 
komisyonunun kurulması zorunlu kılınmaktadır.  
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organlarında görev alamamakta, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamamakta 
ve yönetiminde bulunamamaktadır (md. 17).  

 Büyükşehir belediye başkanının görevleri Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. 
maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar arasında;  

 - Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 
beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, 

 - Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların 
kararlarını uygulamak, 

 - Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin 
tahsilini sağlamak, 

 - Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme 
yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, 

 - Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir 
belediyesini temsil etmek bulunmaktadır.  

 Ayrıca büyükşehir belediyeleri tarafından ilçe belediyelerine devredilecek görevler 
için büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü alınmak durumundadır. 

 5393 sayılı Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla büyükşehir 
belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir ve ilçe 
belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verilebilmektedir.  

 Son olarak büyükşehir belediyelerinde başkan yardımcısı bulunmamaktadır. Bu iş 
belediye başkanının teklifi ile İçişleri Bakanı tarafından atanan Genel Sekreter 
tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, nüfusu üç milyonun üzerinde olan büyükşehir 
belediyelerinde üç genel sekreter yardımcısı bulunmaktadır. 

 2.4.2.1.4. Köy İdaresi: 

 Köyler, geleneksel bir mahallî idare kuruluşudur. Köylerle ilgili düzenlemeye 
Tanzimat'tan sonra 1864 yılında çıkarılmış olan "Vilayet Nizamnamesi" ile gidilmiştir. 
Köylere açıkça tüzel kişilik tanınması, ancak 18.03.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 
olmuştur. Köy Kanununa göre köyün birden fazla tanımı bulunmaktadır. Nüfusu iki binden 
az olan yurtlara köy denmektedir.(md.1). Bir diğer tanıma göre, cami, mektep, otlak, 
yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar 
bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil etmektedir (md.2). 

 Nüfusu 150’den çok ve 2.000’den az olan yerleşim yerlerinde köy idaresi 
kurulmaktadır. Köylerin kurulması idari kararla olmaktadır. Bu kapsamda köy kurma 
yetkisi İçişleri Bakanlığına tanınmıştır. İçişleri Bakanlığı bir yerde köy kurulmadan önce, o 
yerdeki il idare kurulu, il genel meclisi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı) ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının (Sağlık Bakanlığı) görüşünü alması 
gerekmektedir.45 

 Köylerin her biri, yerel yönetim, diğer bir ifade ile mahallî idari kuruluştur. Bu nedenle 
köy idarelerine yasayla kamu tüzel kişiliği verilmiştir. Bu bakımdan taşınır ve taşınmaz 
mallara sahip olabilmektedirler.  

 
45 Bu konuda 11/05/1988 tarihi ve 19811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma 
ve Birleşme İle Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmeliğe bakınız. 



İdari Teşkilat 

91 

 442 sayılı Köy Kanunu ile köy tüzel kişiliğince yürütüleceği belirtilen görevler köyün 
seçimle belirlenen iki yönetim ve karar organı olan muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından 
yerine getirilmektedir. Köy tüzel kişiliğinin görevleri, kanunda zorunlu ve zorunlu olmayan 
görevler olarak ayrılmıştır: 

 a. Köylünün mecburi işleri arasında; 

  - Köyün sağlığı için gereken tedbirleri almak,  

  - Köye su getirmek, 

  - Evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak, 

  - Köyde evlerin etrafını ve köyün sokaklarını temiz tutmak, her ev tarafından 
kendi önünü süpürmek, 

  - Her köyün bir başından öbür başına kadar çaprazlama iki yol yapmak (bu 
yollar köy meydanından geçecektir.) 

  - Köyün büyüklüğüne göre orta yerinde ve mümkün olamazsa kenarında bir 
meydan açmak, 

  - Köy meydanının bir tarafında ihtiyar meclisinin toplanıp köyün işlerini 
görüşmeleri için bir köy odası yapmak, 

  - Köy yol üzerinde uğrak ve konuk ise köy odası yanında ocaklı ve ahırlı bir 
konuk odası yapmak, 

  - Köyde bir mescit yapmak, 

  - Köyde maarif idarelerinin vereceği örneğe göre bir mektep yapmak, 

  - Köyden hükümet merkezine veya komşu köylere giden yolların kendi sınırı 
içindeki kısmını yapmak ve onarmak ve yollar üzerindeki küçük hendek ve derelerin 
üstlerine köprü yapmak ve yol üzerinden gelip gitmeğe zorluk verecek şeyleri kırmak, 
kaldırmak (Bir yol üzerindeki işlerin köyden köy sınırının bittiği yere kadar olanı o 
köyündür.), 

  - Köy halkından askerde bulunanların ve bakacağı olmayan öksüzlerin 
tarlalarını, bağ ve bahçelerini (imece) yoluyla sürüp ekmek, harmanlarını kaldırmak, 

  - Köye ortaklaşa korucu, sığırtmaç, danacı ve çoban tutmak, 

  - İhtiyar meclisleri tarafından şahitlik için çağrılınca herhalde gelmek ve eğer 
gelmeyecek kadar mazereti varsa bildirmek bulunmakta; 

 b. Köylünün zorunlu olmayan işleri ise; 

  - Her köyün bir başından öbür başına kadar olan yolları taş kaldırma ile 
döşemek, 

  - Köy mezarlığının köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların geldiği tarafta 
değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve etrafını duvarla çevirerek içerisine hayvan 
girmesinin önünü almak ve mezarlığa gübre süprüntü dökmemek, herkes mezarlarına iyi 
bakmak, 

  - Köyde bir çamaşırlık, hamam, pazar ve çarşı yerleri yapmak; münasip 
yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek, köyü, kasaba ve komşu köylere bitiştiren 
yolların iki kenarına ağaç dikmek ve köy sınırı içindeki yabani ağaçları aşılamak gibi 
görevler bulunmaktadır.   

 Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza görmesi gerekmektedir. Köylünün isteğine 
bağlı işlerde köy derneğinin yarısından çoğu hükmeder ve vilayete bağlı olan yerlerde vali 
ve kazaya bağlı olan köylerde kaymakamın onayı alınırsa, o iş bütün köylü için mecburi 
duruma gelmekte ve yapmayanlara yine ceza uygulanmaktadır.  
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 Köy tüzel kişiliğinin diğer yerel yönetimler gibi organları bulunmaktadır. Bunlar köy 
derneği, ihtiyar meclisi ve muhtardır. 

 Köy derneği; köy tüzel kişiliğinin danışma organıdır. Köy derneği, köyde bulunan 
kadın, erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu bir kuruldur. Köy derneği ile köylünün 
doğrudan doğruya yönetime katılması sağlanmaktadır. Bu, doğrudan demokrasinin 
mahallî idare alanında bir uygulamasıdır. Köy derneği, yalnız ihtiyar meclisi üyelerini ve 
muhtarları seçmekle kalmamakta, bazı idari kararlar da almaktadır. Örneğin; köyün isteğe 
bağlı işlerinin zorunlu hâle gelmesine karar vermekte, bekçi gibi, köy görevlilerine 
verilecek ücreti saptamaktadır. 

 Köyün diğer bir organı olan ihtiyar meclisi; köy tüzel kişiliğinin karar organıdır. İhtiyar 
meclisi iki tür üyeden oluşmaktadır. Bunlardan biri seçimlik diğeri doğal üyelerdir. İhtiyar 
meclisinin seçimlik üyeleri, köy derneği tarafından tek dereceli ve çoğunluk usulüne göre 
seçilmektedir. Bu seçimde aday gösterme ya da adaylığını koyma yolu yoktur. Siyasal 
partiler de aday gösteremezler. İhtiyar meclisinde seçimle iş başına gelen üyelerin sayısı 
köy nüfusu 1.000’den az olanlarda 8, 1.000’den 2.000’e kadar olanlarda 12’dir. Bu üyelerin 
yarısı asil yarısı da yedektir. Seçimlerde en çok oy alan adaylar arasında sıra ile asil ve 
yedek üyeler ayrılmaktadır. Seçimler beş yılda bir yapılmaktadır. Köy öğretmeni ve köy 
imamı ihtiyar meclisinin doğal üyeleridir.  

 İhtiyar meclisi haftada en az bir kez toplanır. İhtiyar meclisinin görevleri 442 sayılı Köy 
Kanununda belirtilmiştir. Buna göre ihtiyar meclisi köy işlerini sıraya koymakta, imece ve 
salmaya46 karar vermekte, köy muhtarının harcamalarını denetlemekte, köy bütçesini 
kabul etmekte, köylüler arasındaki anlaşmazlıkları uzlaştırma yoluyla gidermeye 
çalışmaktadır. Köyün zorunlu işlerini yapmayanlara ya da paylarını ödemeyenlere para 
cezası ihtiyar meclisi tarafından verilmektedir.  

 Bu görevler içerisinde en dikkat çeken husus köylüye yapılacak işler için ödemesi 
üzere belirlenecek salma miktarıdır. Bu kapsamda belirlenen salma miktarı 15 gün 
boyunca umumun göreceği yere asılarak ilan edilmesi gerekmektedir. Bu salmaya ilgili 
mevzuata uygunsuzluk veya belirlenen miktarda isabetsizlik gerekçesiyle 15 gün 
bitiminden sonra 10 gün içinde itiraz edilebilmekte ve bu itiraz köy ihtiyar meclisince 
karara bağlanmaktadır. Bu karara da tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kaymakam 
veya merkez ilçede vali nezdinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Vali veya kaymakamın itiraz 
hakkında verdiği kararlara da idari yargıda itiraz hakkı bulunmaktadır.47 

 Köyün bir diğer organı olan köy muhtarı ise; köy tüzel kişiliğinin yürütme organıdır. 
Köy idaresinin başı olan muhtar, köy derneği tarafından seçilmektedir. Muhtar seçiminde 
siyasî partiler aday gösteremezler. Muhtarların görev süresi beş yıldır. Köy tüzel kişiliğinin 
başı olarak muhtar, ihtiyar meclisiyle görüşerek, köy ile ilgili işleri yürütmektedir. Köy 
işlerine harcanacak parayı toplamakta ve köy tüzel kişiliğini temsil etmektedir. 

 Muhtar, genel idarenin köyde görevlisi olarak, kanunları ve hükümet emirlerini 
duyurma, köy içinde dirlik ve düzenliği sağlama, genel idareyle ilgili görevlerin köyde 
uygulanmasına yardımcı olma gibi görevleri de yerine getirmektedir.  

 

 
46 İmece, bir köyde yapılacak gönüllü ya da zorunlu işlerin o köy halkı tarafından elbirliği ile yapılması; salma 
ise bu işler için para toplanması anlamına gelmektedir. 
47 Vali ve kaymakamın salmaya yönelik itirazlara verdiği kararların kesin olması hükmü Anayasa Mahkemesinin 
4 Şubat 2010 tarihli E.:2008/112, K.:2010/31 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.  
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 Yerel (mahallî) bir idare teşkilâtı olan köy idaresinin yürütme organı durumundaki 
muhtar aynı zamanda köy düzeyinde genel idarenin (merkezî idare) de temsilcisi 
durumundadır. Bu açıdan muhtar, devlet memuru sayılmıştır. Dolayısıyla yerine getireceği 
görevler de ikiye ayrılmaktadır. Muhtarın işleri ile ilgili faaliyetlerinde de buyruklarına 
karşı gelenler, devlet memurlarına karşı koyanlar gibi ceza görürler (md.38). 

 Köy idaresinde görev alan muhtarın dışındaki köy görevlileri köy korucusu, köy kâtibi 
ve imamdır. Başlangıçta güvenlik ile ilgili olarak sadece köy korucusu görevlendirilirken 
zaman içinde gönüllü güvenlik köy korucusu ve güvenlik korucusu istihdamı artmıştır. 
Ancak köy korucuları ile güvenlik korucuları arasındaki ayırıma dikkat etmek 
gerekmektedir.  

 Köy korucusu, köyde kolluk hizmetlerini yürütmekte ve muhtarın emri altında görev 
yapmaktadır. Köy korucusu köy içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumakla 
görevlidir. Köy Kanununa göre, her köyde en az bir korucu bulunması gerekmektedir. 
Eğer köy nüfusu 1.000’den fazlaysa her 500 kişiye bir daha korucu tutulması 
gerekmektedir. Korucular ihtiyar meclisince görevlendirilmekte ve muhtarın 
kaymakamlığa veya valiliğe bildirmesi ve yapılacak soruşturma sonucunda göreve 
başlamaktadır. Korucuların 22 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük olmaması ve bir 
cürüm ile cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga çıkarmak, 
sarhoşluk gibi olumsuzlukları olmaması şarttır. Korucuya karşı koyanlar jandarmaya karşı 
koymuş gibi cezalandırılırlar. 

 Köy korucusuna ilave olarak köylerde gönüllü güvenlik korucuları48 da bulunmaktadır. 
Gönüllü güvenlik korucuları, köy muhtarları ve ihtiyar heyetince önerilen ve kaymakamın 
veya valinin oluruyla görevlendirilen koruculardır. Bunlar ürün zamanlarında ortaya çıkan 
eşkıya ve yağmacılara karşı köy ve köy halkını korumakla görevlidirler (.md.74).  

 Bu noktada diğerlerinden farklı bir konumu bulunan “Güvenlik Korucuları49”na 
değinmekte fayda bulunmaktadır. Güvenlik korucusu; Cumhurbaşkanınca tespit edilecek 
illerde, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi 
belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya her ne sebeple olursa olsun köylünün 

 
48 “Gönüllü Güvenlik Korucuları”nın eski adı “Gönüllü Köy Korucuları”dır. 
49 “Güvenlik Korucuları”nın eski adı “Geçici Köy Korucuları”dır.  

ÖNEMLİ 

 Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu idare kurulu 
kararıyla görevden uzaklaştırılabilmektedir. Muhtarların köy yararına olmayan 
kararları da kaymakam veya vali tarafından bozulabilmektedir. Fakat idare 
amirleri, muhtarların yerine karar alamazlar. Kaymakam veya vali köy 
muhtarlarının kararını bozarken bozma kararını gerekçeli olarak yazmak, başka 
bir deyişle kararın hangi noktadan köy yararına ve yasaya aykırı olduğunu 
belirtmek zorundadır. Vali veya kaymakam belli bir konuyu veya görüşü, köy tüzel 
kişiliğinin başı olan muhtara zorla kabul ettirmeye yetkili değildir (md.40). 
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canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması hallerinde, valinin teklifi ve İçişleri 
Bakanının onayı ile görevlendirilen koruculardır (md.74).50 

 Güvenlik korucularının görev alanı, görevli oldukları köyün hudutları içinde kalan 
alanı olarak belirlenmiştir. Gerektiğinde vali veya kaymakam onayı ile güvenlik 
korucularının görev alanları, geçici ve süresi belirli olarak köy hudutları dışına 
genişletilebilmekte ve görev yerleri değiştirilebilmektedir. Ayrıca güvenlik korucuları 
diğer bir ilin valisinin talebi üzerine, istihdam edildikleri ilin valisinin onayı ile geçici ve 
süresi belirli olarak iller arasında görevlendirilebilmektedir. Bu durumda, güvenlik 
korucusunun harcırahının görevlendirildiği valilik tarafından ödenmesi gerekmektedir.  

 Güvenlik korucularının görevlendirme işlemleri, görev alanı ve görevleri, silah ve zor 
kullanma yetkileri, özlük hakları ve eğitimi ile ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkartılan yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Güvenlik korucuları da dâhil olmak üzere 
korucular 442 sayılı Köy Kanununun 77. maddesinde yazılı durumlarda silah 
kullanabilmektedirler.51 Köy korucuları ve güvenlik korucularının görevde bulundukları 
süre içerisinde yaralanmaları sakatlanmaları veya ölümleri hâlinde 2330 sayılı Nakdî 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 

 Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların 
iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu 
birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere sağlanmaktadır. Ayrıca Köy Kanunu 
kapsamındaki görevler ile tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda 
emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen veya büyük yararlılık gösteren güvenlik 
korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki 
katına kadar ödül verilebilmektedir. Ancak bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek güvenlik 
korucusu sayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu sayısının yüzde birini geçememektedir.  

 Güvenlik korucularına yapılacak harcamalar, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanmakta ve ödemeler il valilikleri tarafından yapılmaktadır.  

 Köy Kanunu ile düzenlenmiş ve uygulamada sorun yaratabilecek bazı noktalara da 
değinmekte fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda; 

 - Korucular kendilerine verilen resmi silah ve cephaneleri ancak kendileri 
kullanabilmekte, başkalarına emanet verme ya da başkasına ait silahla göreve çıkma gibi 
bir durum mümkün olamamakta, 

 - Vazifesini yaparken kendisine saldıran ve hayatını tehlikeye koyan kimselere 
karşı hayatını korumak için mecburi olursa; ahaliden bir kimsenin can veya ırz tehlikesi 

 
50 Köy Kanununu 74ncü maddesi kapsamında görevlendirilecek güvenlik korucusunun sayısı 40.000’i 

geçememektedir.  
51 442 sayılı Köy Kanunu Madde 77: Korucular aşağıdaki hallerde silah kullanabilirler: 

1. Vazifesini yaparken kendisine saldıran ve hayatını tehlikeye koyan kimselere karşı hayatını korumak 
için mecburi olursa; 

2. Vazifesini yaparken ahaliden bir kimsenin can veya ırz tehlikesi altında kaldığını görür ve onu 
kurtarmak için başka bir çare bulamaz da bunalırsa; 

3. Cürmü meşhutta (yani yapılırken veyahut yapıldıktan sonra henüz izi meydanda iken) bir cinayetin 
failini yahut maznun bir şahsı yakalamak istediği halde o kimse silahla karşı korsa; 

4. Tutulan bir cani kaçar ve "dur" emrini dinlemez ve onu tekrar yakalamak için silah kullanmaktan başka 
çare bulunmazsa; 

5. Eşkıya takibi sırasında yatak olan yerlerden şüpheli bir adam çıkar ve korucunun "dur" emrine itaat 
etmeyip kaçarsa. 

Yukarda sayılan ahvalden maada korucu silahını kullandığından dolayı ceza görür. Korucu silah 
kullanmağa mecbur olduğu zaman bile mümkün mertebe öldürmeksizin yaralayarak tutmağa dikkat eder. 
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altında kaldığını görür ve onu kurtarmak için başka bir çare bulamaz da bunalırsa; suçüstü 
durumda bir cinayetin failini yahut maznun bir şahsı yakalamak istediği halde o kimse 
silahla karşı korsa; tutulan bir cani kaçar ve "dur" emrini dinlemez ve onu tekrar yakalamak 
için silah kullanmaktan başka çare bulunmazsa; eşkıya takibi sırasında yatak olan 
yerlerden şüpheli bir adam çıkar ve korucunun "dur" emrine itaat etmeyip kaçarsa silah 
kullanabilmekte, 

 - Silah kullanmağa mecbur olduğu zaman bile mümkün mertebe öldürmeksizin 
yaralayarak tutmağa dikkat etmesi gerekmekte, 

 - Koruculuktan başka iş yapmak (mesela dükkân, kahvehane, han açıp işletmek 
veya bunlara ortaklık etmek); köylüden herhangi birinin veya kendi hizmetinde bulunmak 
için izinsiz vazifesini terk etmek; koruduğu bağ ve bahçe ve ekinlerden fuzuli faydalanmak; 
kendi hayvanlarını otlatmak ve köye çobanlık etmek; levha, elbise ve silah ve cüzdanını 
üzerinde taşımamak veya değiştirmek koruculuk için yasak işler olarak tanımlanmış 
bulunmaktadır. 
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MÜLKİ MAKANMLARIN  

YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVLERİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ 

 Mülki makamların yerel yönetimler üzerinde ilgili mevzuat doğrultusunda idari 

vesayet yetkileri bulunmaktadır. Ancak Anayasanın idarenin bütünlüğü ilkesi 

çerçevesinde değerlendirilebilecek ve bu duruma kısmen istisna olarak kabul 

edilebilecek bazı düzenlemeler mevzuatımıza girmiştir. Bu kapsamda;  

 - 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununu 11nci 

maddesine; valilere ve ilçelerde kaymakamlara, kamu düzeni ve güvenliği ile 

kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik 

güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve 

park gibi kamuya açık alanlarda kurulacak sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu 

ve altyapı faaliyetlerini koordine etme görevi verilmiş, bu sistemlerin altyapı, 

kurulumu ve işletilmesi ile ilgili olarak il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu 

tüzelkişiliklerinin valiliğin ve kaymakamlığın talebini yedi gün içinde 

sonuçlandırması, bu süre içerisinde sonuçlandırılmayan iş ve işlemlerin valilik veya 

kaymakamlık tarafından resen tamamlattırılacağı eklenmiş,  

 - Aynı KHK ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’na; belediye veya bağlı idarelerde; 

hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz 

etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi halinde, valiliğin 

söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya 

kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapacağı veya yaptıracağı düzenlenmiş,  

 - Yine aynı KHK’da belediye ve bağlı idare imkânlarının terör veya şiddet 

olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik 

tarafından belirlenmesi durumunda, bu taşınırlara mahallin en büyük mülki idare 

amiri tarafından el konulacağı, bu kapsamda sorumluluğu tespit edilen belediye 

veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden 

uzaklaştırılması halinde göreve iade işleminin de ancak uzaklaştırma işlemini yapan 

makam tarafından yapılacağı hüküm altına alınmış,   

 - Son olarak 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK ile ise; afet, kitlesel göç ve 

teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile yukarıda belirtilen 

nedenlerle belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali 

veya belediye başkanının, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye 

tarafından yerine getirilmesini talep edebileceği, yardım istenilen belediyenin ise, 

meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine 

getirebileceği ilgili Belediye Kanunu’na ithal edilmiştir. 
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 2.4.2.1.5. Mahalle İdaresi: 

 

 Mahalle sözlük anlamı ile belediyelerin sınırları içinde meskûn alanlarda yer alan ve 
belirlenen alanlarda yaşayanların komşuluk ilişkisi bulunduğu ve bununla ilgili bazı 
hizmetleri gören küçük idari birimlerdir (Aytaç, 1995: 29). Mahalle yönetimi kendine özgü 
bir yapıya sahip olan ve bir kentsel alandaki coğrafi veya yönetsel alt bölümlemedir.52 
Aslında Osmanlı’dan günümüze taşınan bir birim olan mahalle yönetiminin tarihi belediye 
yönetiminden daha eskidir. Osmanlıda mülki, beledi (kentsel) ve adli teşkilatın ilk 
basamağını mahalleler oluşturmuştur (Palabıyık, Atak, 2002: 334). Ancak geleneksel 
Osmanlı Mahallesi sınıf ve statü farklılığına göre değil, etnik ve dinsel farklılığa göre 
oluşturulmuştur (Ortaylı, 1979: 196).  

 Günümüzde mahalle yönetimi 1944 yılında çıkarılan 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda 
Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun, buna bağlı hazırlanmış olan 
tüzük ve 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda hizmet vermektedir. Bir belediye 
sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla 
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü 
üzerine valinin onayı ile olmaktadır. Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında 
mahalle kurulamaz. 

 Mahallere ilişkin mevzuat gereği, mahallelerin idari yapısı muhtar ve dört asıl dört 
yedek ihtiyar heyetinden oluşmaktadır. Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla 
ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş 
bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri 
yapmakla yükümlüdür. Belediye ise, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması 
ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği 
sağlamak, kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurmak ve 
hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak için çalışması 
gerekmektedir. Bu esaslar çerçevesinde mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetinin 
görevlerinden en önemlileri arasında; 

 - 17179 sayılı Askeralma Kanunu gereği yapması gereken duyuru, tebligat ve 
diğer işlemler, 

 - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında gerekli tebligat, arama vb. 
faaliyetlere yönelik işlemler, 

 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamındaki işlemler,  

 
52 Bazı büyük alana sahip köyler içerisinde de mahalle oluşturulduğu fiiliyatta görülse de burada anlatılan 
mahalle bir muhtarlık teşkilatı bulunan ve belediyeler içerisinde yer alan yapıları anlatmaktadır. 

ÖNEMLİ 

 Mahalle idaresinin ya da diğer bir ismiyle mahalle muhtarlıklarının bir kamu tüzel 

kişiliğinin bulunmamaktadır ve bir yerel yönetim birimi değillerdir.  
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 - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
kapsamında, sandık seçmen listelerini askıya çıkarmak; ilçe seçim kurulu bakanınca 
verilen görevleri yerine getirmek, 

 - 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği Kadastro ilanlarını askıya çıkarmak 
bulunmaktadır. 

 Daha önceki dönemlerde muhtarlardan alınan ikametgâh ve nüfus bilgilerine ilişkin 
belgeler muhtarlar açısından önemli görev ve yetkiler arasındayken, 21 Mayıs 2008 
yayımlanan 2008/8 sayılı genelge doğrultusunda, işlem yapacak kurum tarafından 
bilgisayar ortamındaki Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) dayalı Kimlik Paylaşım Sistemi'nden 
(KPS) elde edilmeye başlanmış ve muhtarların bu görev ve yetkileri fiilen ortadan 
kalkmıştır.  

 Yukarıda da belirtildiği üzere mahalle idaresi köy idaresinden farklı olarak yerel 
yönetim kuruluşu değildir. Mahalle muhtarlığı merkezi ve yerel idarenin şehir ve 
kasabaların mahallelerinde bulunan mümessilliğidir (Kocaberber, 2005: 105). Mahalle 
yönetiminin kendisine ait bir bütçesi bulunmaması nedeniyle hizmetlerin gördürülmesi 
karşılıklı koordine ve gönüllülük üzerine işlemektedir. 

 2.4.2.2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları-Kamu Kurumları: 

 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, diğer bir ifade ile kamu kurumları, teknik bilgi 
ve uzmanlık gerektiren belli bir kamu hizmetinin merkezi idare ya da yerel idare tüzel 
kişiliği dışında teşkilatlanması ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan 
kuruluşlardır. Kamu kurumu ifadesi ile merkezi ve yerel idare dışında kalan kamu tüzel 
kişileri ifade edilmektedir (Gözler, 2019: 202). Kamu kurumları çok çeşitli olmakla birlikte 
bazı ortak ilkelere sahiptirler. Buna göre kamu kurumları, 

 - Tüzel kişilik ilkesi, 

 - Kamu tüzel kişiliği ilkesi, 

 - Bağlılık ilkesi,  

 - Özerklik ilkesi, 

 - Uzmanlık ilkesine sahiptirler.  

 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, Anayasa'nın 123. maddesi gereğince kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmaktadır. Kaldırılmasında da idare 
hukukunun temel ilkelerinden biri olan "yetki ve usulde paralellik ilkesi" gereğince aynı 
usulle kaldırılabilmektedir. Kamu kurumları, TÜBİTAK, TRT, PTT, TCDD, İETT, İSKİ, EGO, 
ASKİ, SGK olmak üzere çok çeşitlidir. Ancak bu kamu kurumları nitelikleri itibariyle milli, 
mahalli ve bölgesel kamu kurumları olmak üzere üçe ayrılmaktadırlar. 

 2.4.2.2.1. Milli Kamu Kurumları: 

 Milli Kamu Kurumları merkezi idare tarafından kurulan ve merkezi vesayet 
denetimine tabi olup, ülke düzeyinde faaliyette bulunan kamu kurumlarıdır. Milli kamu 
kurumları idari, iktisadi, sosyal, bilimsel-teknik-kültürel, düzenleyici ve denetleyici olmak 
üzere beş alanda faaliyette bulunmaktadır. 
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 a. İdari Kamu Kurumları: 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi kamu kurumları kamu idareleri tarafından 
kurulmaktadır. Merkezi ya da mahalli kamu idareleri daha önce kendi personeli ve bütçesi 
ile sunduğu bazı kamu hizmetlerini çeşitli nedenlerle kurdukları kamu kurumlarına 
devretmektedirler. Diğer bir ifade ile kamu idareleri, yürüttükleri bu hizmetleri yürütmek 
için, kendileri dışında personel, bütçe ve malvarlığına sahip kamu tüzel kişileri 
kurmuşlardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
örnek olarak verilebilir. İdari kamu kurumları ilgili bakanlığa vesayet bağı ile bağlıdırlar 
(Gözler, 2019: 214). Çoğunlukla “Genel Müdürlük olarak isimlendirilen bu kamu kurumları 
Sayıştay denetimin ve Kamu ihale Kanunu’na tabidirler (Nohutçu, 2020: 271). 

 b. İktisadi Kamu Kurumları: 

 İktisadi kamu kurumları, kamu sermayesi ya da kamu sermayesinin katkısıyla kanun 
veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca kurulan, sanayi, 
ticaret, madencilik, bankacılık ve tarım gibi ekonomik faaliyetlerde bulunan teşebbüslerdir 
(Duran, 1982: 201). İktisadi kamu kurumları, genel olarak "Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)" 
olarak ifade edilmektedir (Günday, 2011: 41). Merkezi idareyle bağı “İlgili kuruluş” 
şeklinde ifade edilmektedir. Anayasa'nın 165. maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsü, 
sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan 
kamu kuruluş ve ortaklıklarıdır. KİT'ler "İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT)" ve "Kamu İktisadi 
Kuruluşları (KİK)" olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

 İktisadi devlet teşekkülü, sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari 
esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür. Bunlar karlılık 
ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktadırlar. DMO, TMO, TKİ, TPAO, 
BOTAŞ, ÇAYKUR, MKEK, TİGEM vb. iktisadi devlet teşekkülüne örnek olarak verilebilir. 
İktisadi devlet teşekkülleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile tüzel kişilik sahibi anonim şirket 
olarak kurulmaktadırlar. 

 Kamu iktisadi kuruluşları ise, sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel 
niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere 
kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan 
kamu iktisadi teşebbüsleridir. Kamu iktisadi kuruluşları, Bakanlar Kurulu Kararı ile tüzel 
kişilik sahibi olarak kurulurlar. DHMİ, TCDD, PTT kamu iktisadi kuruluşuna örnek olarak 
verilebilir. İDT ve KİK haricinde, müessese53, bağlı ortaklık54 ve kamu iştirakleri55 de 
bulunmaktadır. 

 KİT’ler açsından önemli bir nokta da karma bir hukuki rejime tabi olmalarıdır. 
Sundukları hizmetten yararlananlarla ilgili özel hukuk, kuruluş ve işleyişle ilgili ise idare 
hukuku hükümleri geçerli olmaktadır (Nohutçu, 2020: 273).  

 

 
53 Müessese; sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi teşebbüsüne (İDT) veya (KİK)'e ait olan ve teşebbüs 
yönetim kurulunun kararı ile kurulan işletme veya işletmeler topluluğudur. 
54 Bağlı Ortaklık; sermayesinin %50’sinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait 
olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 
55 Kamu İştirakleri; Kamu iktisadi teşebbüslerinin veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ne en 
çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir, iştirakler tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
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 c. Sosyal Kamu Kurumları: 

 Sosyal güvenlik, çalışma, sağlık, emeklilik gibi insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmuş kuruluşlara sosyal kamu kurumları denmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sosyal kamu kurumlarıdır. Her ikisi de Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili olup, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 
kurumlarıdır (Duran, 1982: 222). 

 ç. Bilimsel Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları: 

 Bilimsel teknik ve kültürel kamu kurumları, adından da anlaşılacağı üzere, bilim, 
teknik, sanat, kültür, yükseköğretim gibi birtakım uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyet 
gösteren kamu kurumlarıdır (Günday, 2011: 487). TRT, TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, TSE, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. örnek olarak verilebilir. Bunlar tüzel kişiliğe sahiptir 
ve özel bütçeli kuruluşlardır. 

 2.4.2.2.2. Mahalli Kamu Kurumları: 

 Mahalli kamu kurumları, mahalli idarelerin kendi sorumluluk sahalarında faaliyet 
yürütmek üzere kurdukları ve vesayet denetimine tabi kıldıkları kamu kurumlarıdır. 
Mahalli kamu kurumları, mahalli idarelerin üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmek 
için il özel idaresi, belediye gibi mahalli idareler tarafından kurulan, kendine ait kamu tüzel 
kişiliği bulunan kurumlardır. İSKİ, ASKİ, BUSKİ, İETT, EGO vb. örnek olarak verilebilecek 
mahalli kamu kurumlarıdır (Gözler;2019: 224). 

 2.4.2.2.3. Bölgesel Kamu Kurumları: 

 Türkiye' de ülke düzeyinde olmayıp, bir ya da birkaç ilden oluşan bölgeler düzeyinde 
faaliyette bulunan bölgesel kamu kurumları bulunmaktadır. Bölgesel kamu kurumları ne 
merkezi idarenin ne da mahalli idarenin içerisinde değildir ve mal topluluğu şeklinde olan 
kamu tüzel kişileridir. Bunlar sadece belirli bölgelerde belirli faaliyet sahalarında 
çalışmalarda bulunurlar. Bölgesel kamu kurumları, ayrı bir tüzel kişiliğe ve merkezi 
idarenin vesayet denetimine sahiptirler. GAP, DOP, DOKAP, KOP ve kalkınma ajansları 
bölgesel kamu kurumlarıdır. Bu kurumların bazıları alan yazınlarında aynı zamanda 
merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisindeki bölge idareleri içerisinde de gösterilmektedir.   

 2.4.2.3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: 

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, doktorluk, avukatlık, eczacılık, 
mühendislik, tacirlik gibi serbest meslek ile iştigal edenlerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleği temsil etmek, mesleğin iç disiplinini ve meslek ahlakını sağlamak üzere kurulmuş 
kuruluşlardır. 
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 Bu kapsamda, ziraat odaları, tabip odaları, ticaret ve sanayi odaları, mühendis ve 
mimar odaları, barolar örnek olarak verilebilir (Gözler, 2019: 229). Bu kuruluşlarda 
merkezi idarenin idari vesayet denetimine tabidirler Ancak Sayıştay Denetimi dışındadırlar 
(Nohutçu, 2020: 275). 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde 
çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmamaktadır. Bu meslek 
kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Meslek kuruluşları ve üst 
kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler. Bu meslek 
kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenmektedir. Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu 
organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine mahkeme kararıyla son verilmekte ve yerlerine yenileri seçtirilmektedir.  

 2.4.2.4. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları: 

 Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları (DDK), enerji, sermaye piyasası, bankacılık, 
radyo ve televizyon yayıncılığı, vb. gibi toplumsal yaşamın hassas alanlarında faaliyet 
gösteren, düzenleme, denetleme ve yaptırım getiren bağımsız kuruluşlardır. Bunlara 
bağımsız idari otorite (BİO) adı da verilmektedir. Düzenleyici ve denetleyici kamu 
kurumları devlet adına, belli bir konuda faaliyete bulunurlar. DDK'lar, kamu tüzel kişiliğini 
haiz kamu kurumudur. Ancak yargısal değil, idari nitelikte karar almaktadırlar. DDK'lar, 
yargı denetimine tabidir ve faaliyet sahasında düzenleme yapma ve müeyyide uygulama, 
icrai karar alma yetkisine sahip, zayıf vesayet denetimine tabi, bağımsız ilgili ya da ilişkili 
kamu kurumlarıdır. 

 DDK’lar Sayıştay’ın denetimine tabidirler. Her biri kritik alanlarda bulunan toplam 
dokuz, bu kurullarla benzer görevleri yürüten toplam iki fon ve kurum bulunmaktadır. 
Bunlar; 

 1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), (Kültür ve Turizm Bakanlığının İlgili Kuruluşu), 

 2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İlişkili Kuruluşu), 

 3. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), (Hazine ve Maliye Bakanlığı İlişkili Kuruluşu), 

 4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), (Hazine ve Maliye Bakanlığı 

İlişkili Kuruluşu), 

T.C. ANAYASASI 

H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 

Madde 135 – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; 
belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını 
korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından 
kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu 
tüzel kişilikleridir… 
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 5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının İlgili 

Kuruluşu), 

 6. Kamu İhale Kurumu (KİK), (Hazine ve Maliye Bakanlığının İlişkili Kuruluşu), 

 7. Rekabet Kurumu (RK), (Ticaret Bakanlığı İlişkili Kuruluşu), 

 8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Hazine ve Maliye 

Bakanlığı İlişkili Kuruluşu), 

 9. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (Adalet Bakanlığının İlişkili Kuruluşu), 

 10.- Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının İlişkili 

Kuruluşu), 

 11. Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (Hazine ve 
Maliye Bakanlığının İlişkili kuruluşu’dur. 

 2.4.2.5. Kalkınma Ajansları: 

 İngiltere’den örnek alınarak 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, 
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek 
suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu 
olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve 
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulmuş kamu kuruluşlarıdır.  

 Kalkınma ajanslarına ilişkin olarak son mevzuat düzenlemesi ise 1 ve 4 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yapılmıştır. Genel hatlarıyla geçmiş dönem 
düzenlemelerini içeren yeni durumda ilave olarak bu ajansların koordinasyonları Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına verilmiş ve bakanlık hizmet birimi olarak “Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü” oluşturulmuştur. 

 Kalkınma Ajansları bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmaktadır. 
Ajanslar, tüzel kişiliği haizdir ancak işlemlerinde genel olarak özel hukuk hükümlerine 
tâbidir. 2019 yılı itibariye Türkiye'de TÜİK tarafından belirlenen Düzey-2 İstatistiki Bölge 
Birimi olan 26 bölgede kalkınma ajansı bulunmaktadır. 

 Ajansların görevleri söz konusu kararnamede; 

 - Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, 

 - Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek 
olmak, 

 - Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile 
ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek 
sağlamak, 

 - Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen 
ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, 

 - Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 
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 - Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, 
başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, 

 - Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, 

 - Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki 
alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta 
belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, 

 - Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve 
işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli 
işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, 

 - Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin 
faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje 
geliştirilmesine katkı sağlamak şeklinde belirtilmektedir.  

 Kalınma Ajanslarının teşkilatı; kalkınma kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve 
yatırım destek ofislerinden oluşmaktadır. Kalkınma Ajanlarının önemli yapılarından biri 
olan kalkınma kurulu; bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve 
kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında 
işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. Kalkınma kurulu, 
illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla 100 üyeden oluşmaktadır.  
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3. İDARİ İŞLEMLER (İDARİ KARARLAR) VE İDARİ SÖZLEŞMELER 

 3.1. İdari İşlemler: 

  

 İdarenin bir irade açıklaması idari işlem olarak kabul edilmektedir. Ancak İdare 
hukukunun ‘‘statüler hukuku’’ olması nedeniyle, bu alanda yapılan eylemlerden çok 
işlemler önem kazanmaktadır. İdare, yasal düzenlemeler uyarınca yükümlülüklerini yerine 
getirmek ve özellikle kamu hizmetlerini görebilmek için hukuk düzeninde sonuç doğuran 
işlemler yapmaktadır (Özay, 2004: 371) Genel hukuksal durumların belirlenmesi, bunlara 
giriş, içinde bulunma veya çıkış çeşitli işlemlerle gerçekleştiğinden, ‘‘işlem’’ idare 
hukukunun en önemli kavramlarından birini oluşturmaktadır (Özgüldür, 2004: 25) 

 İdarenin her türlü işlemi idari işlem değildir. Örneğin, idareye ait bir taşınmazın kiraya 
verilmesi için yapılan iki yanlı sözleşmeler idari işlem değildir. Benzer şekilde maddi 
durumdaki bazı hareketsizliklerde idari işlem niteliği taşıyabilmektedir. Yani idari işlem her 
zaman aktif bir icraya dayanmayabilir (Nohutçu, 2020: 293). 

 Aslında idari işlemler, sadece yürütme organı tarafından kullanılan, yani idari organ 
ve makamların işlemlerinden oluşmamaktadır. Yasama ve yargı organlarının kendi 
fonksiyonları dışındaki faaliyetlerine ilişkin işlemler de idari işlem sayılmaktadır.   

 İdari otoritenin anlatımı olan idari işlem idareye karar alma, düzenleme yapma, 
yürürlükte olan hukuk kurallarını değiştirme, idare edilenlerin hukuklarında onların 
rızalarına gerek görmeksizin değişiklikler yapabilme ve yeni hukuk kuralları koyabilme 
olanağı sağlamaktadır (Candan, 2006: 527). Ehliyetli bir hak sahibinin hukuki sonuç 
meydana getirmek; başka bir deyişle bir hukuki durum doğurmak veya var olan bir hukuki 
durumu değiştirmek ya da ortadan kaldırmak için yaptığı irade açıklamaları olan idari 
işlemler;  

 Maddi anlamda idari usul içinde kişiselleştirilmiş bir karar,  

 Organik anlamda idari makam tarafından yapılan bir işlem,  

 Fonksiyonel anlamda ise idari makamın sadece kamu hukuku alanındaki 
faaliyetleriyle ilgili işlemlerinden oluşmaktadır (Özyörük, 1972: 41). 

 İdare tarafından açıklanan iradenin bir idari işlem olabilmesi için tüm unsurlarının bir 
arada olması gerekir. Bu unsurlar; 

 - İdari makamların kamu gücünü kullanması, 

 - Bir idari işlevi veya fonksiyonu yerine getirme amacıyla yapması, 

 - Hukuk âleminde bir yenilik veya değişiklik meydana getirmesi, 

ÖNEMLİ 

 İdari işlemler, bir idari görevi veya işlemi yerine getirebilmek için idari 

makamların kamu gücünü kullanarak, idarenin tek yanlı iradesiyle hukuk 

dünyasında bir yenilik veya değişiklik meydana getiren irade açıklamasıdır 

(Sancakdar vd, 2019: 269). 
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 - İdarenin tek yanlı iradesinin sonucunda hukuki sonuç doğmasıdır. 

 Bu noktada kısaca idari işlem ile idari eylem arsındaki farka değinmekte fayda 
bulunmaktadır. Birbiriyle ortak özellikleri çok olsa da aralarındaki temel fark, idari 
işlemlerin hukuki bir sonuç doğurma maksadı taşımalarına karşın idari eylemlerin böyle 
bir sonuç doğurma kastı taşımamasıdır. Yine idari işlem tesis etmeye belirli kamu 
görevlilerinin veya otoritelerinin sınırlı yetkisi olmasına karşın, idari eylem tüm kamu 
görevlileri tarafından yapılabilmektedir. Son olarak ayırıma yönelik söylenebilecek husus 
idari eylemlerin bir idari işlem sonucu oluştuğu ve onun icrası biçiminde ortaya çıktığıdır.  

 Kavramları bir örnekle açıklamak gerekirse, imara aykırı bir yapıda belediye 
encümenin yıkım kararına göre gerçekleşen faaliyet bir idari işlemdir. Çünkü faaliyetin 
özünde hukuki bir sonuç doğuran yıkım kararı vardır. Buna karşın, yıkım esnasında gerekli 
tedbirlerin alınmaması nedeniyle diğer evlerin yıkılması ise bir idari eylemdir. Yine disiplin 
kurulu tarafından verilen bir disiplin cezası idari işlemdir.  

 3.1.1. İdari İşlemin Özellikleri: 

 a. Tek Yanlılık:  

 Kamu hukuku alanında iradelerin eşitliği değil, kamusal iradenin üstünlüğü söz 
konusudur. İdare kamu yararına ilişkin faaliyetler meydana getirirken ilgililerin rızasının 
olup olmadığına bakmaz. İdare, tek yanlı olarak işlem tesis etmek zorundadır. Tek 
yanlılık, kamusal irade ile birey arasındaki eşitsizliği, kamusal iradenin üstünlüğünü 
anlatan kamusal iradeye tanınan ayrıcalıklı bir yetkidir (Sancakdar vd., 2019: 271). İşlem 
birden fazla kişi veya kurulun katılımıyla da olsa tek yanlılıkta esas olan muhatabın izin ve 
onayına gerek duyulmamasıdır. 

 b. Kanunilik: 

 İdari işlemlerin aksi ispat edilinceye kadar hukuka uygun olduğu kabul edilmektedir. 
Kanunilik ilkesi ayrıca idari işlemlerin kanuni bir dayanağının olduğunu da ifade 
etmektedir. Bu nedenle idari işlemlere karşı açılan iptal davaları yürütmeyi durdurma 
kararı verilmediği sürece işlemin yürütülmesini durdurmaz56.  

 c. Kamu Gücüne Dayanması:  

 İdari işlemler kamu gücü dayanılarak tesis edilmektedir. İdarenin yaptığı işlem kamu 
gücüne dayanıyorsa idari işlem niteliğine kavuşmaktadır. İdarenin kamu gücüne 
dayanmadan tesis ettiği işlemler özel hukuk usullerine göre yapılmış bir tasarruf olarak 
kabul edilmekte ve idari işlem kapsamında sayılmamaktadır (Sancakdar vd., 2019: 272). 

 ç. İcrailik: 

 İdari işlemler, kural olarak uygulanabilir niteliktedir. Yani bir idari işlemin 
uygulanabilmesi için yargı kararına ihtiyaç bulunmamaktadır. Örneğin; 7068 sayılı Genel 
Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun’a göre personele verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasının 
uygulanabilmesi için yargı kararına ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte MGK tarafından alınan 
tavsiye kararlarında görüldüğü üzere, idarenin bazı işlemlerinde icrailik açısından istina 
durumlar söz konusu olabilmektedir (Nohutçu, 2020: 295). 

 
56 İdari işlemin yürütmesinin kısmen durdurulmasına diğer bir istisna ise vergi uyuşmazlıklarında açılan 
davlarda görülmektedir. Detaylı bilgi için bakınız (Nohutçu, 2020: 297.) 
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 d. Yargısal Denetime Tabi Olması:  

 Anayasal bir gereklilik olarak mevzuatla açıkça belirlenmiş istisnalar dışında idarenin 
her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olmasıdır. Ancak yine Anayasal bir 
gereklilik olarak idari işlem ve eylemlerin yargısal denetimi hukuka uygunlukla sınırlıdır ve 
yerindeliğe bakamaz.  

 3.1.2. İdari İşlem (Karar) Türleri: 

 3.1.2.1. Tek Yanlı-İki Yanlı İdari İşlemler: 

 İdarenin ilgililerin rıza ve izinlerini almaksızın tesis ettiği işlemler tek taraflı idari 
işlemlerdir. Örneğin; garnizon süresi dolmuş olan Jandarma personelinin atanması 
idarenin tek yanlı bir idari işlemidir. İdarenin, ilgilinin irade beyanını alarak tesis ettiği 
işlemler ise iki taraflıdır. Yani idarenin işlemi yapabilmek için ilgililerinin de rıza beyanını, 
iznini alarak tesis ettiği idari işlemlerdir. 

 Bu noktada tek yanlılık, yapılan işlemden sadece bir tarafın etkilendiği anlamından 
ziyade söz konusu işleme karar verme açısından tek tarafın iradesinin geçerli olduğunu 
anlatmaktadır. Tek yanlı idari işlemler, idarenin tek taraflı irade açıklaması ile hukuksal 
durum yaratabilen işlemleridir. Tek yanlılık kavram olarak ‘‘tek bir irade açıklaması’’ 
demektir. Hukuk düzeni bu iradeye başka iradeler tarafından kabul edilmesine gerek 
olmaksızın hukuki sonuçlar bağlamaktadır. (Giritli, 2013: 161).  

 Kolluk açısından idari işlemlere örmek vermek gerekirse, idari yaptırımlar hukuksal 
nitelikleri gereği tek yanlı idari işlemlerdir. İdari yaptırım kararının tek yanlı olması, idari 
yaptırım kararının geçerli olarak hukuki sonuçlar doğurabilmesi için ilgilisinin kabul 
beyanına ihtiyaç göstermemesi, sadece işlemi yapanın iradesi ile oluşması anlamını 
taşımaktadır. Bu durumun temel dayanağını da kamusal iradenin üstünlüğü 
oluşturmaktadır. 

 Tek yanlı idari işlemlere yönelik olarak söylenmesi gereken son nokta, idari işlemlerin 
tek taraflı bir irade beyanı olmasının, diğer tarafın bu işlemi kayıtsız şartsız kabul etmesi 
gerektiği anlamına gelmemesidir. Tek yanlı idari işlemlere itiraz ve yargı yolu 
kullanılabilmektedir.  

 İki yanlı idari işlemler ise, idare ile işlemin karşısındaki tarafın ortak bir noktada 
buluşmasıyla, iradelerin uyuşumu sonucu ortaya çıkan işlemleri anlatmaktadır. (Günday, 
2011: 122). Yani idarenin açıkladığı işlemin karşısındaki tarafından da kabul etmesiyle 
hukuki sonuç doğuracak işlemler iki yanlı idare işlemlerdir ki bunlara idari sözleşmeler 
denmektedir.  

ÖNEMLİ 

 İdari işlemlerin icrailiği ile “re’sen icra” aynı şey değildir. İdare kararlarını yerine 

getirmede ayrı bir yetkiye ihtiyaç duymaz ve mevzuatta tanımlandığı şeklide kendi 

kararlarını cebren yerine getirir (Odyakmaz ve Kaymak, 2019: 59). Aynı şekilde özel 

hukuktaki gibi kişinin kendi hakkını kendi alması gibi bir durum idari işlemler 

açısından söz konusu değildir. 
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 Bu noktada tek yanlı idari işlemler yönünden iki yanlı işlemlerle karıştırılması 
muhtemel bazı durumlara değinmekte fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda, isteğe bağlı 
işlemler olarak da belirtilebilecek olan bu tür işlemlerde, ilgilisi istekte bulunmadan idare 
tarafından bir işlem tesis edilmemesine karşın istek gerçekleşmesi sonucu hukuki durum 
idarenin tek taraflı işlemi sonucu tesis edildiğinden işlemler tek taraflıdır. Ruhsat verme, 
memuriyete atama gibi idari işlemler bu kapsamdaki örneklerdedir (Odyakmaz ve 
Kaymak, 2019: 62). Burada ilgililerin isteği bir irade açıklaması değil, sadece idareyi 
harekete geçiren bir olgudur. İdare isteğe bağlı işlemleri tesis ederken ilgililerin irade 
beyanına ihtiyaç duymaz (Erkut, 1990: 13). 

 3.1.2.2. Düzenleyici İdari İşlemler-Bireysel İdari İşlemler (Birel İşlemler57): 

 Düzenleyici işlem, genel ve soyut hukuk kuralı koyan, kişilik dışı özellik gösteren, 
kural-işlem niteliğinde olan idari işlemlerdir (Odyakmaz ve Kaymak, 2019: 63). Örneğin; 
yönetmelikler, genel emirler, genelgeler birer düzenleyici işlemlerdir. Düzenleyici işlemler 
aynı statüdeki kişi veya makamları ilgilendirmektedir. Somut olaylara bağlı olarak ortaya 
çıkan bir işlem değildir.  

 Kişiye somut olarak bir kanun hükmünün uygulanması sonucu yani somut olaya bağlı 
olarak kişiye düzenleyici işlemlerin uygulanması niteliğinde olan işlemler ise bireysel 
(birel) işlemlerdir. Örneğin; Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği bir 
düzenleyici işlemdir. Bir kolluk personelinin yaptığı disiplinsizlik neticesinde verilen 
aylıktan kesme cezası ise bir bireysel işlemdir. 

 Bireysel idari işlem ile düzenleyici idari işlem arasında açıklananlar dışında önemli bir 
fark da bireysel idari işlemin tebliği ile düzenleyici idari işlemin ise yayımlanmayla/ilanla 
yürürlüğe girmesidir. Yine düzenleyici idari işlemler kazanılmış hak yaratmazlar, bireysel 
idari işlemler ise yaratabilirler (Gözler, 2019: 249). 

 3.1.3. İdari İşlemin Unsurları: 

 Bir idari işlemin unsurları; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç üzerinden 
değerlendirilmektedir.  

 a. Yetki Yönünden İdari İşlemler: İdare hukuku alanında yetki kuralları kamu 
düzenine ilişkindir (Sancakdar vd., 2019: 276). Kanunilik ilkesinin sonucu olarak idari 
kurum ve mercilerin hangi konularda karar almaya yetkili olduğu ilgili mevzuatında açıkça 
ifade edilmiştir. Yetki, mutlaka bir kanuna dayanmalıdır. İdare hukukunda yetkililik asıldır. 

 
57 Bireysel idari işlem aynı zamanda “idari karar” olarak da açıklanır. İdari kararlar da kendi içine maddi açıdan 
(şart işlem ve sübjektif işlem), işlemi gerçekleştiren kişi sayısına göre (Basit işlem, kolektif işlem ve karma 
işlem), içeriklerine göre (emredici, yapıcı ve belirleyici işlem) ve muhatabına göre (yararlandırıcı ve 
yükümlendirici işlem) gibi tasniflere tabi tutulmaktadırlar. Detaylı bilgi için bkz. (Gözler,2019: 257-273; 
Odyakmaz, 2019: 62-67; Nohutçu, 2020: 299-302).  
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 Kişi yönünden yetki açısından bu unsura bakıldığında, idari işlemlerin mevzuatta 
belirtilmiş kişi veya kurumlar tarafından yerine getirilmesi anlaşılmaktadır. Tarafların 
anlaşması veya yorum yoluyla mevzuatta belirtilen yetki genişletilememekte ve 
değiştirilememektedir. Örneğin; kolluk personelin işlemiş olduğu ülkenin bağımsızlığını 
zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik 
herhangi bir faaliyette bulunma eylemi nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası; 
Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda oluşturulacak Yüksek 
Disiplin Kurulu tarafından verilebilmektedir. Bu yetki disiplin amirleri tarafından doğrudan 
kullanılamaz. Aksi halde kişi yönünden yetkisizlik söz konusu olur. 

 

 Konu yönünden yetki üzerinden bakıldığında; kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak 
idarecilerin sadece kendi görev ve yetki alanları ile ilgili konularda karar alabilmesi ile 
karşılaşılmaktadır. İdari merciler kendi görev ve yetki alanları dışına taşarak karar almaları 
durumunda, konu yönünden yetkisizlik söz konusu olmaktadır. Hukuka aykırı olarak 
yapılmış imza veya yetki devri üzerine karar alınması, idari işlemi konu yönünden sakat 
duruma sokmaktadır.  

 

 

 

ÖNEMLİ 

 İdare adına irade açıklamaya yetkisiz bir idari organ, merci veya idare içinde ya 

da dışında yer alan kişilerin karar alması yetki gaspı denmektedir Örneğin; kasten 

öldürme suçundan dolayı görevden uzaklaştırılan kamu görevlisinin idare adına bir 

işlem tesis etmesi yetki gaspını doğurmaktadır. 

ÖNEMLİ 

 İdare adına irade açıklama ve işlem yapmaya yetkili kişinin başka bir idari mercii 

veya organın görev alanına giren bir konuda işlem tesis etmesine yetki tecavüzü 

denmektedir. Yetki tecavüzünde idare adına irade açıklamaya yetkili bir kamu 

görevlisi vardır. Ancak açıklamış olduğu irade, başka bir idari merci veya organının 

görev alanına ilişkindir. Yetki tecavüzü, ağır ve bariz değilse, idare tarafından bir 

karar alındığı için yok hükmünde değildir. Ancak bu kararın hukuka aykırılığı ileri 

sürülerek iptal edilebilir. Yetki tecavüzünün ağır ve bariz olması halinde ise, alınan 

karar ya da yapılan idari işlem yok hükmündedir. Örneğin; kolluk personeli olarak 

görev yapan kamu görevlisinin atamasının Milli Savunma Bakanlığı tarafından 

yapılması durumunda yetki tecavüzü ağır ve bariz olduğu için yok hükmündedir. 
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 Yer yönünden yetkiye bakıldığında; idari organların yetkilerini kullanabileceği coğrafi 
alanın yetki sınırlarını oluşturmaktadır. Örneğin; Jandarma Genel Komutanlığının yetkisi 
ülke çapında iken İl Jandarma Komutanlığının yetkileri sadece il sınırları içerisinde geçerli 
olmaktadır. Bu kapsamda Ankara İl Jandarma Komutanlığının Erzincan İl Jandarma 
Komutanlığı adına re’sen almış olduğu kararlar, yer yönünden yetkisizlik sebebi ile hukuka 
aykırı olacaktır. 

 Zaman yönünden yetki ise; idari merci veya kamu görevlilerinin, göreve 
gelmelerinden itibaren hukuken görevleri süresince ve görevlerinin sona ereceği ana 
kadar yetkilileri kullanabilmelerini ifade etmektedir. Bu kapsamda kamu görevlileri 
emekliye ayrıldıktan sonra ya da mesai saatleri dışında iken emir ve talimat verememekte 
veya yetkilerini kullanamamaktadırlar. Kurul halinde kullanılabilecek yetkiler ise ancak 
toplantı esnasında kullanılabilmektedir. Yine usulüne uygun olarak göreve getirilen idare 
organ veya makamlar, karar alma yetkilerini göreve getirildikleri günden itibaren 
kullanabilmektedirler. Öncesinde hiçbir işlem yapamazlar. 

 Bu noktada yetki devri ile imza devri kavramlarına da değinmekte fayda 
bulunmaktadır. Yetki devri, idare adına irade açıklayabilecek bir makama, yetkinin kanuna 
dayanılarak devredilmesidir. Bu noktada önemli olan yetki devri yapılacak olan idari 
makamın, yetki devreden makamın sahip olduğu niteliklere sahip olması gerekmektedir. 
Yetkinin bizzat kanunda belirtilen yetki sahibince kullanılması asıldır. Yetki devri istisnadır. 
Çünkü yetki devri sözleşmesi ile sorumluluk da devredilmiş olmaktadır. Yani yetkiyi 
devreden kişi, devri geri almadıkça yetkilerini kullanamaz58. Son olarak yetki devrinin 
yazılı olarak yapılması, devredilen yetkilerin ve sınırlarının tek tek belirtilmesi ve üçüncü 
kişilerin menfaatlerini korumak maksadıyla yetki devri işleminin yayınlanması ve ilgililere 
duyurulması gereklidir (Akyılmaz vd., 2016: 192). 

 Yetkinin devredilemeyeceği bazı özel durumlar söz konusudur. Örneğin kişi veya 
kurula münhasır yetkiler, kamu hizmetini planlama yetkileri, disiplin cezası verme yetkisi, 
idari yaptırım uygulama yetkisi, görevden uzaklaştırma yetkisi, değerlendirme ve terfi 
yetkileri bu kapsamdaki yetkilerdir ve yetki devrine konu olamazlar. 

 
58 Yetki devri konusunda 1 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bir istisna getirilmiştir. Bu kapsamda 
Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde devrettiği yetkisini kendisi de doğrudan kullanabilmektedir..  

ÖNEMLİ 

 Yürütme organı olarak hiçbir idari kuruluşun görev alanına girmeyen bir alanda 

idarenin tarafından karar alınmasına fonksiyon gaspı denmektedir. Örneğin; 

kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun idari işlemle tesis edilmeye çalışılması 

ya da yargı organı tarafından alınması gereken bir kararın idare tarafından alınması 

bir fonksiyon gaspıdır. Bu durumda olan bir idari işlem fonksiyon gaspı nedeniyle 

sakattır ve yok hükmündedir. Yine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na göre 

kolluk, konaklama yerleri kayıtlarını ancak mahkeme kararıyla inceleyebilmektedir. 

Kolluk görevlisi mahkeme gibi hareket ederek ve mahkeme gibi karar vererek işlem 

yapması durumunda fonksiyon gaspı söz konusu olmaktadır. 
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 İmza devri ise, idari işlerin daha hızlı ilerlemesi veya hafifletilmesini sağlamak 
amacıyla yapılan bir idare uygulamadan ibarettir. İmza yetkisi her ne kadar devredilmiş 
olsa da imza yetkisini devreden kişi veya makam istediği an imza atmaya yetkisi 
bulunmaktadır. 

 Bu tanımlamalardan sonra yetki devri ile imza yetkisi arasındaki farklara birlikte 
bakıldığında; 

 - Yetki devri bir memuriyet ve makama yapılmakta, imza devri ise kişisel olarak 
belli bir görevliye yönelmekte,  

 - İmza yetkisi verilse de, asıl yetkili olan yetkilerini muhafaza etmekte ve imza 
yetkisi yapılmış olsa bile bu yetkilerini kullanmaya devam edebilmekte, yetki devrinde ise, 
asıl makam yetkilerinden feragat etmiş olmakta, yani yetkilerini bu yetki kuralı 
kaldırılıncaya kadar kullanamamakta, 

 - Yetki devrinden sonra yapılan idari işlemler, yetki devri yapılan makamın 
işlemi gibi kabul edilmekte ve asıl muhatap bu makam olmakta, imza devrinde ise alınan 
kararlar ve yapılan işlemler imza yetkisi veren makamın işlemi olmaktadır.  

 b. Şekil Yönünden İdari İşlemler: İdari işlemlerde şekil, idare hukuku alanında bir 
idari işlem veya karar oluşturulurken takip olunacak usul, merasim ve tamamlanması 
gereken işlemlerdir. Belli başlı şekil kuralları; işlemin yazılı yapılması, idari işlemin gerekçeli 
olması, mevzuatta belirtilen usul kurallarına uygun yapılması, idari başvuru yollarının 
gösterilmesi ve sürelerinin belirtilmesi vb.dir. Şekil, iradenin maddi anlamda 
görüntüsüdür. 

 İdare hukukunda şekle yönelik düzenlemelerin ve kuralların öngörülmesi ilgililere 
hukuki güven sağlamaktadır. Yazılılık ve buna bağlı olarak şekil asıldır. İdare hukukunun 
şekle bağlı olması ve yazılı olması kamu gücünü kullanan iradenin alelacele karar 
alınmasının ve bunun neticesinde hukuka aykırı karar oluşmasının önüne geçmektedir. 
1982 Anayasası’nın 125. maddesinde “idari işlemlere karşı açılacak davalarda süreç, yazılı 
bildirim tarihinden başlar” ifadesinin sonucu olarak yazılılık kuralı anayasamızda da 
belirtilmiştir. 

 Özel hukuk alanında ise şekil serbestisi geçerlidir. Kişiler istedikleri hukuki işlemi 
istedikleri şekilde yapabilmektedirler. Bununla birlikte özel hukuk alanında da istisnai şekil 
şartı olan işlemler vardır. Örneğin; evlenme akdinin resmi memur önünde yapılması, 
gayrimenkul satım işlemlerinin tapuya tescil edilmesi yazılılık şartı olan özel hukuk 
işlemleridir.  

 Özel hukuk alanında kişisel menfaatler söz konusu olduğu için şekil serbestisi asıldır. 
İdari işlemlerde ise kamusal menfaatin sağlanması amaçlandığından idari makamların 
işlem tesis etmeden düşünmesi ve ihtiyatsız davranmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
İdari işlemin yazılı şekilde yapılması idari işlemlerin denetimini de mümkün kılmaktadır.  

 İdare hukukunda yazılılık şekil şartı olmasına rağmen istisnai düzenlemeler de söz 
konusudur. Örneğin; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 24. 
maddesine göre kanuna uygun başlayan bir toplantı ve gösteri yürüyüşü, daha sonra 
yasadışı örgüt ve toplulukları ait amblem ve işaret taşınarak veya kimliklerini gizlemek 
amacıyla yüzlerine tamamen veya kısmen bezle ve sair suretle örterek toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katılanların olması durumunda kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne 
dönüşmektedir. Düzenleme Kurulu toplantı ve gösteri yürüyüşünü sona erdirmezse 
mahallin mülki amiri yazılı veya acil durumlarda sözlü emirle mahallen güvenlik amirlerini 
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olay yerine gönderebilmektedir. Burada toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması 
konusunda sözlü karar alabilmesine imkân tanındığı görülmektedir.  

 c. Sebep Yönünden İdari İşlemler: İdari işlemlerde sebep unsuru, idare işlem tesis 
etmeden önce var olan, idareyi karar veya işleme sevk eden hukuki ve fiili durumdur. 
Sebep, idareyi işlem yapmaya sevk eden etkenler yani yönetsel işlemin dayanağıdır. Her 
idari işlemin bir sebep unsuru vardır. Örneğin kapalı mekânda sigara içme eylemi 
karşısında uygulanan idari para cezası işleminde, kapalı mekânda sigara içilmesi eylemi 
sebep unsurunu oluşturmaktadır.  

 İdare, yaptığı işlemlerin sebebini açıklamak zorunda değildir. Ancak idari işlem 
hakkında dava açılırsa idare, idari işlemin sebebini mahkemeye bildirmek zorundadır. 
İdare, idari işlem tesis ederken sebep ve konu unsurunu açısından takdir yetkisine sahiptir. 
Takdir yetkisi, hukuk kurallarının idareye karar alırken ve işlem tesis ederken bıraktığı 
özgürlük alanıdır. İdarenin, somut olayın özelliklerini dikkate alarak tercihte bulunma, 
seçme yetkisine sahip olmasıdır. Sürekli değişen toplumsal ihtiyaçlar karşısında oluşan 
hukuki boşluklarda, ortaya çıkan zorlukların giderilmesinde, takdir yetkisi önem 
kazanmakta ve zaman zaman toplumda oluşması muhtemel kaos ve karmaşanın bile 
önüne geçebilmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, idarenin takdir yetkisi keyfilik 
anlamına gelmemektedir. Takdir yetkisinin sınırları kamu yararı ve hizmet gerekleridir. 
Takdir yetkisinin bir diğer denetimi de yargısal denetimdir. 

 İdareye takdir yetkisinin tanınmasının amacı, değişen koşullarda idarenin daha 
verimli çalışmasını sağlamaktır. Takdir yetkisi aynı zamanda belli durumlarda idarenin 
karar alıp almama konusunda öngörülmüş alternatif çözüm yollarından kanunlar 
çerçevesinde seçim yapmak serbestîsini de anlatmaktadır.  

 ç. Konu Açısından İdari İşlemler: İdari işlem neticesinde doğacak olan hukuki sonuç, 
idari işlemin konusunu oluşturmaktadır. Bir kişinin emekliye sevk edilmesinin hukuki 
sonucu kişinin memurluğunun sona ermesidir (Gözler, 2019: 322).  

 Bir idari işlemin konu bakımından hukuka aykırı olması şu şekillerde ortaya çıkabilir; 

 - Kanunun yasaklamış olduğu bir konuda karar alınması, 

 - Belli statüdekilere uygulanabilecek hükümlerin bu statü dışındaki kişileri de 
uygulanması, 

 - İşlemin hukuki temelinin olmaması, 

 - Uygulanması gerekli hukuk kuralının uygulanmaması, 

 - Hukuk kuralının yanlış uygulanması, 

 - Üst normun uygulama alanının genişletilmesi vb. durumlarda işlem konu 
yönünden hukuka aykırı olmaktadır.  

 İdari işlemlerde sebep unsuru ile konu unsuru arasında her zaman bir bağ söz 
konusudur. Genellikle hukuk kuralları hangi sebebin hangi sonuç doğuracağını 
belirtmektedir (Gözler, 2019: 326). Örneğin, tasfiye ve ıslah çalışmaları kapsamında 
gecekondunun yıkılmasına dair kararın sebep unsuru tahliye ve ıslah çalışmaları, konusu 
ise gecekondunun yıkılmasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus sebep unsuru 
ile konu arasında orantısızlık bulunmamasıdır. Neden sonuç ilişkisinin orantılı olması 
gerekmektedir. Orantılılıkta ise sebep unsurunda açıklanan takdir yetkisi ile bağlı yetki 
ayırımına dikkat etmek yatmaktadır.  
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 b. Amaç Yönünden İdari İşlemler: Amaç idari işlemlerde ulaşılması istenen nihai 
sonuçtur (Onar, 1966: 316.). Yani işlemi için öngörülen niyettir. Bu açıdan bakıldığında 
amaç unsurunu objektif esaslara bağlayarak tespit etmek pek mümkün değildir 

 

 İdari işlemler kamu yararı amacına yöneliktir. İdareye kamusal yetkilerin verilmesinin 
amacı, kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdari işlemin amacı açıkça belirtilmese de 
bütün idari işlemlerin amacı kamu yararını gerçekleştirmektir. Örneğin, 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre yasadışı yapılan toplantı ve gösterinin 
dağıtılmasında amaç, kamu yararıdır. Bununla birlikte hiç bir idari makam, kamu yararını 

ÖNEMLİ 

 Bağlı yetki ilgili mevzuatta belirli bir durumda idarenin belirli bir kararı almasını 

doğrudan belirtmesi durumudur (Gözler, 2019: 327). Yani belirtilen durumda 

alınacak kararda bir takdir yetkisi belirlenmemiştir. İlk ataması yapılan bir kişinin 

memuriyete alınması ya da Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini kazanan 

öğrencinin bu okula kaydedilmesi bağlı yetkiye örnektir. Bu noktada idari işlem hem 

sebep hem de konu unsurunu tespit etmiş olmaktadır. Örneğin kumar oynanan 

umuma açık yerin kapatılacağı PVSK 8’nci maddede belirtilmektedir. Bu hem sebep 

unsuru olan kumar oynama eylemini hem de umuma açık yerin kapatılması olan 

konu unsurunu içermektedir (Gözler, 2019: 328). 

 İdareye kamu yararının tesisi için verilen ve idari işlemde alınan kararda bir 

esneklik sağlayan ise takdir yetkisidir. Takdir yetkisi idarenin yerindelik ölçüsü 

içindeki bir kararıdır ve mevzuatla belirlenmiş sınırlar içinde kaldığı sürece yargı 

denetimi dışındadır. Yani idare verdiği kararda yanılabilir ancak bu hukukiliği 

kaldırmaz (Gözler 2019: 333).  

ÖNEMLİ 

 İdari işlemin kamu yararı veya mevzautla belirlenmiş özel amacı dışındaki 

amaçlar doğrultusunda tesis edilmesine YETKİ SAPTIRMASI denmektedir (Nohutçu, 

2020: 319). Yetki saptırması hali idari işlemin iptalini gerektirir. Örneğin 

belediyelerin kendi yetkilerini siyasi bir amaç güderek yerine getirmesi yetki 

saptırmasıdır. Yine birinci derecede gayri sıhhi müesseseye genel sağlık nedeniyle 

değil de kaçakçılık yapılacağı belirtilerek genel asayiş nedeniyle ruhsat verilmemesi 

yetki saptırmasıdır.  

 Usûl saptırması olarak ifade edilen diğer bir yetki saptırması şekli ise idarenin 

gerçeklemesini istediği gerçek amacı o işlem için belirlenmiş usul yerine başka bir 

yöntemle yerine getirmeye çalışmasıdır. Örneğin bir kamu kurumunun işlerin daha 

iyi yürüyebilmesi için kadro düzenlemesi yapması yerine bir personeli işten 

çıkarabilmek adına kadrosunu kapatması usul saptırmasıdır (Nohutçu: 2020: 321).  
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bütünüyle sağlama yetkisinde değildir. Bir idari makam, sadece kendisine özgülendiği 
kamu yararı kategorisini gerçekleştirmek maksadıyla idari işlem yapmaya yetkilidir. 
Örneğin; idareye gelir sağlanmasında kamu yararı vardır. Ancak kolluk yetkilerinin amacı; 
kamu düzenini, güvenliği, huzuru sağlamak ve korumaktır. Kolluk, yetkileri sadece bu 
amaçla kullanılması gerekmektedir. Örneğin kolluk tarafından 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu’na dayanarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden 
olan kişiye kesilen para cezasında amaç, idareye gelir sağlamak değildir. Ama idare gelir 
sağlayıcı yönü vardır. Burada amaç huzurun sağlanmasıdır. 

 3.1.4. Elektronik Ortamda İdari İşlem: 

 İdare hukukunda genel ilke işlemin kâğıt üzerinde yazılı olması ve altına ıslak imza ile 
imzalanmasıdır. Bu ilkenin istisnası ancak kanunda belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
idare, ancak ilgili kanunda açıkça belirtilmiş ise elektronik ortamda işlem yapabilmekte ve 
işlemleri elektronik ortamda imzalayabilmektedir. Bunun yasal dayanağı 15/01/2004 
tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’dur. Kanunda belirtilen şartları yerine getiren 
idari makamlar elektronik ortamda işlem tesis edip, bu işlemleri elektronik imza ile 
imzalayabilmektedir.  

 “Elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal 
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.” (5070 S.K. 
Madde 3/b). Ancak elektronik imza, yalnızca tanımını yapılan “sayısal imza” ile sınırlı 
değildir. Biyometrik önlemleri içeren elektronik imzalar da vardır. Örneğin; kişilerin göz 
retinası, parmak izi ya da seslerinin kaydedilmesi sonucu elde edilen imzalar da bu 
kapsamdadır. Doğrudan dijital kalemle atılmış bir imza veya orijinal imzanın bir 
tarayıcından geçirilerek elektronik ortama aktarılmak suretiyle kullanılması da birer 
elektronik imza çeşididir. Bu noktada 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik 
imzadan anlaşılması gereken ise sadece “Sayısal İmza”dır. 5070 sayılı Kanunun 5’nci 
maddesinde “Güvenli elektronik imza”, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur 
hükmü yer almaktadır. Ancak buradaki önemli nokta kanunun her elektronik imzayı değil 
sadece “güvenli elektronik imza”yı klasik imza ile eş değerde tutmasıdır. Güvenli elektronik 
imza ise 5070 sayılı Kanun’un 4’ncü maddesine göre; 

 a. Münhasıran imza sahibine bağlı olan, 

 b. Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma 
aracı ile oluşturulan, 

 c. Nitelikli elektronik sertifika59ya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini 
sağlayan, 

 ç. İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp 
yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır. 

 
59 Nitelikli Elektronik Sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz 
elektronik sertifikayı anlatmaktadır.( Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik Madde 4.) 
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 Emlak alım-satımı, evlenme, veraset ve intikal gibi resmi şekil şartı aranan işlemler 
elektronik imza ile yapılamayacak işlemlerdendir. Elektronik imzanın kullanılabildiği en 
yaygın alanlar ise, internet bankacılığı, e-sözleşmeler, internet üzerinden verilecek 
siparişler ile sigortacılık işlemleridir. E-devlet projesi kapsamında da elektronik imza ile 
birçok işlem internet üzerinden yapılabilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.  

 3.1.5. İdari Usul:  

 İdari usul, idari işlemler tesis edilirken idari makamların uyumaları zorunlu ilke ve 
kuralları ifade etmektedir. İdari işlemlerde süreç, idare tarafından re’sen veya ilgilinin 
başvurusu ile başlamaktadır. İdareler kendi görev alanı ile ilgili konularda ilgililere yol 
göstermek, haklarını kullanabilmesi için yardımcı olmak, başvuru makamları ile itiraz 
makamları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. 

 İdareye başvuru, Türkçe yazılmış bir dilekçe ile yapılır. 1982 Anayasası 2. maddesinde 
resmi dilin Türkçe olduğu belirtilmektedir. Dilekçelerde, başvuranın ve varsa temsilcisinin 
adı, soyadı, adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası, başvurunun konusu ve sebepleri yer alması gerekmektedir. Dilekçede belirtilen 
irade açıklaması bir iki kelimelik cümle ile açıklanması gerekmektedir. Başvuru işleminin 
altının imzalanması ise bu işlemin yetkili kişiler tarafından yapılıp yapılmadığını 
anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.  

 İdareye yapılan başvurularda, dilekçelerin kaydı yapılıp kayıt tarihi ve sayısı dilekçe 
üzerine yazılmaktadır. İdare, dilekçe ile başvuruda bulunan kişilere veya temsilcisine hazır 
bulunmaları halinde imzalı ve kaşeli alındı belgesi vermek zorundadır. Alındı belgesinde; 

 a. Başvuru kağıdının tarih ve numarası, 

 b. Başvuruyu kabul eden birim, 

 c. Başvurunun konusu bulunmaktadır.  

 Başvuranın veya varsa temsilcisinin bilgilerini içermeyen dilekçeler ve Türkçe 
yazılmayan dilekçelerin işleme konulmaması gerekmektedir. Başvuru konusunun belirsiz 
olduğu durumlarda idare, ilgilinin bu eksikliklerini tamamlamasını ister. Aksi halde 
dilekçenin işleme konulamayacağı derhal bildirilir. 

 Dilekçeler, başvurunun konusuna göre yetkili olan idareye verilmektedir. Ancak 
dilekçenin yetkili olmayan idareye verilmesi durumunda başvurunun reddedilmemesi ve 
başvurunun konusuna göre yetkili olan idareye dilekçe ve eklerinin 5 gün içinde 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 

Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı 

Madde 5 - Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu 
doğurur. 

Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile 
banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza 
ile gerçekleştirilemez. ( 
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gönderilmesi gerekmektedir. Bu işlemdeki amaç yetkili olmayan idareye başvurmuş 
olmanın hak kaybına neden olmasının önüne geçilmesidir.  

 İdare, usulüne uygun yapılan başvuruları, başvuru sahibine kayıt tarihinden 
itibaren en geç 30 gün içinde yapılan inceleme ve araştırma konusunda cevap vermekle 
yükümlüdür. Yetkili olmayan idareye yapılan başvurularda cevap verme yükümlülüğü 
dilekçenin yetkili idare ulaştığı tarihte başlamaktadır. Başvurunun kısmen veya tamamen 
reddedilmesi halinde ret gerekçesinin açıklanması gerekmektedir. Gerekçe, idari kararın 
alınmasına yol açan sebeplerin tam açıklanmasını içeren bir metindir.  

 Ayrıca ret gerekçesine ek olarak başvuru yolları ve süresi de gösterilmelidir.  
Anayasa’nın 40. maddesinde, devlet işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve 
mercilere başvuracağını ve sürelerini belli etmek zorunda olduğu belirtilmektedir. 
Hükümet idareye başvuru yolları ve süresini belirtmesini zorunlu tutmuştur. Gerekli 
inceleme ve araştırmanın başvurunun kaydedildiği tarihten itibaren 60 gün içinde 
tamamlanmalı ve bu süre içinde idare tarafından işlem tesis edilmelidir.  

 İdari işlemler kural olarak yazılı şekilde yapılmaktadır. Yazılı olmayan bireysel işlemler 
ilgilinin talebi üzerine idare tarafından yazılı hale getirilebilmektedir. Belli başlı şekil 
kuralları; 

 - Yazılılık kuralı, 

 - Gerekçe kuralı, 

 - İlgilinin savunmasının alınması, 

 - Yetki ve şekilde paralellik ilkesidir. 

 Usul kurallarında yapılan şekil sakatlığında esaslı şekil sakatlığı mevcut ise işlem iptal 
edilebilmektedir. Örneğin; 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’da disiplin amirleri veya disiplin 
kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezasının verilemeyeceği hükme 
bağlanmış durumdadır. Bu kapsamda savunma alınmadan disiplin cezası verilmiş ise 
sakatlık, esaslı şekil sakatlığı söz konusudur. 

 Şekil sakatlığı esasa etkili değilse, işlem iptaline gerek yoktur. Şekil sakatlığı 
düzeltilerek işlem tesis mümkündür. Örneğin Danıştay; doçentlik sınavının kolokyum60 
aşamasında jüri üyelerinin cübbelerini giymemiş olmalarının sınav sonucunu etkileyecek 
nitelikte bir sakatlık olmadığına karar vermiş ve işlemi iptal etmemiştir.  

 3.1.6. İdari İşlemin Sona Ermesi: 

 İdari işlemler, hukuki varlık ve etkilerini çeşitli şekilde kaybedebilmektedir. İdari 
işlemler varlık ve etkilerini; yargı kararı ile iptalleri veya idarenin bir başka işlemi ile geri 
alınması veya yürürlükten kaldırılmasıyla kaybedebilmektedirler. Bazı idari işlemler ise 
belli bir süre sürenin sonunda kendiliğinden varlığını kaybetmektedir. Ayrıca idari işlemin 
konusunun varlığını yitirmesi ve şarta bağlı idari işlemlerde şartın gerçekleşmemesi idari 
işlemleri sona erdirebilmektedir. 

 a. İdari İşlemlerin Kendiliğinden Sona Ermesi: İdari işlemlerin bazılarında, geçerli 
olacakları süre kanun koyucu tarafından önceden belirlenmektedir. Kanun koyucu 
tarafından işlemin yürürlükte kalacağı süre bizzat belirtildiğinden idarenin işleminde süre 

 
60 Kolokyum: Bilimsel ve fikrî konularda görüş alışverişinde bulunmak ve tartışmak üzere yapılan akademik 
toplantıdır. 
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belirtmesine gerek yoktur. İdare tesis ettiği işlem, kanunda belirtilen süre içinde geçerli 
olacaktır. Örneğin; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu madde 14’e göre; “Avcılık belgesi sahibi 
avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin ücretlerini Döner Sermaye 
İşletmesi’ne yatırmak suretiyle avlanma izni almak zorundadır… Avlanma izni bir av yılı 
içindir.” hükmü bulunmaktadır. Av yılı sonunda belge hukuki niteliğini kaybetmektedir. 

 Kanun koyucu, idari işlemin geçerlilik süresinin idare tarafından belirlenmesine 
yönelik işlem tesis edebilmektedir. Örneğin; 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 13. 
maddesine göre, diplomatik pasaportlar, muvakka görev ve seyahat için gidenlere, 
görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre bir seyahate mahsus olmak üzere veya 
azami iki sene için; daimi görevlendirilenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek 
sürede geçerli olmak üzere verilmektedir. Yine 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 
Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına 
Dair Kanunu’nun 4. maddesine göre, yivsiz av tüfekleriyle sporda kullanılan nişan tüfek ve 
tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika, imalathane kurmak isteyenlere 
verilen kuruluş izni, fabrika ve imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve herhalde 
iki seneyi geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerli olmaktadır. 

 İdari işlemler, şarta bağlı olarak da tesis edilebilmektedir. Bu şart, önceden 
belirlenmiş süre içinde bir maddi veya hukuki işlemin gerçekleşip gerçekleşmemesi 
olabilmektedir. Bu durumda idari işlemin yürürlüğü şarta bağlı olmaktadır. Örneğin 2521 
sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunu’nun geçici 1. maddesine göre, bu kanun 
kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal eden fabrika ve 
imalathaneler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, 
kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na onaylatmak ve İçişleri Bakanlığı’ndan faaliyet izni almak ve aynı zamanda bu 
süre içinde 6. madde hükümlerine göre namlulu basınç kontrol tezgahlarını kurmak 
zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrikalar, imalathanelerin faaliyetleri 
sürenin bitiminde durdurulmaktadır. Düzenlemeye göre, yivsiz av tüfeği fabrika ve 
imalathanelerin faaliyetlerini devam edebilmeleri belli bir süre içinde hukuki işlemi 
yapması şartına bağlı tutulmuştur. 

 İdari işlemin konusunun ya da ilgilisinin yok olması durumunda da idari işlem 
kendiliğinden sona ermektedir. Örneğin; memur olarak atanan kişinin ölmesi atama 
işlemini, otel olarak işletilmesine izin verilen binanın yıkılması izin işlemini ortadan 
kaldırmaktadır.  

 b. İdari İşlemlerin Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi: İdarenin yürürlükte olan her 
türlü işlemi, Anayasada belirtilen istisnalar hariç yargı denetimi neticesinde iptal 
edilebilmektedir. 1982 Anayasası’nın 125. maddesine göre, idarenin her türlü işlem ve 
eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bir idari işlemin ilgilileri, idari işlemin hukuki etkilerini 
ortadan kaldırmak için mahkemeye başvurabilmektedir. İdari işlem ve eylemleri karşı 
davalar, idari yargıda açılmaktadır. Mahkeme, ilgililerin müracaatı neticesinde idari 
işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğunu tespit 
ederse, idari işlemi iptal etmektedir. Bu durumda idari işlem geçmişe etkili olarak ortadan 
kalkmaktadır. Buna göre idari işlem hiç yapılmamış kabul edilmekte ve idari işlemin 
yapılmasından önceki hukuki duruma dönülmektedir. Kısacası iptal davasına konu idari 
işlem idari yargı organları tarafından iptal edildiği tarihten itibaren değil idare 
tarafından tesis edildiği tarihten itibaren kalkmış sayılmaktadır. 
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 c. İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması: İdari işlemlerin sona ermesinde 
olağan usul, işlemi yürürlükten kaldırılmasıdır. Yürürlükten kaldırma, idare tarafından idari 
işlemin hukuki etkilerinin sona erdirilmesidir. İdarenin, zaman içinde oluşan değişikliklere 
bağlı olarak idari işlemi yürürlükten kaldırıp, yeni bir idari işlem yapmasıdır. Yürürlükten 
kaldırılan işlem geleceğe yönelik etki gösterir yani geçmişte doğurduğu sonuçlar etkisini 
sürdürür. 

 İdari işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, idari makam tarafından yapılan 
işlemin hiyerarşik üst tarafında kaldırılması da söz konusu olabilir. İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 11. maddesine göre, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari 
işlemin kaldırılması üst makamdan üst makam yoksa idare işlemi yapmış olan makamdan 
idari dava açma süresi içerisinde istenebilmektedir.  

 İdari işlemin yürürlükten kaldırılması, iradenin açık bir şekilde ifade edilmesi şeklinde 
olabilmektedir. Örneğin; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin 46. 
maddesiyle, 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 
kaldırılması bu durumu anlatmaktadır.  

 ç. İdari İşlemlerin Geri Alınması: İdari işlemlerin hukuki etkilerini sona erdiren 
hallerden biri de idari işlemin geri alınmasıdır. İdari işlemin geri alınması onun yapıldığı 
tarihten itibaren hukuki hayattan silinmesi, çıkarılması demektir. Başka bir deyimle geri 
alma hukuka aykırı bir işlemin geriye yürür şekilde düzeltilmesini, yapıldığı andan itibaren 
hukuki etkilerini ortadan kaldırmayı veya işlemin ilk yapıldığı andan itibaren 
hükümsüzlüğü sonucu yapıldığı tarih ile geri alınması arasındaki doğurduğu hukuki 
durumların da gayri sahih ve gayri muteber sayılmalarını gerektirir. 

 Geri almada, idarenin yeni işlemiyle eski işlemini geçmişe etkili olarak ortadan 
kaldırmasıdır. Yürürlükten kaldırma işlemi geleceğe yöneliktir. Yürürlükten kaldırılan 
işlemin geçmiş dönemdeki hukuki sonuçlarını muhafaza etmektedir. Geri alma işlemi 
ise, işlem hiç yapılmamış gibi kabul edilerek eski hukuki duruma dönülmesidir. 
Danıştay’a göre; hukuki dayanaktan yoksun olan işlemleri idare tarafından geri alınması 
hukuk devletinin bir gereğidir.  

 İdari işlemin geri alınabilmesi için işlemin hukuka aykırı olması ve işlem için kabul 
edilen dava açma süresinin geçmemiş olması gereklidir. Hukuka aykırı olduğu 
gerekçesiyle, idari işlemler için öngörülmüş genel dava açma süresi isemevzuatta özel bir 
düzenleme olmadığı sürece 60 gündür. 

 Birel idari işlem hukuka uygun ise, bir hakkın doğumuna yol açtığında geri alınamaz 
ve kaldırılamaz. Bu işlemler ancak, karşı işlem ile sonlandırılabilir. Hukuka uygun 
düzenleyici nitelikteki işlemler ise geri alınamaz. Ancak bunlar her zaman 
kaldırılabilir(Nohutçu,2020: 328).. 

 Hukuka aykırı nitelikte olan ve ilgilisi için lehe hukuki durum yaratan işlemler, ancak 
dava açma süresi içinde geri alınabilir. Bu işlemlerin her zaman kaldırılması mümkündür. 
İlgilinin hilesi, sahte belge kullanımı, yanlış beyanı vb. hallerinde, geri alma için getirilen 
dava açma süresi sınırı dikkate alınmamakta ve her zaman geri alınabilmektedir.  
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 3.2. İdari Sözleşmeler: 

 İdare, işlemlerini daha çok tek yanlı irade açıklamasıyla yapmaktadır. Bunu yanında 
idare, kamu hizmetlerini yerine getirmek için özel hukuk kişileri ile sözleşme imzalayacağı 
gibi, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sözleşme yoluyla da temin edebilmektedir. 

 İdarenin gerçek veya tüzel kişilerle karşılıklı uyuşan irade beyanları neticesinde, 
farklı nitelik ve özelliklere sahip yapmış olduğu sözleşmelere, idarenin sözleşmeleri 
denmektedir. İdarenin sözleşmeleri, ‘’idari sözleşmeler’’ ve ‘’idarenin özel hukuk 
sözleşmeleri’’ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Böyle bir ayrım yapılmasının amacı; 
sözleşmelere uygulanacak hukukun tespiti ve uyuşmazlıkların çözümü yerinin 
belirlenmesidir. 

 İdarenin özel hukuk sözleşmelerine özel hukuk hükümleri uygulanmaktadır. 
Sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yerleri de adli yargıdır. İdari sözleşmeler ise, 
idare hukukuna tâbidir. İdari sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar, idari yargıda 
çözümlenmektedir. 

 3.2.1. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri: 

 Sözleşmelerin var olabilmesi için karşılıklı iradelerin birbirine uygun olması 
gerekmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde; sözleşmenin tarafların 
iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları ile kurulacağı hükmü yer 
almaktadır. İdare, özel hukuk hükümlerine tabi iradelerin eşitliği kapsamında sözleşme 
yapabilmektedir.  

 Özel hukuk sözleşmeleri, tam bir irade serbestîsine dayanmaktadır. Ancak idare, tam 
bir irade serbestîsine sahip değildir. İdare, her ne kadar özel hukuk sözleşmesi imzalasa da 
pek çok usul kuralına uymak zorundadır. İdare özel hukuk sözleşmelerinde olduğu gibi, 
sözleşme konusu ve sözleşme tarafını serbest bir biçimde seçememektedir.  

 İdarenin sözleşme öncesi yapacağı işlemlerden; tarafının belirlenmesi, sözleşmenin 
sonuçlandırılması bakımından sözleşmenin, idari sözleşme mi idarenin özel hukuk 
sözleşmesi mi olduğunun bir farklı bulunmamaktadır. İhale mevzuatı, sözleşmenin oluşum 
safhası ile ilgili genel nitelikli hükümler içermektedir. Türk hukukunda idarenin özel 
hukuku sözleşmeleri; araç satın alınması, taşıma ve abonman sözleşmeleri buna örnektir.  

 3.2.2. İdari Sözleşmeler: 

 İdari sözleşmeler, idarenin idare hukuku hükümleri çerçevesinde yapmış olduğu 
sözleşmelerdir. İdari sözleşmeler, kamu kurum ve kuruluşlarının özel hukuk, gerçek ve 
tüzel kişileri ile ya da diğer kamu kişileri ile kamu hizmetine ilişkin yaptıkları 
sözleşmelerdir. 

 Anayasa Mahkemesi’ne göre idari sözleşmelerin nitelikleri, sözleşmenin 
taraflarından birinin kamu İdaresi, kamu kurumu ya da kuruluşu olması, sözleşmenin kamu 
hizmetinin yürütülmesinde ilgili bulunması ve yönetime özel hukuk yetkileri açısından 
yetkiler tanınması koşullarının varlığı gereklidir. Bu kapsamda idari sözleşme ölçütleri 
şöyle sıralanabilmektedir. 

 - Sözleşmenin taraflarından biri kamu idaresi, kurumu veya kuruluşu olmalıdır. 

 - Söz konusu kamu hizmetinin yürütülmesi kamu yararı amacına yönelik olmalıdır. 

 - Sözleşme hükümleri idareye üstün yetkiler ve ayrıcalıklar tanımış olmalıdır. 
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 İdareye tanınan ayrıcalıklar sözleşmenin her aşamasında söz konusu 
olabilmektedir. Örneğin; sözleşmeden önce veya sözleşme aşamasında idare tarafından 
oluşturulan genel şartnamelerde, karşı tarafın söz hakkı bulunmamakta, karşı tarafın 
tartışmasız kabul etmesi gerekmektedir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra da 
sözleşmenin uygulanması ve yürütülmesi bakımından idareye ayrıcalıklar 
tanınabilmektedir. Örneğin; idarenin verilen işi her zaman denetlemesi, idarenin 
mahkeme kararına başvurmadan karşı tarafa yaptırım uygulayabilmesi bu kapsamdadır. 
İdareye tanınan yetkilerin de bazı sınırları bulunmaktadır. Örneğin; idare, sözleşmenin 
bedeline ait hükümleri tek taraflı olarak değiştirememektedir.  

 İdarenin ayrıcalıklı ve üstün yetkileri karşısında özel hukuk kişisine de bazı haklar 
tanınmıştır. Özel hukuk kişisine verilen bu haklar özel hukuk sözleşmesini aşan niteliktedir. 
Örneğin; bozulan mali dengesinin giderilmesini isteme hakkı, idareden lehine 
kamulaştırma yapmasını isteme hakkı bu kapsamdaki haklardandır. 

 3.2.2.1. İdari Sözleşme Türleri: 

 İdari sözleşme türleri; kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi, iltizam sözleşmesi, müşterek 
emanet sözleşmesi, kamu istikraz sözleşmesi ve idari hizmet sözleşmesidir. 

 3.2.2.1.1. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri: 

 İdarenin kendi görev alanında yer alan bir kamu hizmetini, yarar ve zararı özel 
kişiye ait olmak üzere, özel kişinin kamu hizmetini kendi adına işleterek ve ödemenin de 
hizmetten yararlananlardan karşılanmak üzere alınması sonucuna bağlanan 
sözleşmelerdir.  

 Danıştay’a göre, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, devletin aslen sahibi bulunduğu 
bir kamu hizmetini başka bir şahsa veya kuruluşa devretmesinden ibarettir. Bu devir 
keyfiyeti, kamu idaresi ile kar ve zararı kendisine ait olmak üzere hizmetin yürütülmesini 
yüklenen arasında uyuşma sonucunda imzalanan bir akitle gerçekleştirmekle beraber, 
hizmetin kamu hizmeti olma niteliği değişmemekte ve kamu idaresini aslen sahibi olduğu 
bu işin gerçek sorumlusu olmaktan da çıkarmamaktadır.  

 Kamu imtiyaz sözleşmelerini doğrudan düzenleyen en eski ve halen yürürlükte olan 
mevzuat 10 Haziran 1910 tarihli Osmanlı Dönemi’nden kalma Menafii Umumiyeye 
Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanundaki hükümlerdir. Bu kapsamda kamu imtiyaz 
sözleşmelerinin özellikleri şunlardır: 

 - İmtiyaz sözleşmesi ile bir kamu hizmetinin işletilmesi söz konusu olmaktadır. 

ÖNEMLİ 

 İdari sözleşmelerde, idareye üstün yetkiler tanınmasının nedeni, idarenin her 

faaliyetin amacının kamu yararını gerçekleştirmek olmasıdır. Ancak, idari 

sözleşmelerde kamu yararı ile kişisel yarar karşı karşıya gelmektedir. İdarenin amacı 

kamu yararını gerçekleştirmek olduğu için, kamu yararı gözetebilmek ve 

koruyabilme maksadıyla ona üstün nitelik ve ayrıcalıklar tanınmaktadır. 
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 - İmtiyazcının finansmanı, söz konusu kamu hizmetinden yararlananlardan temin 
edilen ücretlerle sağlanmaktadır. 

 - İmtiyazcı, kamu hizmetini kendi adına yürütmektedir. 

 - İmtiyazcı, kamu hizmeti neticesinde oluşacak kar ve zarardan doğrudan 
etkilemektedir. 

 - İmtiyaz sözleşmeleri genellikle uzun süreli olmaktadır.  

 - Sözleşme yoluyla kamu hizmetinin özel hukuk kişisine bırakılsa da, idarenin 
sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır. 

 

 3.2.2.1.2. İltizam Sözleşmesi: 

 Özel hukuk kişisinin, kamu hizmetini önceden belirlenen bedel karşılığında, kendi 
adına yürütmesi amacıyla yapılan sözleşmedir. İltizam sözleşmesinde, kamu hizmetinin 
yürütülebilmesi için gerekli faaliyetler idare tarafından karşılanmaktadır. Bu kamu 
hizmetini kendi adına işletecek özel kişinin de idareye bir karşılık ücret ödemesidir. İltizam 
sözleşmesi örneğin askeri birliklerin, okulların beslenme ve giyim ile ilgili ihtiyaçlarının belli 
bir süre içerisinde, düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla yapılmaktadır. İltizam 
sözleşmesinin özellikleri şöyle sıralanabilir; 

 - Kamu hizmetinin özel kişi tarafından yürütülmesi söz konusudur. 

 - İltizamda kurulmuş bir kamu hizmetinin yürütülmesi söz konusudur. 

 - Kamu hizmetini, iltizam sahibi özel kişi kendi adına işletmektedir. 

 - İltizam sahibi, idareye önceden belirlenen bir ücret öder. 

 - İltizam sahibi özel kişinin finansmanı, kamu hizmetinden yararlananlardan alınan 
ücretlerdir. 

 3.2.2.1.3. Kamu İstikraz Sözleşmesi: 

 Devlet ve öteki kamu tüzel kişilerinin, halktan borç para almak amacıyla, tahvil bono 
vb. adlarla çıkarılan senetler karşılığı yapılan akdi ilişkilerdir. İdareye ödeme konusunda 
ayrıcalıklar sağlanmaktadır. Örneğin borç para alınmasını sağlayan kıymetli evrak haciz 
edilememekte ve para gibi kullanılabilmektedir.   

 3.2.2.1.4. İdari Hizmet Sözleşmeleri: 

 İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri ile idare arasında yapılan sözleşmeler, idare 
hizmet sözleşmelerdir. Bu kapsamda uzman erbaşlarla yapılan sözleşmeler, yine 
sözleşmeli subay ve astsubaylarla yapılan sözleşmeler idari hizmet sözleşmeleridir. (İdari 
hizmet sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile çalışan kişiler arasındaki farklara dördüncü 
bölümde değinilecektir.) 

ÖNEMLİ 

 Kamu imtiyazını verme yetkisi devlet adına Cumhurbaşkanı, belediye adına ise 

belediye meclisine aittir (Nohutçu, 2020: 362). 
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 3.2.2.1.5. Müşterek Emanet Usulü: 

 Bir kamu hizmetinin icrası neticesinde hasar ve zararı idareye ait olmak üzere, kamu 
hizmetini üstlenen özel hukuk kişisinin gelir üzerinden bir pay alması amacıyla yapılan 
sözleşmelerdir. Hizmet idare adına yürütülmektedir. Müşterek emanetçi, kamu hizmeti 
esnasında oluşacak riskler üstlenmez. Sadece hasılat ile ilgili bir sözleşmedir. Müşterek 
emanet sözleşmesinin özellikleri şöyle sıralanabilir; 

 - Kamu hizmeti idare tarafından kurulur. 

 - Müşterek emanetçi hâsılat düzeninden pay alır. Sadece hâsılat ile ilgilenir. 

 - Müşterek emanetçi, idare adına hareket eder. 

 - Kamu hizmetleri neticesinde oluşan zararlardan idare sorumludur. 

 İdari sözleşmelere ilişkin değinilecek son nokta ise idari sözleşmelerin akdedilmesi 
ya da genel bilinen adıyla kamu ihalesidir. Öncelikle bir işi ya da bir malı, birçok istekli 
arasından en uygun koşullarla yapmayı ya da almayı kabul edene verme işlemini 
anlatmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları çeşitli mal ve hizmet alımı yapmaktadır ve 
bunlarla ilgili olarak da ihaleler açmaktadır.  

 

 İdarenin işlem ve eylemlerinin bir mevzuata dayanması gereği, söz konusu ihaleler 
için gereken esasları düzenlemek için 4734 Kamu İhale Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun 
amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu 
kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas 
ve usulleri belirlemektir. Bu kapsamda; 

 -  Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler 
ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, 

 - Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler 
dâhil, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi 
teşebbüsleri 

 - Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu 
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli 
kuruluşlar, 

ÖNEMLİ 

 Türkiye’de ihale usulleri 8 Eylül 1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 

04 Ocak 2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde iki şekilde 

düzenlenmiştir. 

 Devlet ihale Kanunu, kapsamındaki idarelerin devlet hazinesine gelir getiren 

işlerinin ihalelerinde kullanılmaktadır. Örneğin mal ve hizmet satımı, kiraya verme 

vb. 

Kamu İhale Kanunu ise, kapsamındaki idarelerin gider (Harcama) yapmasını 

gerektiren işlerin ihalelerinde uygulanmaktadır. Mal ve hizmet alımı vb. ( Nohutçu, 

2020: 376). 
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 - Yukarıda belirtilen kuruluşların ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese, 
birlik, işletme ve şirketler, 

 - 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamındaki bankaların 
yapım ihaleleri 4734 sayılı kanun kapsamında yapılmaktadır.61  

 Bununla birlikte; 

 - 4734 Sayılı Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı 
gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden 
veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları, 

 - Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, 
panzer, roket, füze gibi araç, silah, malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların 
araştırma-geliştirme, modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet 
güvenlik istihbaratı kapsamında, hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları, 

 - Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve 
finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya 
hizmet alımları ile yapım işleri, 

 - İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım 
işleri, 

 - Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Kanun 
kapsamına giren kuruluşların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları 
alımlar, 

 - Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-
geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları bu kanun kapsamına 
girmemektedir.  

 Kamu ihalelerine yönelik öncelikle yapılması gereken iş, ihaleye çıkılacak mal veya 
hizmete yönelik olarak bir şartname belirlenmesidir. Bu şartnamede işin kapsamı, toplam 
tutarı, hangi sürelerde bitirileceği, gibi temel bilgilerin yer alması gerekmektedir. İlana 
çıkılan kamu ihalesine katılacakların yapması gereken ilk iş ise o idareden belirlenen 
şartnamenin alınmasıdır. Bu aşamadan sonra ihalenin kanunda belirtilen şartlara bağlı 
olarak yapılış usullerinden birine uygun olarak yapılması gerekmektedir. İdarelerce mal 
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde; 

 a. Açık ihale usulü, 

 b. Belli istekliler arasında ihale usulü, 

 c. Pazarlık usulü, 

 d. Doğrudan temin usulü olmak üzere 4 usul belirlenmiştir. Bu usullere ilişkin 
esaslar aynı kanun içerinde detaylı olarak anlatılmaktadır.  

 
61 4734 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği, ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine 

kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankaların ihaleleri bu kanun kapsamı dışında tutulmuştur.  
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 Kamu ihaleleri sonucu yapılan sözleşmelere ilişkin son olarak söylenebilecek husus 
literatürde aksi tartışmalar olsa da genel olarak bunların özel hukuk sözleşmeleri olduğuna 
yöneliktir.  
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4. İDARENİN HAREKET ARAÇLARI: 

 İdarenin yürütmekte olduğu hizmetlerde personele ve malzemeye ihtiyaç duyacağı 
açıktır. Bu iki kavram altında anlatılan tüm hususlar literatürde idarenin hareket araçları 
olarak belirtilmektedir.  

 4.1. Kamu Malları: 

 İdarenin yürütmekte olduğu hizmetlerde bir personele ihtiyaç duyduğu kadar çoğa 
zaman bu hizmetleri yerine getirmede kullanacağı malzemeye, ya da daha bilinen tabiriyle 
taşınır ya da taşınmaz mallara ihtiyaç duymaktadır. İşte idari hukuku alanında idarenin 
hareket araçları olarak tabir edilenlerden biri “Kamu Malları”dır.  

 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazinenin elindeki taşınmaz mallar 
Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 51'ini oluşturmakta olup, bu taşınmazların korunması, 
yönetimi ve denetlenmesi için ayrı bir idari düzen oluşturulması gerektiği açıktır (Milli 
Emlak Gn.M.lüğü, 2009:2). Bu noktada kısaca “mal” kavramına açıklık getirmek gerekirse, 
para ile ölçülebilen ve başkalarına devredilebilen varlıklar mal olarak tanımlanmaktadır 
(Gözler, 2019: 612). Bu mallar araba, ev, silah gibi maddi mallar olabileceği gibi fiziki bir 
varlığı olmayan beste, fikir eseri, buluşlar gibi gayri maddi mallarda olabilmektedir.  

 Mal kavramına ilişkin bu kısa açıklamadan sonra, “Kamu Malları” kavramını anlamak 
için öncelikle neden bazı malların kamu malı şeklinde ayırıma tabi tutulduğunu 
belirtmekte fayda bulunmaktadır. Kamu mallarının ayrı bir hukuki düzene oturtulması 
ihtiyacının temelinde, bu malların yararlanması açısından kamuya özgülenmiş olması, 
kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve milli servetin ve kültürün korunmasının 
sağlanması yatmaktadır. Bu noktada kamu mallarına yapılacak bir tecavüz ve 
müdahalelinin toplum yararına aykırı düşeceği ve toplumsal bir ihtiyacı karşılayan kamu 
hizmetlerinin işlemesine engel olacağı açıktır. Bu nedenle, kamu ihtiyaç ve menfaatlerinin 
karşılanmasında maddi unsur niteliğinde olan kamu mallarının bazı ayrıcalıklı hukuk 
kurallarına tabi tutulması bir zorunluluktur. 

 

 Türk Hukukunda kamu mallarını ifade etmek için kullanılan terimlerde birlik yoktur. 
Kamu hizmetlerinde kullanılan bu malların tümünü ifade etmek üzere “devlete ait mallar” 
(Gözübüyük, 2014: 219), “devlet emlâki”, “idarenin malları” (Atay, 2016: 791), “idare 
emlâki”, “milli emlâk”, “kamusal mallar” (Gözler, 2019: 613), “hazine malları” gibi 
deyimler kullanılmaktadır. Hangi ad altında kullanılırsa kullanılsın, kamunun kullanma ve 
yararlanmasına ait olan veya bu amaca tahsis edilen eşya ve mallar ile bir kamu hizmetinin 
unsuru ve ayrılmaz parçası sayılabilecek olan mallar kamu malı olarak kabul edilmektedir. 

ÖNEMLİ 

 Kamu malı (İngilizce: Public Domain) bir ülkedeki halkın ortak ve genel 

faydalanması için tahsis edilen ve bir kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetinde mallardır. 

 Devletin kamu malları kamunun ortak kullanımına bırakılmış yerlerle, kamu 

hizmetlerinin görülmesine tahsis edilmiş mallardan oluşmaktadır. Hiç bir işte 

kullanılmayan sahipsiz yerler de kamu malları arasında bulunmaktadır. 
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 Bir malın kamu malı sayılması için onun, bir kamu tüzel kişisinin (devletin, yerel 

yönetimlerin ya da kamu kurumlarının) mülkiyetinde bulunması ve kamu yararına tahsis 

edilmiş olması gerekmektedir. Doğrudan kullanıma örnek olarak, iç sular, devlet 

ormanları, yollar, kıyılar gibi yerler verilebilir. Özel kişilerin mülkiyetinde bulunan bir 

malın, kamunun ortak kullanımına sunulması onu kamu malı haline getirmez.(Gözler, 

2019: 615). Kamu hizmetine tahsis edilmiş mallar olarak da askeri üsler, okul binaları, 

havaalanı gösterilebilir.  

 Kamu hizmetine tahsis edilme işlemine bir gerekçe oluşturabilmek adına söz konusu 

mallar için belirli şartlar tanımlanmıştır. Örneğin söz konusu malların yapılma mimarisinin 

çok amaçlı olarak düşünülmek yerine sadece amaca özgü tasarlanmış olması, şehirlerarası 

otobanların normal yollardan farklı olarak dizayn edilmesi, hipodromların statlardan farklı 

ve amaca uygun inşa edilmesi, camilerin mimarileri bu şartlara uygun tipik örneklerdir 

Ancak bir malın özel bir düzenlemeye tabi tutulup tutulmadığı, okullar, bazı kamu 

kurumları binaları gibi örneklerde görüldüğü şekilde açık bir şekilde ortada 

olmayabilmektedir. Çünkü bu tip yapılar kamu hizmeti yanında özel kullanıma da 

müsaittir.  

 İdarenin malvarlığı içinde idarenin özel hukuka tabi malları da bulunmaktadır. Bunlar 

kamu malları olarak değerlendirilemez. Bunlardan kamunun ortak bir faydalanması söz 

konusu değildir. İdare, bu mallar üzerindeki tasarrufunu özel hukuk hükümlerine göre 

kullanmaktadır. Bu kapsamda verilebilecek en iyi örnek belediyelerin elindeki 

gayrimenkuller, yani arsalar ve işyerleri kiraya verildiğinde kamu malı kapsamından 

çıkmaktadır. Çünkü bahsedilen yerler artık halkın doğrudan kullanımına açık olmamakta 

veya buralarda bir kamu hizmeti yerine getirilmemektedir. Oluşan anlaşmazlıklarda da 

doğal olarak idari yargı değil adli yargı yetkili olmaktadır.  

 4.1.1. Kamu Malları Türleri: 

 Kamu mallarını türlerine yönelik ayırımda çeşitli tasnifler yapılmaktadır. Ancak genel 

olarak kamu malları aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır.  

 

 

Şekil 4.1: Kamu Malları Gruplandırması 
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 4.1.1.1. Kullanma (Tahsis) Amacına Göre Kamu Malları: 

 Bu kapsamda kamu malları “sahipsiz mallar”, “orta mallar”, “hizmet malları” olarak 

üç sınıfta değerlendirilmektedir. 

 4.1.1.1.1. Sahipsiz Mallar (Milli Emlak Gn.M.lüğü, 2009: 2): 

 Üzerinde mülkiyet kurulmaya elverişli olan ancak, şimdiye kadar üzerlerinde mülkiyet 
kurulmamış mallar, sahipsiz mallar olarak adlandırılmaktadır.62 Bir diğer ifadeyle sahipsiz 
mallar herkesin doğrudan doğruya ortak yararlanmasına doğal özellikleri gereği açık olan 
mallardır. İnsanların bu malları ortak kullanmaları için herhangi bir idari işleme ihtiyaçları 
bulunmamaktadır. Bu sınıfta sadece taşınmaz mallar olabilmektedir. Taşınır malların 
sahipsizliğinden söz edilemez.  

 

 Medeni Kanun’a göre; tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve 
onlardan çıkan kaynaklar sahipsiz mallardır. Bu kapsamda sahipsiz alanlara yapılacak 
tecavüzler kamu malına yapılmış olarak değerlendirilmek gerekmektedir. Ancak sahipsiz 
mallar maddede sayılanlar ile sınırlı değildir. Anayasada kıyılar, ormanlar ile tabii servetler 
ve kaynaklar da özel mülkiyete konu olmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerden sayılmaktadır.  

 a. Kıyılar: 

  Sahipsiz mallar arasında yer alan kıyılar, Anayasanın 43. maddesinde özel olarak 
düzenlenmiştir.  

 
62 Ancak deniz, hava, ışık gibi bazı şeylerin üzerinde mülkiyet kurulması, doğal nitelikleri nedeniyle mümkün 
değildir. Bunlar üzerinde mülkiyet kurulması için sınırlandırılmaları lazımdır. (Gözler, 2019: 619) 

4725 Sayılı Türk Medeni Kanunu 

6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar 

Madde 715 - Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. 

Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, 
buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, 
kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. 

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, 
işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir ( 
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 Anayasanın anılan maddesi çerçevesinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu çıkarılmıştır. Bu 
kanunun 4. maddesinde kıyı; kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan olarak 
tanımlanmıştır.  

 

 Kıyı Kanunu’nun 5. maddesinde de genel esaslar tespit edilmiştir.  

 Buna göre; 

 (1) Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

 (2) Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. 

 (3) Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

 (4) Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar 
çizgisinin tespiti zorunludur (Milli Emlak Gn.M.lüğü, 2009: 3) 

 Anayasanın kıyılara ilişkin düzenlemelerin kanun yoluyla yapılması gereği, 
yararlanmaya ilişkin olarak söz konusu kanun içerisinde çeşitli düzenlemeler bulunmakla 
birlikte, en önemlisi sahil şeritlerinde ilgili mevzuatta belirtilenler haricinde yapılacak 
yapıların kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabileceğine ilişkin hükmü olduğu 
değerlendirilmektedir. Ayrıca yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar 

KIYI ÇİZGİSİ 

 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre; deniz, tabii ve suni göl ve 

akarsularda, taşkın dışında, suyun kara parçasına değdiği noktaların birleşmesinden 

oluşan meteorolojik durumlara göre değişen doğal çizgiyi ifade etmektedir. 

KIYI KENAR ÇİZGİSİ 

 Deniz, tabii ve suni göl ve akarsuların, alçak basık kıyı özelliği gösteren 

kesimlerinde kıyı çizgisinden sonra kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu 

kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık ve 

benzeri alanların doğal sınırı; dar-yüksek kıyı özelliği gösteren yerlerde ise şev ya da 

falezin üst sınırıdır. 

 

T.C. ANAYASASI 

A. Kıyılardan yararlanma 

Madde 43 – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu 
yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir. 



İdarenin Hareket Araçları 

133 

ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreatif amaçla kullanılmak üzere 
düzenlenmiştir. Belirlenen düzenlemelere aykırı iş ve işlemler için ise idari ve adli yaptırım 
kapsamına alınmıştır 63. 

 b. Ormanlar: 

 Ormanlar bir ülke için önem taşıması ve kamu yararı ile çok yakın ilişkisi olması 
nedeniyle diğer taşınmazlardan farklı bir düzenlemeye tabi tutulmaktadırlar.  

 

 Ayrıca, Anayasa hükmü doğrultusunda çıkarılmış 6831 sayılı Orman Kanunu 
bulunmaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinin (d) bendinde de 
ormanların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde, özel kanun hükümlerine tabi olduğu 
belirtilmektedir. İmar ve ihya yoluyla taşınmaz mal kazanılmasını düzenleyen 3402 sayılı 
Kadastro Kanunun 17. maddesinde, ormanların ihya edilerek kazanılmasının mümkün 
olmadığı da ifade edilmiştir (Milli Emlak Gn.M.lüğü, 2009:4) 

 c. Genel Sular: 

 Genel sular da doğal nitelikleri gereği sahipsiz mallardandır ve herkesin 
yararlanmasına açık yerlerdir. Örneğin bir ırmaktan sadece bazı kişilerin yararlanacağına 
dair bir sözleşme veya düzenleme yapılamaz. Ancak bu husus bazı yasa hükümleriyle 
sınırlandırılabilir. Örneğin 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bir 
ırmak üzerinde alabalık tesisi kurmak suretiyle kullanma hakkı, idareden su ürünleri 

 
63 3621 sayılı kanun kapsamına giren suç ve kabahatler 15. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddeye göre;  

1. Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve 
benzeri engelleri oluşturanlara idari para cezası yaptırımı uygulanmakta, ayrıca oluşturulan engellerin 5 
günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilmesi gerekmekte, bu süre 
zarfında engellerin ilgililer tarafından kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte 
kendilerinden tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal kaldırılmakta ve tekrarı halinde, 
ceza üst sınırdan verilmektedir. Yukarıda sayılan yerlerden kum, çakıl alanlara da idari para cezası yaptırımı 
uygulanmakta, bu yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artıkları dökenlere ise, atılan veya dökülen 
maddenin niteliğine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu veya Çevre 
Kanunu hükümlerine göre yaptırım uygulanmaktadır. 

3. Bu yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan kişilere de Türk Ceza Kanunu veya 
İmar Kanunu hükümlerine göre yaptırım uygulanmaktadır. İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri 
saklı kalmak üzere, bu maddede belirtilen idari yaptırımlara mahalli mülki amir karar vermektedir.  

T.C. ANAYASASI 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü 

A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 

Madde 169 – Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman 
yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün 
ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. 
Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar 
zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu 
olamaz… 
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yetiştiricilik tesisi izni almak suretiyle olabilmektedir. Ancak bu o işletme sahibine genel 
sular üzerinde mülkiyet hakkı tesis etmez. Ayrıca genel sular herkesin yararlanmasına açık 
olmakla beraber bu durum kadim haklara64 halel gelmemek kaydıyla mümkündür. Yine, 
16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanuna göre, yeraltı suları da 
genel sular kapsamında değerlendirilmektedir (Milli Emlak Gn.M.lüğü, 2009: 4).65 

 ç. Tabii Servet ve Kaynaklar: 

 Tabii servet ve kaynaklar bir ülkenin gelişebilmesi için son derece önemli ve faydalı 
maden, petrol, içmeğe ve yıkanmağa özgü, şifalı sıcak ve soğuk maden suları gibi doğal 
zenginliklerdir. 

 

 Anayasa’nın bu maddesinde Tabiî servet ve kaynakların aranması ve işletilmesi 
hakkının devlete ait olduğu, devletin bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere 
devredebileceği, ifade edilmiştir. Ancak bu husus, kaynakların mülkiyet hakkının 
devredilmesi anlamına gelmemektedir.  

 4.1.1.1.2. Orta Malları: 

 Orta malları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 715. maddesinde “yararı kamuya 
ait mallar” şeklinde ifade edilmektedir. Orta malları, devletçe herkesin veya bir kısım 
halkın yararlanmasına tahsis edilen ya da kadimden beri kamunun müşterek olarak 
yararlanmasına açık olan mallardır. Bu tür mallar, doğaları gereği veya gelenek gereğince 
ya da tahsis sonucu kamunun kullanımına sunulmuş ve herkes tarafından kullanılan 
mallardır. Yollar, köprüler, meydanlar, pazar yerleri orta mallarına örnek gösterilebilir 
(Atay, 2016: 796). 

 
64 Kadim evveli bilinmeyen demektir. Ancak Yargıtay içtihatlarında kadim hak için 50-60 senelik zamanlar 
kadim olarak kabul edildiği görülmektedir. Örneğin ne zaman yapıldı bilinmeyen genel sular üzerindeki bir 
sahipli bir deponun başkası tarafından yıkılması ve buradan kendine su alınması söz konusu kadim hakkın 
ihlalini oluşturur. 
65 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun gereği, kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı 
ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkilidir. Bu miktarı aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek 
veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları, Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları (mazbut vakıflara ait sular hariç), 2886 
sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince kiraya verilebilir. 

T.C. ANAYASASI 

III. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 

Madde 168 – Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını 
belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve 
kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak 
veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe 
yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. 
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 Orta mallarında durum diğer kamu mallarına göre daha da düzensizdir. Bir malın orta 
malı olarak nitelendirilebilmesi için yukarda belirtilen iki durumdan birinin varlığı şarttır. 
Yani malın ya kadimden beri insanlarca ortak kullanılması ya da idare tarafından toplumun 
yararlanmasına tahsis edilmiş olması gerekmektedir.  

 Bu sınıflandırmayı örnekle açıklamak gerekirse, yolların ve meydanların kullanma 
hakkı herkese ait iken, mera ve yaylakta kullanma hakkı belli bir topluluğa aittir. 4342 sayılı 
Mera Kanununun 14. maddesinde, tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve 
kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamayacağı belirtilmektedir. Bu 
olmadığı sürece mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde muhtarlar ve belediye 
başkanları durumu derhal Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüğüne bildirmekle 
yükümlü tutulmuşlardır. 66 

 Yukarıdaki örnekler ve benzerleri, aynı zamanda hizmet malları olarak da 
sınıflandırılabilmektedir. Bu noktada orta malları ile hizmet mallarının ayrıldığı nokta 
önemlidir. Orta mallarının özellikleri incelendiğinde, kamu özgürlükleri ve toplum halinde 
yaşamanın vazgeçilmez gerekleri ile yakından ilgilidir. Yollar, meydanlar seyahat 
özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi özgürlüklerle ilgili, ya da mera, yaylak, 
çamaşırhane, pazar, gibi mallar toplum halinde yaşamanın gerekleri ile açıklanabilir mal 
türleridir (Özay, 2004: 584).  

 4.1.1.1.3. Hizmet Malları: 

 Kamu hizmet malları, bir kamu hizmetine, o hizmetin öğesini (unsurunu) oluşturacak 
biçimde bağlanmış taşınmazlardır. Yani kamunun dolaylı kullanımına ayrılmışlardır. 
Sahipsiz mallar ve orta mallarında olduğu gibi hizmet mallarında da ayrıntılı bir kanun 
yoktur. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinin (A) bendinde; “Kamu hizmetinde 
kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, 
(Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, 
kütüphane, kitaplık, namazgâh, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış 
olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet 
malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, 
belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur.” 
denilmektedir. Hizmet mallarının en belirgin özelliği görülen kamu hizmetinin doğrudan 
bir unsuru olmalarıdır (Milli Emlak Gn.M.lüğü, 2009: 16). 

 4.1.1.2. Maddi İçeriklerine Göre Kamu Malları: 

 Kamu malları, maddi içeriklerine göre kara, deniz, hava ve su olmak üzere 4 grupta 
değerlendirilirler. Kara kamu mallarına, özel mülkiyete tabi olmayan yer altı ve yer üstü 
kaynaklar ile yerleşim yerleri arasındaki yollar, sokaklar, köprüler, demiryolları örnek 
verilebilir. Deniz kamu mallarına körfez, koy, kıyılar (İzgi ve Gören, 2002: 496-499), liman, 
fener gibi mallar gösterilebilir. Su kamu malları için, denizler hariç olmak üzere, ülke 
içindeki göl, nehir, dere, çay, her çeşit yer altı su kaynakları sayılabilir. Hava kamu malları 

 
66 4342 sayılı Mera Kanunu gereği mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya 
belediyeye ait olabilmektedir. Bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Mera, yaylak ve kışlakların 
tespit, tehdit ve tahsisi Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılır. Bu amaçla valilik onayı ile vali yardımcısı 
başkanlığında kanunda belirtilen görevlilerden oluşan bir komisyon kurulur ve komisyonca tespit edilecek 
ihtiyaca göre köylere veya belediyelere tahsis edilir. Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, 
amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı 
kiralanabilir. Mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en 
iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından muhtarlar ve belediye başkanları sorumludur.  
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ise, devletin ülkesi üzerindeki atmosfer parçasıdır. Özel kişiler, arazilerinin üzerindeki hava 
parçasının belli bir miktarı kadar tasarruf hakkına sahiptirler. Bu sınırın üstü ise kamu malı 
kabul edilmektedir. 

 4.1.1.3. Oluşum Tarzlarına Göre Kamu Malları: 

 Bu kapsamda iki ayrı sınırlandırma yapılmaktadır. “Tabiî Kamu Malları” tabiat olayları 
sonucu meydana gelen ve insan eliyle oluşturulmamış, göller, akarsular gibi mallarken; 
“Sun’i Kamu Malları” ise insanların müdahalesiyle meydana gelen yollar, binalar, pazar 
yerleri gibi mallardır.  

 4.1.1.4. Nakledilebilmelerine Göre Kamu Malları: 

 Daha genel bir kullanım anlamı olan bu sınırlandırmada ise; “Taşınır Kamu Malları”, 
bir yerden bir yere taşınabilen, nakledilebilen mallar kastedilmektedir. İdarenin yürüttüğü 
kamu hizmetinin unsuru olan her taşınır malın kamu malı sayılacağı görüşüne göre(Atay, 
2016: 799) askeri araç, silah gibi mallar yanında kamu hizmetinde kullanılan bilgisayar, 
kalem, fotokopi makinesi gibi özel kişilerin kullandıklarından farklı olmayan mallarda bu 
kapsamda değerlendirilmektedir. “Taşınmaz Kamu Malları” ise; bir yerden bir yere 
nakledilemeyen göl, nehir, binalar, yollar gibi malları anlatmaktadır.  

 4.1.2. Kamu Mallarının Özellikleri: 

 Kamu mallarının en önemli özelliği korunmalarıdır. Bu durumun temel nedeni ise 
ihtiyaç olduğu sürece kamunun elinde kullanım amaçlarına uygun ve her an hazır şekilde 
olmasını sağlayabilmektir. Bunun için de söz konusu mallara yönelik belirli özellikler 
tanımlanmış ve bunlar uygulama ve içtihatlarla geliştirilmiştir. 

 4.1.2.1. Kamu Mallarının Devir ve Ferağ Edilmezliği: 

 Kamu tüzel kişisine ait olan bir kamu malı başka bir tüzel kişiliğe devredilemez. Bu ilke 
kamu tüzel kişilerinin özel hukuka tabi mallarını kapsamadığı gibi, sahipsiz mallar dışında 
orta ve hizmet malları açısından da mutlak değildir. Bu malların bazılarının üzerindeki 
tahsis işleminin kaldırılması halinde, idarenin özel hukuka tabi malları haline geleceği için 
devri mümkündür. Ancak tahsisin kaldırılması için de kamu yararının aranması 
gerekmektedir (Atay, 2016: 799). Örneğin kıyılar, 1982 Anayasası’nın 43. maddesi ile kamu 
malı olarak sayılmıştır. Kıyıların sahibi devlettir ve Anayasa değişikliği yapmadan kıyıların 
devri mümkün değildir.  

 4.1.2.2. Kamu Mallarının Kamulaştırılamazlığı: 

 Özel mülkiyete ait bir mal, ilgili kanun hükümlerince kamulaştırılabilmesine karşın, 
bir kamu tüzel kişiliğinin sahip olduğu kamu malı, başka bir kamu tüzel kişiliği 
tarafından kamulaştırılamamaktadır. Bu durum ancak malın sahibi konumundaki kamu 
tüzel kişisi, tahsisi kaldırırsa mümkün olabilmektedir (Giritli, 2013: 19). Tahsis işlemi 
kaldırılıp mal, idarenin özel malı statüsüne sokulursa, bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak 
başka bir kamu tüzel kişiliğine verilebilmektedir67. 

 

 
67 Danıştay 13. Dairesi’nin 7.2.2005, E.2005/452, K.2005/668 sayılı kararı. 
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 4.1.2.3. Kamu Mallarının Haczedilmezliği: 

 Bir kamu malının, tahsis edildiği görevde aksamalara ve toplumun genel 
menfaatlerinin zarar görmesine yol açacağından haciz edilememesi gerekmektedir. Ancak 
bu husus ülkemizde sınırlı bir düzenlemeye sahiptir. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu gereği 
sadece devlet malları ile mahsus kanunlarda haczi caiz olmadığı gösterilen mallar için, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği merkezi yönetim bütçesine dahil 
bütün idare ve kurumların malları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu gereği ise belediye ve il özel idarelerin fiilen kamu hizmetinde kullandıkları 
kamu malları için, geçerli bulunmaktadır. Örneğin, belediyelerin ve il özel idarelerinin 
diğer malları haczedilebilmektedir (Gözler, 2019: 632).  

 4.1.2.4. Kamu Mallarının Zamanaşımı İle Kazanılmazlığı: 

 Bir kamu malı, örneğin idarenin ihmali sonucu ya da uzun süre kullanmaması 
nedeniyle özel bir kişi tarafından kullanılsa bile, bu mal zamanaşımı ile 
kazanılamamaktadır. Ayrıca ormanlar gibi bazı kamu malları için ise 1982 Anayasası’nda 
kazandırıcı zamanaşımına uğrayamayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır (Giritli, 2013: 
18). Bu ilke ile kamu malının her ne şekilde olursa olsun sahiplenen kişiden geri 
alınabilmesini ve kamu malını fiilen kullanan kişinin, kamu tüzel kişisine karşı sahiplik 
hakkını kullanamamasını doğurmaktadır.68 

 4.1.2.5. Kamu Mallarının Tapuya Tescil Edilmezliği: 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 999. maddesi de bu yönde “Özel mülkiyete tabi 
olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli 
ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz.” hükmünü getirmiştir. 
Bu ilkenin gerekçesi olarak, tapu kütüğünün aleniyeti sağladığı, alışverişin güvenliğini 
sağladığı, kamu mallarının ise kişiler arasındaki alışveriş ilişkisinin dışında kalması 
gerektiği, kamu mülkiyeti ile özel mülkiyetin birbirine karışmaması gerektiği gösterilmiştir 
(Özay, 2004: 609). 

 Ancak kamu mallarından hizmet malları tapuya tescil edilmektedir. Bu kapsamda 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinde hizmet malı niteliğindeki taşınmazların 
tescili düzenlenmektedir. Kamu hizmetinde kullanılan ve bütçelerinden ayrılan ödenek 
veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesislerin kayıt, belge veya özel kanunlarına göre 
hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel 
kişiliği, adlarına tespit olunacağı belirtilmektedir. Öte yandan söz konusu kanunda, kamu 
mallarının tapuya tescil edilmelerinin onların özel mülkiyete elverişli oldukları sonucunu 
doğurmayacağı da belirtilmektedir. 

 
68 Olağanüstü zamanaşımı yolu ile mülkiyet hakkının kazanılmasını düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun 713. maddesinde “Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl 
süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki 
mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar altında, maliki tapu 
kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı 
bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın 
tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini 
isteyebilir...” hükmü bulunmaktadır. Ancak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18/2 maddesinde kazandırıcı 
zamanaşımı ile iktisap edilemeyecek taşınmazlar sayılmıştır. Anılan maddeye göre "Orta malları, hizmet 
malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile 
kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile 
iktisap edilemez." hükmü düzenlenmiştir.  
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 4.1.2.6. Kamu Mallarının Özel Olarak Korunması: 

 Kamu mallarının tabi olduğu bu korumanın en önemli yönü, zarar verenlere 
uygulanan cezai yaptırımlarının özel mallara karşı düzenlenen yaptırımlara göre daha ağır 
olmasıdır. Örneğin Türk Ceza Kanunu, özel bir kişinin malına zarar verme suçunu dört 
aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırırken (md.151/1), “kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış 
yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında” işlenen mala zarar verme suçunun nitelikli halini 
bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmaktadır (md.152/1-a). 

 4.1.3. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi: 

 4.1.3.1. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması: 

 Bir malın kamu malı niteliğini kazanabilmesi için, önce bu malın hukuki işlemler (alım-
satım, kamulaştırma gibi) ya da maddi bir olay (denizin çekilmesi veya akarsu yatağının 
kuruması ile ortaya çıkan toprak parçası gibi) sonucu idarenin malları arasına girmesi 
gerekmektedir. Tabiî mallar açısından; akarsular, göller, kıyılar, sahiller vb.lerinin kamu 
malı haline gelmesi için ayrı bir idari işlem yapmaya gerek yoktur. Sun’i mallar açısından 
ise; bu tür malların kamu malı statüsüne girmesi için önce bu malların idarenin 
mülkiyetine geçmesi, daha sonra da kamu yararına tahsis edilmeleri gerekmektedir. 

 4.1.3.2. Kamu Malı Niteliğinin Kalkması, Kaldırılması: 

 Kamu malı olmaktan çıkma ya da çıkarılma, idarenin malvarlığından çıkarılma 
anlamına gelmemekte, o malın kamu malı statüsünden çıkıp idarenin özel malları 
statüsüne girmesi anlamına gelmektedir. Tabiî kamu malı, ona bu niteliği veren doğa 
olaylarının karşıtı doğa olaylarının ortaya çıkması (gölün kuruması, akarsu yatağının 
değişmesi gibi) ve niteliğini değiştirmesiyle, sun’i kamu malları ise, kamu malı niteliğini 
kaybetmeleri için açık ve formel bir tahsisin kaldırılması kararı ile kamu malından 
çıkabilmektedir (Gözler, 2019: 627). Tüm bunların yanında yukarıda da belirtildiği gibi 
kamu malının, idare tarafından terk edilmesi veya hiç kullanılmasa bile kamu malı 
statüsünden çıkmayı gerektirmemektedir.  

 4.2. Kamu Görevlileri: 

 4.2.1. Kamu Görevlileri Kavramı: 

 İdarenin yürüttüğü hizmetlerde en önemli hareket araçlarının başında şüphesiz ki iş 
gücü gereksinimini karşılayan ve bu hizmetleri yerine getiren insan kaynağı gelmektedir. 
En genel tabiriyle kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve yurttaşlara 
sunulmasında herhangi bir biçimde payı olan bütün gerçek kişileri kapsamaktadır (Aslan, 
2013: 3). Bu noktada karşımıza görevlerin çeşitliliği ve gereksinmeleri doğrultusunda farklı 
statülere sahip kamu görevlileri çıkmaktadır. Ancak temelde unutulmaması gereken ilk 
husus, bir kişinin kamu görevlisi olabilmesi için, kamu kesimindeki bir örgüte bağlı olarak 
çalışmasının gerektiğidir. Bu şart nedeniyle, kamu hizmeti gören herkesin kamu görevlisi 
olamayacağı ortaya çıkmaktadır. Örneğin avukatlar, kamu hizmeti gördükleri hâlde, kamu 
görevlisi değillerdir.69 

 
69 Bu değerlendirmeye ilişkin Danıştay 8. Dairesi, Esas.1993/117, Karar. 1994/306,verdiği karar bakılabilir.  
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 Kamu görevlilerini, geniş ve dar anlamda ayrı ayrı tanımlamak mümkündür. Geniş 
anlamda kamu görevlileri kavramı, kamu kesiminde çalışan herkesi kapsamaktadır. 
Örneğin, cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, 
hâkimler, subaylar, doktorlar, öğretmenler geniş anlamda kamu görevlileridir. Dar 
anlamda kamu görevlileri kavramı ise devletin siyasal yapısını oluşturan görevliler 
dışında kalan ve kamu hukuku rejimine tâbi, aslî ve sürekli görevleri yürüten gerçek 
kişileri kapsamaktadır. Bunlar; hâkimler, subaylar, doktorlar, öğretmenler, hizmetliler gibi 
çeşitli hukuki statülerde bulunan sivil ve asker tüm kamu görevlileridir. Türk mevzuatına 
bakıldığında, kamu görevlisi kavramının tek bir tanımının bulunmadığı görmektedir.  

 

 Literatürde kamu görevlilerinin ayrılmasında farklı değerlendirmeler yapılsa da, kamu 
hizmetlerinde bir şekilde bağlantılı iş yapan tüm personeli kamu görevlisi olarak 
değerlendirdiğimizde aşağıdaki gibi temel ayırıma gidildiği görülmektedir. 

 

Şekil 4.1: Kamu Görevlileri 

 4.2.1.1. Seçilmişler:  

 Vatandaşların seçmesiyle ulusal ve yerel meclislere giren gerçek kişileri 
tanımlamaktadır. Görev yaptıkları yerler devlet yapısı içinde olsa da göreve gelmelerindeki 
nihai karar vericinin halk olması ve bir meslek mensubu olarak kamuda istidam 

KAMU GÖREVLİLERİNİ TANIMLAYAN ÇEŞİTLİ KAVRAMLAR: 

 KAMU GÖREVLİSİ: Kamuda istidam edilen tüm personeli anlatmaktadır. Geniş bir 

anlam içermekte olup seçilmiş ve atanmış tüm personeli anlatmaktadır. 

 BÜROKRAT: Atamayla işbaşına gelen ve görevlendirilen daha ziyade üst kademe 

çalışanları tanımlamaktadır.  

 KAMU PERSONELİ: Bir kamu kurumunda atama işlemiyle istihdam edilenleri 

daha ziyade alt kademelerdeki çalışanları anlatan bir kavramdır.  

 MEMUR: Kamu görevlisi ve kamu personeli halkalarının odağını, en küçük 

halkasını ya da çekirdeğini oluşturan, varlığı kamu hizmeti ve otoritesi ile 

bütünleşmiş, kariyere bağlı kesim anlamına gelmektedir. 

 KAMU ÇALIŞANI: Kamu kesimindeki istihdamın birbirinden ve özel kesimden 

farklı olmadığını varsayarak üretilen ve genellemeye yönelik bir kavramdır. 
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edilmemeleri nedeniyle, kamu görevlisi demekten ziyade seçildikleri süreyle sınırlı bir 
kamu görevi gördüklerini söylemek daha doğru bir yaklaşım olmaktadır.  

 Bununla birlikte Türkiye’de seçilmişler içerisine, Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, il 
genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, köy-mahalle 
muhtarları, köy ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin de girdiği 
düşünüldüğünde kamu hizmeti açısından bu gurubun önemli bir bölümü de oluşturduğu 
açıktır.  

 4.2.1.2. Gönüllüler: 

 Kamu görevlileri içinde değerlendirilebilecek olan bu ayırımdaki personel son 
dönemlerde uygulama bulan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayırımın en 
önemli özelliği katılımda tamamen gönüllük esasının bulunması ve yaptıkları hizmet 
karşılığında ayni ya da nakdi bir karşılık almamalarıdır. Ayrıca bu grupta bulunanlar 
seçilmişler gibi seçim esası ile de görev almamaktadırlar. Gönüllülerin kamu hizmetine 
katılmasındaki en önemli ölçüt bu hizmetleri yapacaklar için koymuş olduğu ölçütlerdir. 
Kamu hizmetlerine gönüllü katılıma en iyi örnek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 
düzenlenen “Fahri Trafik Müfettişliği”dir (Aslan, 2013: 9). İlgili kanunda bu hizmetin 
gönüllü ve ücretsiz yapıldığı ve seçimin ise sadece belirlenmiş nitelikler üzerinden olduğu 
açıkça belirtilmektedir. Yine avcıların denetlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla 
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde fahri av müfettişliği 
sistemi içerisinde gönüllü olarak yer alan “Fahri Av Müfettişleri” de bu kapsamda 
değerlendirilecek diğer bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 4.2.1.3. Kamu Personeli:  

 Bu alanda üzerinde durulması gereken en önemli ayırım ise kamu personelidir. Kamu 
personeli için temelde grup içerisinde bulunan statülerin kendi mevzuatlarında idareye 
bağının ne şekilde kurulduğu üzerinden bir ayırıma gitmek gerekmektedir. Bu noktada 
kamu personeli “İdareyle Tek Yanlı Hukuki Bağı Olan Kamu Personeli” ve “Sözleşmeli Kamu 
Personeli” şeklinde iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu ayırımda unutulmaması gereken husus 
idareyle aralarında kurulan her türlü bağın mutlaka bir yasa ile belirlenmiş olduğudur. Bu 
iki ana ayırım doğrultusunda kamu personelini aşağıdaki şekilde gruplandırmak 
mümkündür. 
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Şekil 4.2: Kamu Personeli 

 Literatürde farklı gruplandırmalar ve ilave personel çeşitlerinin (taşeron çalışan gibi) 
eklendiği görülse de, ana ayrımın bir sözleşmeye bağlı veya doğrudan idarenin tek yanlı 
kararı sonucu oluşması üzerinden gidilebileceği görülmektedir. Bu aşamada idareye 
sözleşme bağı olan personeli kısaca açıklama sonrasında idarenin yürüttüğü asli ve sürekli 
görevleri yürütmekle esas sorumlu tutulan idareyle tek yanlı bağı olan personeli ayrıntılı 
ele almak faydalı olacaktır.  

 Sözleşmeli personel olarak da adlandırılan bu grupta, akdi olarak idare ile personel 
arasında idari hizmet sözleşmesi ile bağ kurulan ve asıl istihdamdan ziyade istisnai bir 
istihdam şekli olarak görülen kamu personeli karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmeli personelin 
işçilerden en önemli farkı çalışma koşullarını karşılıklı belirleme olanağına sahip 
olmamalarıdır (Sayan, 2009: 209). Sözleşmeli personele yönelik genel ayrım 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde tanımlanmakla birlikte, özellikle 1980 
sonrası esneklik politikaları çerçevesinde, kamu idarelerinde, 4/B statüsünden farklı 
sözleşmeli personel rejimleri ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda aşağıda açıklanan 4 ayrı 
sözleşmeli personel istihdam şekli bulunmaktadır. 

 a.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde de tanımlanan 
sözleşmeli personel, zaruri ve istisnai durumlarda özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına 
ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde 
belirlenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan personeli 
kapsayan bir istihdam biçimidir. Uygulanacak proje kapsamında temininde güçlük çekilen 
uzman personelin istihdamını öngören 4/B sözleşmeli pozisyonlar, eğitim ve sağlık 
hizmetleri, tarihi belge ve arşiv araştırmaları ve avukat istihdamı gibi alanlarda 
kullanılmaktadır. 
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 Öncesinde kamuoyunda 4/C’li olarak bilinen, bir yıldan az süreli veya mevsimlik 
hizmetler için karar verilen görevlerde çalıştırılan “geçici personel” istihdamı 7079 sayılı 
Kanunla aynen kabul edilen 696 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel kapsamına 
alınmış ve bu görevlerin Cumhurbaşkanınca belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Geçici 
personel genellikle özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan işçiler ile Türkiye İstatistik 
Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu ve üniversiteler gibi kurumlarda proje tabanlı veya anketör 
vb. görevler için istihdam edildiği görülmektedir.  

 c. Bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer bir istihdam şekli ise “Kadro Karşılığı 
Sözleşmeli Personel”dir.  Bu grup genel bütçeye dâhil dairelerde, katma bütçeli idarelerde, 
döner sermayeli kuruluşlarda, belediyelerde, özel idarelerde ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinde (sermayesinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlar 
dâhil) özel bütçeli idareler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında 
kalan kuruluşlarda, teşkilat kanunlarında belirtilen unvanlara ait kadrolar karşılık 
gösterilmek suretiyle, diğer mevzuat hükümlerine bağlı olmaksızın, kadro karşılığı, ancak 
sözleşmeli olarak istihdam edilen personeli kapsamaktadır. Kadro karşılığı sözleşmeli 
personel Türkiye’de kamu personel sistemi içinde mevzuatta “tanımlanmayan” bir 
statüdür. İlk olarak, bütçe kanunlarına konulan hükümle Devlet Planlama Teşkilatı için 
yapılan bu uygulama daha sonra hızla yayılmıştır. 

 ç. Benzer şekilde 233 sayılı KHK kapsamında oluşturulan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT)’nden kuruluş, teşekkül ve bağlı ortaklıklarında, genel idare esasları 
dışında yürüttükleri hizmetlerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen 
hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde 
olmayan personeli de bu kapsamda görmek gerekmektedir. Sözleşmeli statüde istihdam 
edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları ile ihdas edilmiş kadro ve 
pozisyonların iptal ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte, işe alınması 
ise teşebbüs ya da bağlı ortaklığın yönetim kurulu kararı ile olmaktadır.  

 d. Yukarıda sayılan sözleşmeli personeller dışında, 375 sayılı KHK başta olmak üzere 
gerek kamu kurum ve idarelerinin kendi mevzuatları doğrultunda gerekse 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu gibi mevzuat kapsamında sözleşmeli 
olarak istihdam edilen personelin oluşturduğu gruptur. Bu noktada 375 sayılı KHK’ya 
özellikle 703 sayılı KHK ile eklenen düzenlemelerle; 

 - Devlet Memurları Kanununu kapsamında memur istihdam edilmeyen kamu 
kurum ve kuruluşların teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 
öngörülenlere ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam 
edilen personel eliyle yürütülebileceği (Ek Madde 27), 

 - Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla; 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması 
hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici 
mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personelin tam zamanlı, kısmi zamanlı veya 
projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebileceği (Ek Madde 28), 

 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur 
istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren 
konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
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çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle uzman ve 
uzman yardımcısı istihdam edilebileceği hüküm altına alınmıştır.  

 e. Sözleşmeli personel ayırımında ikinci grubu oluşturan işçiler ise, esas olarak 4857 
sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak istihdam edilmektedirler. Bu kapsamda genel bir ayrımına 
sahip olmayan bu istihdam şekli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi 
çerçevesinde ise ikiye ayrılmaktadır: Sürekli işçiler ve geçici işçiler. Sürekli işçiler belirsiz 
süreli iş akdi ile istihdam edilmektedirler. Geçici işçiler ise belirli süreli iş akitleriyle 
çalıştırılırlar. Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kamu 
kurum ve kuruluşları çok sayıda işçi çalıştırmaktadırlar. İşçilerle idare arasındaki ilişkiler, 
kamusal statülere göre değil, özel hukuk, yani iş hukuku kurallarına göre 
düzenlenmektedir. 

 İş mevzuatına göre yukarıda belirtilen istihdam şekillerinin yanında 375 sayılı KHK 
kapsamında, 657 sayılı Kanunun kapsamında memur istihdam edilmeyen kamu kurum ve 
kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi 
kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere iş mevzuatına tabi 
olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilmekte(Ek Madde 23) veya bu kurum 
ve kuruluşların hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle 
yürütülebilmektedir (Ek Madde 28). 

 Sözleşmeli personele yönelik kısa açıklamalardan sonra, 1982 Anayasası’nın 128’nci 
maddesinde belirtildiği şekilde devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getirdiği ve idareye tek yanlı bağ 
ile bağlanmış olan memurlar ve diğer kamu görevlilerine değinmekte yarar 
bulunmaktadır. Anayasa’da belirtildiği gibi idareye tek yanlı bağı olan personel temelde 
iki gruba ayrılmaktadır: İdari Personel ya da memurlar ve diğer kamu görevlileri. 

 4.2.1.3.1. İdari Personel-Memurlar:  

 Tek yanlı hukuki bağlı statüler içerisinde en geneli, idari personel için belirlenmiş olan 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı “Memur” statüsüdür. Memur statüsünün 
tanımı başta 1982 Anayasası olmak üzere birçok yerde yapılmaktadır. Bu kapsamda; 

 - 1982 Anayasası’nda memurluk, bütün vatandaşların özgür, eşit ve liyakate göre 
katılımına açık, statü hukuku doğrultusunda istihdam edilen, aslî ve sürekli görevleri 
yürüten kamu personeli olarak tanımlanmakta (Aslan, 2013: 11),  

 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine göre, “Mevcut kuruluş 
biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre 
yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” memur olarak 
adlandırılmakta, 

 - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, geniş anlamda kamu görevlisinin tanımını 
yaparken, “memur” terimini kullanmayarak, “kamu görevlisi” terimini tercih etmekte,  

 - 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda ise memur, bir askeri görevi yapmakla 
görevli olan kişi olarak belirtilmektedir.  

 

 



İdarenin Hareket Araçları 

144 

 Bu tanımlardan yola çıkarak bu statü için belirlenen temel şartlar üzerinden bir tanım 
yapmak gerekirse “Memur”, kamu hizmetini yerine getirmek üzere idareye tek taraflı 
hukuki bağla bağlanmış olan, kadroya bağlı görev yapan, genel idare esaslarına göre 
yürütülen asli ve sürekli görevleri yerine getiren, liyakate dayanan bir kariyer 
mesleğidir.  

 Memurluğu daha iyi açıklayabilmek için tanımlarda yer alan bazı tabirleri kısaca 
açmakta fayda bulunmaktadır. Bu noktada ilk olarak genel idare esaslarına göre yürütülen 
asli ve sürekli görevler tabirinden ne anlamak gerektiği üzerinde durulduğunda, bu tabirin 
idarenin tapu, sağlık, eğitim işlerinden kolluk faaliyetlerine kadar kamu hizmetleri için 
belirlediği görevlerin, bir kadroya bağlanmış olması ve kamu hizmetlerinin süreklilik 
göstermesinin anlaşılması gerekmektedir. Yine Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli 
kararlarında devletin başlıca görevleri içindeki hizmetlerin genel idare esaslarına göre 
yürütülen hizmetler olduğu belirtilmektedir. İdare tarafından yürütülen hizmetlerin özel 
hukuk kurallarını aşan usullerle görülmesi de bir başka özellik olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

 Memurluk tanımında diğer önemli nokta ise kadroya bağlı görev yapmadır. 
Memurluk sisteminin çerçevesi kadro ile çizilmektedir. Kadro, kamu hizmetlerinin sürekli 
ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere oluşturulan ve bu hizmetleri yerine 
getirecek kişileri sayı, nitelik, derece, ödev, yetki ve sorumluklar itibariyle gösteren 
çizelge olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt ve Ergun: 1998: 125). Bir kurumun kullanacağı 
görevlilerin sayısı “kadro” ile tespit olunmaktadır. Kadro, hem belirlenen görev için 
gereken insan gücü miktarını hem de bu görevlinin sahip olması gereken nitelikleri 
göstermektedir.  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği kadrosuz personel 
çalıştırılamamaktadır. Kamu görevlileri açısından kadro öncelikle, yaşamını 
sürdürülebileceği düzenli bir gelir ve mesleğini yürütebileceği bir iş anlamını taşımaktadır 
(Karasu ve Sezen, 1998: 21). Kadro oluşturmada genel kural, yasa ile belirlenmesidir. 
Nitekim 1982 Anayasası’nın 128’nci maddesinde açıkça memurların ve diğer kamu 
görevlilerinin nitelikleri, atamaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülüklerinin kanunla 
düzenleneceği belirtilmektedir. Bu açıdan bakıldığında memurların görev ve yetkileri ve 
özlük haklarının bağlı olduğu kadroların da kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.  

 İdare içindeki kadroların oluşturulması (ihdası), iptali ve kullanılmasına dair esas ve 
usullerini düzenlemek maksadıyla 10/7/2018 tarihli ve 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmıştır. Söz konusu kararname kadro 
lamaya yönelik belirlenen ilkeler incelendiğinde; 

 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşları 
kadrolarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilebileceği, 

 - Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca 
hazırlanan kadro ihdas teklifleri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel 
Başkanlığınca incelenmeyi müteakip Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı seklinde 
Cumhurbaşkanlığına sunulacağı,  

 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten 
itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek 
suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibariyle, 
yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımının yapılacağı, 
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 - İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar ile bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin ilgili 
kurumlarca onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılabileceği 
belirtilmektedir. 

 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan 
idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları girmekte, bu 
kararname kapsamına girmeyen kurumlar ise istisna olarak; 

 - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı,  

 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin kadro ve 
pozisyonları, 

 - Milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadro ve pozisyonları olarak 
belirtilmektedir.  

 

 Kadrolara ilişkin olarak kısaca değinilmesi gereken bir husus da “A Grubu Kadro” ve 
“B Grubu Kadro” ayırımıdır. “A Grubu” ve “B Grubu“ kadro ayrımı "Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te yapılmaktadır. 
(A) grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme 
programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş 
kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, 
Kaymakam Adayı). Bu kadroları tercih edecek adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS)'ye girmelerini müteakip ilgili kurumlarca yapılacak sınavlarda da başarılı olmaları 
gerekmektedir. Bu sınavlar ve aranılan özel şartlar ilgili kurumlar tarafından 
belirlenmektedir. (B) grubu kadrolar ise; kariyer mesleği olarak anılan meslekler dışında 
kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, 
teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi v.b.). Bu kadrolara ilk defa atanacak 
personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS 
Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına 
uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen 
kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. 

ÖNEMLİ 

  Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 

ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin 2 sayılı kararnameye ekli; 

 - 657 sayılı Kanuna tabi memuru, 

 - Sözleşmeli personel, 

 - İşçi kadro veya pozisyonlarına ait cetvellerde düzenlenenler haricindeki 

personeli ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfında yer 

alan personelinin gelecek yıla ilişkin kadro ve pozisyonları, bu Kararname 

hükümlerine tabi olmaksızın içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar 

Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır. 
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 Memur statüsünün tanımına ilişkin açıklamalardan sonra, memurluğun niteliklerine 
bakmak gerekmektedir. 

 

 657 sayılı Kanun’a göre, 

 1. Memurlar, görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara 
ayrılırlar, 

 2. Memurluk, bir kariyer mesleğidir, 

 3. Memurluk, liyakate dayanır. 

 Bir kamu hizmetin gerektirdiği niteliklerin belirlendiği ve bu nitelikler ışığında 
gruplandırma yapıldığı sınıflandırmanın temel amacı, hizmetin özellikleri ile elemanların 
nitelikleri arasında ilişki kurmak ve uyum sağlamaktır. Ayrıca yapılan sınıflandırma ile ücret 
belirlenmesi, personel alma ve yükselmeye ilişkin bir temel de oluşturulmaktadır.  

 Kamu personel sisteminde genelde tüm dünyada uygulanan iki çeşit sınıflandırma 
bulunmaktadır. Bunlar; kadro (iş) ve kariyer (rütbe) sınıflandırılmasıdır. Kadro 
sınıflandırmasında görev yerleri (pozisyon ve kadrolar), kariyer sınıflandırmasında ise 
çalışan personel sınıflara ayrılmaktadır (Sayan, 2009: 225). 657 sayılı Kanunda ise 
memurların sınıflandırması kariyer sistemine göre yapılmaktadır ve esas olarak personelin 
almış olduğu eğitime bakılmaktadır. Bu kapsamda, 657 sayılı Kanununda memurlar 12 
hizmet sınıfına ayrılmaktadır. 

 1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: Kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri 
hizmetleri gören ve söz konusu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurları 
kapsar. 

 2. Teknik Hizmetler Sınıfı: Kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden 
ve yürürlükte olan hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, 
jeolog, kimyager, matematikçi, istatistikçi vb. kapsar.  

 3. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Sağlık hizmetlerinde 
(hayvan sağlığı dâhil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, 
veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yükseköğrenim görmüş 
fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, 
biyolog, psikolog, diyetisyen, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi vb. kapsar.  

 4. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı: Kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle 
görevlendirilen öğretmenleri kapsar. 

 5. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, 
baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları 
kapsar.  

MEMURLUĞUN 3 TEMEL NİTELİĞİ 

  657 sayılı Yasa’ya göre, memurluğun üç temel niteliği bulunmaktadır.  

 1. SINIFLANDIRMA   

 2. KARİYER   

 3. LİYAKAT 
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 6. Din Hizmetleri Sınıfı: Özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim 
görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.  

 7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı: Özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, 
komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri 
ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları 
kapsar.  

 8. Jandarma Hizmetleri Sınıfı: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan 
subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile çarşı ve mahalle bekçilerini kapsar. 

 9. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı:  Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 
bulunan subay ve astsubayları kapsar. 

 10. Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve 
toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, 
aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama 
yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve 
basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri 
gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve 
yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli 
bulunanları kapsar.  

 11. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu 
sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet 
memurlarını kapsar.  

 12. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında 
veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya 
Cumhurbaşkanlığınca tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. 

 Memurlar için belirlenmiş olan sınıflar içerisine 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK ile 
eklenen Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfları diğer sınıflardan 
farklılık arz etmektedir. Öncesinde 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında olan bu 
kurumlara mensup personelin söz konusu KHK ile askeri statüleri kaldırıldığından tüm 
kazanılmış haklarıyla birlikte 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu kapsamına alınmış, 
ancak kendi mevzuatlarında yapılan düzenleme ile; 

 - Her türlü özlük işlerinde, kendi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde, 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanacağı, 

 - Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve 
rütbelerine göre 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman 
Jandarma Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personelin uygulanacağı 
hüküm altına alınmıştır.  

 Bu noktada Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı açısından 
personel rejiminin yukarıda belirtilen özellik nedeniyle devlet memurluğu sistemi içerisine 
geçtiğini söylemek mümkün değildir. Nitekim oluşan yeni durumda Jandarma ve Sahil 
Güvenlik personel sistemi idare hukuku perspektifinde aşağıdaki şekilde şemalaştırılabilir.  
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Şekil 4.3: Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lıkları Personel Sistemleri 

 

 Şüphesiz farklı kanunlarla düzenlenmiş olan bazı statülerin durumları bu sistem 

içerisinde ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, 2803 sayılı Jandarma 

Görev ve Teşkilatı Kanunu’nun Ek 10’ncu maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Kanunu’nun Ek-8’ncİ, maddesi ile 4678 sayılı TSK’de İstihdam Edilecek 

Sözleşmeli Subaylar ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 

kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında istidam edilen sözleşmeli subay ve astsubay 

ile uzman erbaş statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıfların 

Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığı ve 

Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıfların ise İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılacağı 

hüküm altına alınmıştır. Ancak geçici olarak öngörülen erbaş ve erler ile yedek subaylar 

için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmamıştır. Ayrıca, 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Jandarma ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfı altına 

çarşı ve mahalle bekçileri eklenmiş,; bunlar hakkında emniyet hizmetleri sınıfında yer alan 

emsali çarşı ve mahalle bekçilerinin mali ve sosyal haklarının aynı usul ve esaslar 

çerçevesinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

 Sınıflandırmaya ilişkin kısa açıklamalardan sonra ikinci nitelik olan memurluğun 

kariyer mesleği olması incelendiğinde, temelinde eğitim durumuna göre giren personelin, 

görev süresince ilerleyeceği ve yükseleceği, daha üst konumlara geçebileceği düşüncesinin 

yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda kariyer, memurların yaptıkları hizmetler için 

gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek 

derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmalarını ifade etmektedir (Günday, 2011: 
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514). Kariyer sistemi, kıdemi yani meslekte tecrübeyi esas almaktadır. Ayrıca, her sınıf 

içinde çeşitli dereceler bulunmaktadır. Derece, belli bir sınıf içinde görevin önem ya da 

sorumluluğun artışı sonucunu da doğuran bir yükselme adımıdır. Kariyer sisteminin temel 

özellikleri olarak; 

 1. Personelin hukuksal yapısı tek yanlı genel düzenleyici işlemlerden doğan bir 
durumla belirlenmesi, 

 2. Uzmanlaşma,  

 3. Kıdeme, liyakate ve ehliyete önem verilmesi, 

 4. Devamlı ilerlemeye ve yükselmelere paralel bir ücret sisteminin uygulanması, 

 5. Memurun sosyal ve parasal haklar açısından güvenceli bir düzene sahip olması 
şeklinde belirtilmektedir (Tortop ve diğerleri, 2013: 91). 

 Memurluğa ilişin üçüncü temel nitelik olan liyakate ilişkin olarak ise; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, mesleğe girmede ve yükselmede yeteneği (liyakati) esas 
almaktadır. Liyakat sistemi, kamu hizmetlerine girişin, hizmet içinde ilerleme ve yükselişin, 
her türlü görevlendirme ve yükselişin herkese açık ve sadece göreve uygunluk, yeterlik, 
başarı ölçütüne dayandırıldığı sistemdir. Hizmet gerekleriyle bağdaşmayan her türlü 
ayrımcılığın ve kayırmacılığın karşıtı bir yapıdır (Bozkut ve Ergun, 1998: 158). 

 Memurluğa ilişkin olarak değinilmesi gereken son nokta ise “istisnai memurluk” 
ayırımıdır. İstisnai memurluk görev ve nitelik açısından özellik gösteren ve bu nedenle 
atanmalarında, yükseltilmelerinde ve diğer hak ve yükümlülüklerinde özel hükümlere tabi 
tutulan memurluk kadrolarıdır (Bozkurt ve Ergun, 1998: 117-119). İstisnai memurluk, 
atamalarda idarenin takdir yetkisini genişlettiği için genel memurluk kadrolarına göre 
daha az güvencelidir. Türkiye’deki istisnai memurluklar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 59’ncu maddesinde sayma yoluyla belirlenmiştir. Valilik, büyükelçilik, Milli 

Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde 

özel nitelikli olarak gösterilen görev yerleri vb. istisnai memurluk olarak belirlenmiştir. Bu 
madde gereği valiler istisnai memur iken kaymakamlar istisnai memur değildirler.  

 Memurluğa giriş açısından kamu personeli incelendiğinde, ilk olarak 1982 
Anayasasının 70. maddesine bakmak gerekmektedir. Bu madde gereğince her Türk 
vatandaşı, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir ve hizmete alınmada, ödevin 
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırımın gözetilmemesi gerekmektedir. Bu genel 
hükümden hareketle 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde memurluk için gereken genel ve 
özel şartlar belirlenmiştir. Bunlardan genel şartlar; 

 1. Türk Vatandaşı olmak, 

 2. 18 yaşını doldurmuş olmak70,  

 3. Asgari ortaokul mezunu olmak, 

 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 5. Bazı suçlardan mahkûm olmamak71, 

 
70 Aynı maddede istisna olarak, 15 yaşını dolduran ve bir meslek veya sanat okulunu bitiren kişiler, ilgili meslek 
ve sanatı icra edebilmeleri için yargı kararıyla reşit olduktan sonra memur olabilmektedirler.  
71 Bu suçların neler olduğu, Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre; Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 
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 6. Askerlikle ilgisi bulunmamak72, 

 7. 657 sayılı Kanun’un engellere tanınan hakları düzenleyen 53. maddesi 
hükümleri73 saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl 
hastalığı bulunmamak74 gerekmektedir.  

 Ancak, memurluğa ya da diğer kamu görevlerine girmenin özel koşulları arasında, üst 
yaş sınırı konabilmekte75, kamu kurum ve kuruluşlarının görevi niteliği gereği daha 
yükseköğrenim dereceleri belirlenebilmekte ve kurumların özel kanun ve mevzuatında 
ilave şartlar getirilebilmektedir. Bu özel koşulların oluşturulmasında ise Anayasa’da 
belirtilen temel ilkeler esas alınmak zorundadır. 

 Memurluğa girişte eşitlik ve liyakate esas en önemli uygulama “Sınav Yöntemi”dir. 
Türkiye’de merkezi sınav sistemiyle, diğer adıyla KPSS ile memur alımı yapılmaktadır. Söz 
konusu sınavı yapma yetkisi Devlet Personel Başkanlığına verilmiştir. Devlet Personel 
Başkanlığı bu yetkisini ÖSYM’ye sınavları yaptırarak kullanmaktadır. İlk defa devlet 
memuru olarak atanacakların, Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava 
girmeleri ve bu sınavda başarılı olmaları zorunludur. Ancak bazı görevlere sınavsız 
atanmak da mümkündür. Sınavsız girilebilecek memurluklar da tıpkı sınavla girilebilecek 
memurluklarda olduğu gibi Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikle (Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik) düzenlenmektedir.  

 Sınavla alınan ve adaylık sürecini tamamlayarak asaleti tasdik olunan memurlara 
ilişkin iki hususun daha açıklanmasında fayda bulunmaktadır. Bu hususlardan birincisi 
memurların değerlendirilmesi, ikincisi ise, ücret ve yükseltilmeleridir.  

 Memurların değerlendirilmesi görevde başarılı olup olmadıkları konusunda bir 
yargıya varılması işlemidir. Değerlendirme, hem memur açısından, hem de onu çalıştıran 
idare açısından önemlidir. Memurlara ilişkin alınan kararlarda temel olan değerlendirme 
2011 yılına sicil verme olarak yapılmakta iken, 13 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla, 657 sayılı Kanun’daki sicile ilişkin 
düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış, yerine başarı ve verimliliği ölçebilmek için 
değerlendirme ölçütleri belirleme imkânı getirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu kanunda, 
görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı 
görev yapmak suretiyle, somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit 
edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar 

 
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar devlet memuru olamazlar. 
72 Aynı maddede askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak gerektiği belirtilmektedir.  
73 DMK 53’ncü maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında 
engelli çalıştırmak zorundadırlar. 
74 Sayılan genel şartlar arasında yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” 

hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 24/7/2019 tarihli ve E.: 2018/73; K.: 2019/65 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
75 Örneğin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde 
öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak 
şartı aranmakta idi. Ancak bu hüküm 28.02.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle kaldırılarak 
40 yaşın üzerinde de öğretmen ataması yapılmasının önü açılmıştır. 



İdarenin Hareket Araçları 

151 

tarafından başarı belgesi verilmesi76, 3 defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi 
verilerek, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi 
hâlinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül 
verilmesi düzenlemesi getirilmiştir77.  

 Ayrıca sicil sisteminin kaldırılması sonrası çoğu kurum ve kuruluş tarafından 
performans değerlendirmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Örneğin 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının 
Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, polise sicil notu yerine performans 
değerlendirme puanı verilmesi esası getirilmiş, “sicil notu ortalaması”, “olumsuz sicil”, 
“olumlu sicil” ve “takdirname” tanımları yürürlükten kaldırılarak, yerine “liyakat”, 
“performans değerlendirme puanı”, “yetersiz performans puanı” ve “çok iyi performans 
puanı” ve “başarı belgesi” ibareleri eklenmiştir.  

 Memurların ücret rejimi ve yükselmelerine ilişkin olarak ise, en temel düzenleme 
kademe ve derece ilerlemesi sistemidir. Kademe ilerlemesi, görevinde veya rütbesinde bir 
değişiklik olmadan, memurun belli bir hizmet süresini doldurması, yeteneğini göstermesi 
sonucu aylık açısından ilerlemesi anlamına gelmektedir. Bu tür ilerlemeye yatay ilerleme 
de denmektedir (Giritli ve diğerleri, 2013: 540). Kademe ilerlemesi belirlenen koşullar 
gerçekleştiğinde kendiliğinden olur. 657 sayılı Kanun’un 64. maddesine göre kademe 
ilerlemesinin yapılmasının koşulları bulunduğu belirtilmiş ve bunlar kademede en az bir yıl 
çalışmış olması, bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması olarak 
belirlenmiştir. Derece yükselmesi ise, memurun, bulunduğu hiyerarşi içinde ilerlemesi ve 
bulunduğu dereceden bir üst dereceye geçmesi anlamına gelmektedir. Buna “rütbe 
yükselmesi” veya “dikey yükselme” de denmektedir (Gözübüyük ve Tan, 2014: 635-636). 
657 Sayılı Kanunun 68. maddesine göre memurun derecesinin yükselmesinin koşulu 
olarak, üst derecede boş bir kadronun bulunması, içinde bulunduğu derecede en az 3 yıl 
ve üçüncü kademede bir yıl bulunması ve üst derece kadronun verdiği görevin gerektirdiği 
niteliklere sahip olması belirlenmiştir.  

 Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren 
fiil ve hâller 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinde ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Anılan 
maddede öngörülen disiplin cezaları şunlardır:  

 1. Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması 
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

 2. Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir. 

 3. Aylıktan Kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti 
yapılmasıdır. 

 4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, 
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır 

 
76 Bu yetki TSK’da (J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı hariç) çalışan devlet memurları için, 6318 sayılı kanun ile yapılan 
ekleme sonrası Milli  Savunma Bakanı kullanabilmekte veya yetkisini devredebilmektedir. Uygulamada başarı 
belgesi asgari general seviyesindeki amirler tarafından verilmektedir.  
77 Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro 
mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, MEB ve Em.Gn.Md.lüğü kadroları için binde yirmisinden 
fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilir. 
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 5. Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bir daha devlet memurluğuna atanmamak 
üzere memurluktan çıkarmak olarak belirlenmiştir.  

 

 Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren suçlarda, suçun öğrenilmesinden itibaren 
altı ay, diğer disiplin suçlarında ise bir ay içinde soruşturmaya başlanılması ve suçun 
işlenmesinden itibaren iki yıl içerisinde de disiplin cezası verilmesi gerekmekte, aksi hâlde 
disiplin suçu zaman aşımına uğramaktadır. Soruşturulan memurun savunma hakkı vardır 
ve bu hak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Savunması alınmadan disiplin 
cezası verilmemekte, savunma yapma süresi ise asgari yedi gün olabilmektedir.  

 Mevcut hukuk düzeni, disiplin cezalarına karşı iki türlü başvuru yolu öngörmüştür: 
Bunlar, idârî başvuru yolları ve yargısal başvuru yollarıdır. Her iki başvuru yolu da 657 sayılı 
Kanun tarafından memurlar için öngörülmüştür. Söz konusu kanunun 135. maddesi 
kapsamında, disiplin amirlerinin verdiği uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı 
memur, disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek 
disiplin kuruluna itiraz edilebilmektedir. İtiraz süresi, cezanın ilgiliye tebliğden itibaren 
yedi gün olarak belirlenmiştir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları idari açıdan 
kesinleşmektedir. Ancak disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna da başvurmak 
mümkündür.  

 Bu noktada kısaca memurların “Görevden Uzaklaştırma” işlemine değinmekte fayda 
bulunmaktadır. Görevden uzaklaştırma, memurların ceza veya disiplin soruşturması ile 
karşı karşıya kalmaları durumunda, görevi başında kalmalarında sakınca bulunması 
hâllerinde uygulanan geçici önlemdir (Altay, 2004: 9). 657 sayılı Kanunun 137. maddesine 
göre görevden uzaklaştırma, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, görevi başında 
kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olarak 
karımıza çıkmaktadır. Buradaki önemli nokta görevden uzaklaştırmanın bir ceza olmadığı 
ve bir idari tedbir olduğudur. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir 
safhasında da alınabilir. Bir memurun görevinden uzaklaştırılabilmesi için kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği durumların var olması ve görevi başında kalmasında sakınca 
görülmesi (aleyhine olan delilleri karartma tehlikesinin bulunması vb. durumlarda) 
durumlarında uygulanabilmektedir.  

 

 

 

ÖNEMLİ 

 Uyarma, kınama veya aylıktan kesme gibi disiplin cezalarını disiplin âmirleri tek 

başlarına verebmlektedirler. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının 

verilmesinde disiplin âmiriyle birlikte disiplin kurulu yetkili kılınmıştır. Bu cezanın 

verilebilmesi için disiplin âmirinin yetkili disiplin kuruluna başvurması, disiplin 

kurulundan da başvuru doğrultusunda bir karar çıkması gerekmektedir. 

 Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, 

memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile 

verilebilmektedir. 
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 4.2.1.3.2. Diğer Kamu Görevlileri: 

 Tek yanlı hukuki bağı olan diğer üç kategorinin bulunduğu “Diğer Kamu Görevlileri”, 
1982 Anayasası ile kamu personel hukukuna girmiştir. Diğer kamu görevlileri, tıpkı 
memurlar gibi, sözleşmeye bağlı olarak değil, statü ilişki çerçevesinde devlette istihdam 
edilmektedirler. Bu kapsamda memurlar dışında kalan ve 657 Kanunun birinci maddesi ile 
bu kanunun uygulama alanı dışında tutulan, ayrı personel kanunları ve düzeni bulunan 
görevliler diğer kamu görevlileri kavramı içine girmektedir. Bu statüler literatürde adli, 
akademik ve askerî personel olarak tanımlanmaktadır. 

 a. Adli Personel: Adli personel yargı bağımsızlığı gereği genel memur statüsünden 
kopmuş bir konumdadır. Adli personele ilişkin genel esaslar 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu ile belirlenmiş durumdadır. Bu kanun adli yargı hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları ile idari yargı hâkim ve savcılarına ilişkin esasları düzenlemektedir. Aynı zamanda 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri de özlük hakları bakımından 
bu kanunun hükümlerine tabidirler.  

 Adli personel hâkim ve savcılar olmak üzere iki temel sınıfa ayrılmaktadır (Sayan, 
2009: 213). 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda hâkimlik mesleğinin tanımı 
yapılmamıştır. Ancak hâkimi, kamu düzeni içerisinde devlet, birey veya bunların karşılıklı 
ilişkileri esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve suç oluşturabilecek durumları, 
yürürlükteki anayasaya, kanun ve hukuk kurallarına uygun olarak inceleyen ve vicdani 
kanaatine göre bağımsız olarak karar veren kişi olarak tanımlamak mümkündür. Türk 
hukuk sisteminde hâkimler adli ve idari yargı hâkimleri olarak görev yapmaktadırlar. 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 3. maddesine göre adli yargıda görev yapan hâkimler; 
mahkeme başkan ve üyeleri, hâkimleri, Yargıtay tetkik hâkimleri ile Adalet Bakanlığı 
merkez kuruluşunda idari görevde çalışan hâkimlerdir. İdari yargı hâkimleri ise, mahkeme 
başkan ve üyeleri, hâkimleri, Danıştay tetkik hâkimleri ile Adalet Bakanlığı merkez 
kuruluşunda idari görevde çalışan hâkimlerdir.  

 Diğer sınıfı teşkil eden savcı ise sözlük anlamıyla, toplu adına iddiada bulunun kişi 
olarak tanımlanmaktadır (Baran, 1996: 54). 2802 sayılı Kanunda savcının da tanımı 
yapılmamaktadır. Genel olarak savcı, suçlara ilişkin olarak bizzat veya kolluk vasıtasıyla 
hazırlık soruşturmasını yapan ve lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında 
kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil 
eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisi olarak 
tanımlanmaktadır (Türkiye İş Kurumu: 2005). Türk hukuk sisteminde savcılar da adli yargı 
ve idari yargı savcıları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu’na göre adli yargıda çalışan savcılar; il ve ilçe Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet 
başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı 
merkez kuruluşunda idari görevde çalışan savcıları, idari yargı savcıları ise, Danıştay 
savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda idari görevlerde çalışan savcıları 
kapsamaktadır. Savcının tanımından da anlaşılacağı üzere hâkimler gibi bir tarafsızlığından 
bahsetmek mümkün değildir. Savcı kamu düzeninin sağlanmasında idare ya da toplumun 
vekili konumunda görevini yürütmektedir.  

 Adli personelin hizmete girişlerindeki sınavları ise Adalet Bakanlığı tarafından 
ÖSYM’ye yaptırılmaktadır. Hâkim ve savcı alımına ilişkin olarak aranan nitelikler 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu 8. maddesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda; 

 1. Türk vatandaşı olmak, 
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 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak  

 3. Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk 
fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan 
derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,  

 4. İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir 
hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan 
derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna 
göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara 
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,  

 5. Kamu haklarından yasaklı olmamak, 

 6. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık 
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,  

 7. Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına 
engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin 
yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi 
engeli bulunmamak,  

 8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, 3 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan 
veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren 
bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.  

 9. Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek, 

 10. Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda 
bulunmamış olmak,  

 11. Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yazılı yarışma sınavında 
başarılı olma şartı hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl 
çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 45 yaşını 
doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta 
başarılı olmak, şartları aranmaktadır.  

 Yukarıda belirtilen şartları sağlayarak iki yıllık adaylık sürecini başarıyla tamamlayan 
hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla atamaya tabi tutulmaktadırlar.  

 Hâkimlik ve savcılık mesleği; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci 
sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılmakta, birinci sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre 
ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş hâkimler otomatik 
olarak birinci sınıf hâkim olmaktadır.  

 Öncelikle hâkimler ve savcıların her biri için gizli sicil dosyası tutulmakta, gizli sicil 
dosyasına yetkililer tarafından düzenlenecek sicil raporlarıyla müfettişler tarafından 
verilen hal kâğıtları ve mal beyannameleri konulmaktadır. Adli personelin yükselmesi ise 
kendi içerisinde bir sistemle yapılmaktadır. Üst dereceye yükselecek olan hâkimler için, 
verdikleri karar ve hazırladıkları iddianamelerden örnekler ve durum değerlendirme 
raporlarından oluşan sicil fişleriyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından karar 
verilmektedir. Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcıların değerlendirmeleri ise, müfettiş hâl 
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kâğıtları78, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da kapsayacak 
biçimde iş cetvelleri, kanun yolu incelemesinden geçen işleri ile varsa meslekî ve akademik 
konulardaki faaliyetlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, üç yılda bir 
Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yapılmaktadır.  

 Hâkim ve Savcılara verilecek disiplin cezaları ise 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu 62. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Hâkim ve savcılara; sıfat ve 
görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun 
niteliğine ve ağırlık derecesine göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca; 

 1. Uyarma,  

 2. Aylıktan kesme,  

 3. Kınama,  

 4. Kademe ilerlemesini durdurma, 

 5. Derece yükselmesini durdurma,  

 6. Yer değiştirme,  

 7. Meslekten çıkarma cezaları verilebilmektedir.  

 Söz konusu cezalardan uyarma kınama, aylıktan kesme ve meslekten çıkarma 
cezalarının genel nitelikleri memurlara yönelik disiplin cezalarına benzemekle birlikte bu 
cezalara neden olan davranışlar ve sonuçları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin 
aylıktan kesme cezası açısından memurlar için birçok davranışa verilebilmekte ve sonucu 
brüt aylığın 1/8 ila 1/30 arasında kesintiyle sonuçlanmakta iken, adli personel için bu ceza 
izinsiz veya kabul edilebilir mazereti olmadan göreve gelmeme durumunda ve her bir için 
bir günlüğün kesilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yine kademe ilerlemesi memurlar için 
bir ila üç yıl arasında uygulanırken, adli personelde sadece bir yıl kademe ilerlemesi 
durdurulabilmektedir.  

 Adli personele has iki ayrı ceza türü de bulunmakta olup, 2802 sayılı Kanun’un 67. 
maddesinde belirtilen derece yükseltilmesinin durdurulması aynı maddede belirtilen 
nedenlerle ilgilinin bir üst dereceye yükseltilmesini iki yıl süreyle durdurulası sonucunu 
doğurmakta; yer değiştirme cezası ise 68. maddede belirtilen nedenlerle 
uygulanabilmektedir.  

 Son olarak adli personele de memurlara uygulandığı şekilde görevden uzaklaştırma 
tedbiri uygulanmaktadır.  

 b. Akademik Personel: Akademik personel ise mali haklar açısından 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu içerisinde yer almakta birlikte, akademik özerkliklerine bağlı 
olarak genel yasa kapsamından çıkarılmış bir durumdadırlar. Bu bağlamda akademik 
personeli, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim öğretim sistemi içerisindeki görevleri 
yapmak üzere çalışan personel olarak tanımlamak mümkündür. Söz konusu personel 2914 
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu çerçevesinde istihdam edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 
78 2802 sayılı kanuna göre adalet müfettişlerinin, denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlerine 
dayanarak hâkim ve savcılar hakkında düzenleyecekleri belgelerdir.  
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 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre akademik personel üç sınıfa 
ayrılmaktadır:  

 1. Öğretim Üyeleri Sınıfı: Öğretim üyeleri sınıfı, profesörler, doçentler ve doktor 
öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre profesör, 
en yüksek düzeyde akademik unvana sahip kişidir. Doçentlik, doçentlik sınavını başarmış 
akademik unvana sahip kişi olup, yükseköğretim kurumları dışından alınabilen tek 
unvandır. Doktor Öğretim Üyesi ise, doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta 
uzmanlık ve belli sanat dallarında yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişiyi 
tanımlamaktadır.  

 2. Öğretim Görevlileri Sınıfı: Öğretim görevlileri ders vermek, uygulama yapmak 
ve yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır. Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve 
bağlı birimlerinde 2547 sayılı YÖK Kanunu’nca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler 
veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim 
uygulamaları için görevlendirilirler. Kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle 
tanınmış kişiler de öğretim görevlisi olarak süreli veya ders saati ücreti ile 
görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak 
fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri 
üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı 
aranmaksızın ders saat ücreti ve sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi 
kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler. Bu süre sonunda işgal 
ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar 
görüldüğü takdirde yeniden atanabilirler. Atanma süreleri sonunda görevleri 
kendiliğinden sona ermektedir. 

 3. Araştırma Görevlileri Sınıfı: Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında 
yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili 
diğer görevleri yapan öğretim elemanlarıdır. 

 Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanı kadrolarına alımlar bu kapsamda çıkarılmış 
olan bir yönetmelik ile düzenlenmiş olup, bu kadrolara atama yapılabilmesi için; 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurları için 
belirtilen şartları taşımak, 

 2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan 
her türlü atamada ALES'den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
yapılan Yabancı Dil Sınavından(YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir. 
Ayrıca üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, yukarıda belirlenen puan 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 1. Öğretim Üyeleri: 

 a. Profesör 

 b. Doçent   

 c. Doktor Öğretim Üyesi 

 2. Öğretim Görevlileri 

 3. Araştırma Görevlileri 
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barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilmektedir. Yine özel şartlar 
kapsamında; 

 1. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış 
olmak gerekmekte, 

 2. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için, lisans düzeyinde eğitim yapılan 
birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az 
yüksek lisans mezunu olmak, konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan 
birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve 
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak, uygulamalı birimlerde 
görev yapacak öğretim görevlisi adaylarında ise en az tezli yüksek lisans mezunu olmak 
veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli 
olmak, özel şartları aranmaktadır.  

 Akademik personel için diğerleri gibi bir adaylık öngörülmemiştir. Atanmalarına ilişkin 
ise, araştırma görevlileri için 3 ayrı yöntem öngörülmüş olup; 

 1. 2547 sayılı YÖK Kanunu 33. maddeye tabi araştırma görevlileri, ilgili birimlerin 
teklifi ve olumlu görüşleri üzerine rektörün onayı ile en çok üç yıl süreyle atanmakta,  

 2. 2547 sayılı YÖK Kanunu 50/d’ye tabi lisansüstü öğretim yapan öğrencilerden 
oluşanlar, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrolarından birine 
atanabilmekte, 

 3. 2547 sayılı YÖK Kanunu 35’nci maddeye tabi olan araştırma görevlileri ise, “Bir 
Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri 
Hakkında Yönetmelik”e göre, öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla yeni kurulan veya 
gelişmekte olan üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma görevlisi 
kadrolarına, lisansüstü eğitim yapmak üzere, gelişmiş eğitim programı bulunan başka bir 
üniversiteye veya ileri teknoloji enstitüsüne tahsis edilerek, lisansüstü öğrenim görmek 
üzere gidecekleri üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde görevlendirilmektedir.  

 Üniversitelerde yabancı uyruklu akademik personel de görev alabilmektedir. 
Sözleşme ile görevlendirilecek bu yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü 
veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurlunun uygun görüşü 
üzerine rektör tarafından atanmaktadırlar.  

 Akademik personele ilişkin sicil sistemi de memurlara ilişkin hükümler çerçevesinde 
yerine getirilmektedir. 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeden akademik 
personel de etkilenmiş ve sicil sistemi bu personel için de kalkmıştır (YÖK Genel Kurulunun 
19/12/2013 tarihli ve 2013.14.1323 sayılı Kararı).  

 Akademik personele verilen disiplin cezalarında ise 15/4/2020 tarihli ve 7243 sayılı 
sayılı kanunla yapılan değişiklikle devlet memurlarına uygulanan disiplin sistemi ile olan 
bağı koparılmış ve uygulanabilecek uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, 
kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme disiplin cezaları 
gerektiren haller 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesine eklenmiştir. 
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 c. Askeri Personel Sistemi:  

 

Şekil 4.4: Askeri Personel Sistemi 

 Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Anayasa ve yasalarca verilen görevleri, askeri 
ve sivil personel olmak üzere iki temel kamu görevlisi türü ile yürütülmektedir. Birinci tür, 
iki temel alt kümede değerlendirilebilir. Birinci alt küme, askerliği bir meslek olarak 
yürüten kesimdir. Bu küme kendi içerisinde 3 alt kümeye ayrılmakta olup, bunlar subay, 
astsubay ile erbaş ve erlerdir. İkinci temel alt küme ise zorunlu hizmet yükümlülüğünü 
yerine getiren kesimdir. Bunlar; 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu 
hükümlerine tabi yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ve erlerdir.  

 İkinci tür kamu görevlisi ise sivil personel oluşturmaktadır. Sivil personel genel statü 
olarak 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmekle birlikte Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun asker kişilere yönelik düzenlemelerinden bazı 
hükümler bu personele de uygulanmaktadır. Ayrıca sivil statüde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 59. maddesi gereğince istihdam edilen istisnai memurlar ve yine 
2547 sayılı YÖK Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamında 
istihdam edilen öğretim elemanları da yer almaktadır. Bu iki kategorideki personelin bazı 
özlük hakları subaylarla eşdeğer tutularak bir nevi diğer sivil memurlardan farklı bir 
statüye kavuşturulmuşlardır.79  

 (1) Askeri Personel: 

 Askerî personel rejimi, esas olarak 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile düzenlenmiştir. Ancak, askerî 

 
79657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu 59. maddesi gereğince, istihdam edilen istisnai memurlara yönelik 
211 sayılı İç Hizmet Kanunu’nun 116. maddesine 1990 yılında eklenen madde ile TSK sosyal tesislerinden 
görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade edecekleri, askeri personel arasındaki protokol 
münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanacağı hükmü getirilmiştir. 22 Mayıs 2015 tarihinde 
kabul edilen 6318 sayılı kanun ile ise, TSK’lerinin yükseköğretim kurumlarında görevli sivil öğretim 
elemanlarının özlük haklarına yönelik olarak da benzer düzenleme yapıldığı görülmektedir.  
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personel içerisinde, sözleşme ilişkisiyle istihdam edilen kesimlerin özel istihdam yasaları 
bulunmaktadır. Bu noktadan itibaren kısaca statülere değinmekte fayda vardır.  

 (a) Askerliği Meslek olarak Yürüten Statüler: 

 (I) Subay: Subaylar, askerlik kurumu kapsamında emir komuta hiyerarşisinin 
yüksek kademe insan gücünü oluşturmaktadır. Askerlik kurumunda yönetici olarak 
değerlendirilebilecek esas grup subaylardır.  

 

 Subay, sadece muharebe etmekten değil, aynı zamanda barışın tesisi ve 
korunmasından da sorumludur (Sığrı, 2006: 99). 

 (II) Astsubay: Silahlı kuvvetlerdeki askeri hiyerarşi içerisinde rütbe gerektiren ara 
kademe insan gücü ihtiyacı için oluşturulmuş bir statüdür. Astsubaylık, NATO bünyesinde 
bütün dünya ülkelerinde geçerli olan meslektir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar 
olan dönemlerde bugünkü anlamda “Astsubay” statüsü bulunmamaktadır. Bu zaman 
dilimlerinde, bizim bu günkü anlamı ile astsubaylık olmasa da sadece bazı rütbelerin 
karşılığı şu anki duruma denk gelebilmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra ancak 1951 
yılında çıkarılan kanunla bugünkü anlamda astsubaylık bir statü haline gelmiştir. 1951 
tarihli 5802 sayılı Astsubay Kanunu’nda öncesinde gedikli erbaş olarak yetiştirilmiş ve 
yetiştirilmekte olan askeri şahıslara da astsubay deneceği hüküm altıma alınmıştır. 
Sonrasında ise 926 sayılı T.S.K. Personel Kanunu ile esas şekline bürünmüştür. 

 (III) Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er (Erbaş ve Er): Askerliği meslek olarak yürüten ilk 
kademe insan gücü olarak değerlendirilmesi gereken erbaş ve er kümesi içerisinde iki 
istihdam şekli bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken “Uzman Erbaş” ve 
“Sözleşmeli erbaş ve er” istihdam şekillerinin altında yatan temel neden olarak, gelişen 
görev şartları ve TSK’nin personel ihtiyacı gösterilmekte ve söz konusu ihtiyaçların 
zorunlu askerlik hizmetinin dönem içerisindeki yarattığı sıkıntılar ve profesyonel 
güvenlik ihtiyacı gereği oluşturulduğu belirtilmektedir. Aslında TSK’nin bu tür personele 
olan ihtiyacı 1954 yılında öngörülerek bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, 6320 sayılı Çavuş 
ve Uzman Çavuş Kanunu hazırlanmıştır. Ancak söz konusu kanun zaman içerisinde gerekli 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edilemediğinden, yeni bir istihdam şekli 
oluşturulmuştur. Uzman erbaş istihdamı için belirlenen sözleşmelilik, bu kadrolarda 
gereken eğitim alt yatırımının kısa vadede karşılanabilir veya bu statüde dönemsel ve ani 
eksikliklerin kısa vade içerisinde karşılayabilme imkânı sağlanması yaratmak için 
öngörüldüğü değerlendirilmektedir.  

 

 

SUBAY 

 Subaylık; bilgi, yetenek ve tecrübeye ilaveten; toplumsal, ulusal ve evrensel 

sorumluluk gerektiren ve bir insanın yeteneklerini, zamanını mesleğe adamasını ve 

kapsamlı bir eğitim ve tecrübe ile geliştirilebilen karmaşık ve yüksek bir zihinsel 

kapasiteye sahip olunmasını gerektiren bir ihtisas mesleğidir. 
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 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na göre, TSK bünyesinde istihdam edilen personel 
ile bağlı olduğu birlikler tarafından yapılan sözleşmelerle oluşturulan 2-5 yıllık istihdam 52 
yaşına kadar devam ettirilebilmekte, bu andan itibaren ise istekliler, merkezi yönetim 
bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB 
ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı dâhil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet 
memuru olarak istihdam edilebilmektedir. 

 2000 yıllarına sonunda ortaya çıkan yeni bir istihdam şekli olan “Sözleşmeli Erbaş ve 
Er”lik ise 2011 yılında 6191 sayılı kanun ile oluşturulmuştur. Sözleşmeli erbaş ve er 
istihdamının oluşturma gerekçeleri incelendiğinde, özellikle zorunlu askerlik süresinin 
kısalması, iç güvenlik görevlerinin uzman ve alanında yetişmiş personel tarafından yerine 
getirilmesi ihtiyacının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Söz konusu ihtiyacın benzer 
kadrolar için oluşturulmuş uzman erbaş istihdamı ile karşılanmamasının temel nedeni ise 
uzman erbaşların belirli süre sonra fiziki güç ve kabiliyet gerektiren görevlerde etkin olarak 
kullanılamaması, daha kısa sürelerle kısmen uzman erbaş kadrolarına belirlenmiş teknik 
ve devamlılık gerektiren erbaş ve er kadroları dışında kalan kadrolar için bu istihdamın 
öngörülmesi olarak belirtilmiştir. Bakıldığı zaman gelecekteki tam profesyonel ordu için 
gereken yapının temellerinden biri olarak düşünülen bu yeni istihdam şekli azami yedi 
yıllık bir süreçte silahlı kuvvetler bünyesinde görev yapmalarına imkân vererek belirlenen 
sorunları aşmayı hedeflediği değerlendirilmektedir.  

 (b) Zorunlu Askerlik Sistemi İçerisinde Yer Alan Statüler:  

 Dünya’da zorunlu askerlik uygulamasının bugünkü anlamda başlangıcı Fransız İhtilali 
dönemine gitmekle birlikte, uygulama ülkemizde ilk defa 12 Mart 1914 tarihli ve 296 Sayılı 
Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatı ile başlamaktadır. 1927 yılında ise, yine 
zorunlu askerliği temel alan ve bugün hala geçerli olan 1111 sayılı askerlik kanunu 
yürürlüğe girmiştir. 1927 yılından bugüne kadar, süresi kısalmakla birlikte, askere alma 
usul ve esaslarında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. (Akyürek, 2010: 24). Son 
olarak ise 25/6/2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile zorunlu 
askerlik sistemi tek bir çatı altında ve yeni bir anlayışla yürütülmeye başlanmıştır.   

 Öncelikle 7179 sayılı Kanun 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar 
ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’nu tek bir çatı altında toplamıştır. Bu kapsamda 
geçmişten gelen “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya 
mecburdur.” hükmü korunmakla birlikte, bu hizmetin yapılma şeklinde önemli 
değişiklikler yapılmıştır. Örneğin eski sistemde yer alan yedek subaylığın yanısıra yeni 
sistemde yedek astsubaylık ta ihdas edilmiştir. Normal koşullarda askerlik için hizmet 
süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki ay olarak 
belirlenerek geçmiş döneme göre erbaş ve erlerde 6 aylık bir kısaltma yapılmıştır. Ancak 
erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile 
terhise hak kazandığı tarihten itibaren ilgili bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay 
süre ile sınırlı olmak üzere söz konusu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine 
devam edebilmektedir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlere net asgari ücretten 
az olmamak üzere harçlık ödemesi de yapılmaktadır.  

 Asgari dört yıllık yükseköğretim kurumlarından ve dengi okullardan mezun olan 
yükümlülerden TSK’nın ihtiyaç miktarı kadarı yedek subay adayı olarak; asgari iki veya üç 
yıl süreli yükseköğretim kurumlarından veya bunların dengi okullardan mezun olan 
yükümlülerden TSK’nın ihtiyaç duyduğu yükümlüler ise yedek astsubay olarak görev 
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yapmaktadırlar. Yedek astsubaylık yeni bir statü şeklidir ve hangi konsept içerisinde 
istihdam edileceği uygulamayla ortaya çıkacaktır.  

 Yeni askerlik sisteminde geçmiş dönemlerde geçici olarak uygulanan bedelli askerlik 
sistemi kalıcı hale getirilmiş durumdadır. Bu kapsamda istekli olan yükümlülerden TSK’nın 
ihtiyacı doğrultusunda bakanlıkça belirlenen miktarı 240.000 gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan bedeli silahaltına alınmadan önce peşin 
ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini 
yerine getirmiş olmaktadırlar. Başvuru sayısının fazla olması durumunda kimlerin bu 
haktan faydalanacağı ise kura ile belirlenmektedir. Ayrıca toplam en az üç yıl süre ile fiilen 
yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler ise bedelli askerlik için belirlenen miktarı ödemek 
ve bakanlıkça esasları belirlenen uzaktan eğitimi almak koşuluyla dövizle askerlik 
hizmetinden faydalanabilmektedirler. 

 Yeni sistemde ortaya çıkan önemli bir değişiklik ise geçmişte öğretmenler için 
uygulanan askerlik hizmetini kendi mesleğini icra şeklinde yerine getirme işleminin 
tabipler için de genişletilmesidir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklarca belirlenen miktarlar 
doğrultusunda bu mesleklerde olan yükümlüler temel askerlik eğitimi sonrasında kendi 
bakanlılarını emrinde zorunlu askerliklerini mesleklerini icra ederek yerine 
getirmektedirler. Yine geçmiş dönemde uygulanan emniyet hizmetleri sınıfı personelin on 
yıl meslekte kalması sonrası askerlikten muaf olmasına yönelik düzenleme devam 
etmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 
görevli muvazzaf ve sözleşmeli subay veya astsubaylar ile uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş 
ve erlerin hizmette geçirdikleri sürelerin görevlerinden ayrıldıktan ve ilişikleri kesildikten 
sonra askerlik yükümlülüğünden sayılmasına ilişkin ise TSK’daki emsali statüler için 
uygulanan esaslar uygulanmaktadır. Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri kesilen uzman 
jandarmaların hizmette geçirdikleri sürelerin tamamı da askerlik hizmetinden 
sayılmaktadır.  

 (2) Sivil Personel : 

 Genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan sivil memur statüsü 
aynı zamanda disiplin işlemleri ve özlük hakları açısından 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu 
ile 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile de düzenlenmektedir. Bu bağlamda askeri şahıslar 
hakkında uygulanan mevzuata tabi olmaları nedeniyle, birlik komutanları ve disiplin 
amirleri tarafından verilen emirlere uymak mecburiyetindedir. 

 TSK’da istihdam edilen sivil personele ilişkin hükümlerin ilk defa 1961 yılında 
yürürlüğe giren 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu içerisinde yer aldığı görülmektedir. Ancak 
söz konusu kanunun madde gerekçeleri incelendiğinde, TSK’da görevli sivil memurlara 
yönelik olarak 1935 tarihli TSK Dahili Hizmet Kanununda açık hükümler bulunmadığından, 
toplu bir düzenleme ihtiyacının olduğunun belirtilmesine yönelik değerlendirme, bu 
dönemden önce de TSK bünyesinde sivil personel istihdamının olduğunu göstermedir. 
Örneğin 1926 yılında çıkarılan 912 sayılı Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurin 
Hakkındaki Kanun’da, 1938 yılında askeri hemşireler, hastabakıcılar ve ebeler hakkında 
çıkarılmış olan 3433 sayılı Kanun’da ve 1944 yılında çıkarılmış ve halen yürürlükte olan 
5044 sayılı Askeri Öğretmeler Hakkındaki Kanun’da sivil personele ve özlük haklarına 
yönelik düzenlemelere rastlamak mümkündür. Sivil memur statüsünün ilk olarak hangi 
maksatla TSK bünyesinde oluşturma ihtiyacı hissedildiğine yönelik net bir bilgi 
bulunmamasına karşın, özellikle asker şahıslar için düzenlenen atama rütbe ve hak ve 
yükümlüklerden kurtarılarak rütbe gerektirmeyen işler için bu statünün oluşturulduğu 
düşünülmektedir. 
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 TSK bünyesindeki askeri fabrikalar ve bakım merkezlerindeki görevlerde istihdam 
edilen işçiler ise İş Kanunu kapsamında görevlerini yerine getirmektedirler. Bununla 
birlikte son yıllarda silahlı kuvvetlerin kendi bünyesindeki üretim merkezlerinin 
azalmasıyla birlikte bu statüdeki personelin alımı neredeyse kalmamıştır.  

 4.2.2. Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması: 

 Kamu görevlileri için yürütmekte oldukları kamu hizmetinin özelliği gereği, suç 
işlemesi veya suçun mağduru olması ayırımına gidilmeden özel hükümler getirilmiştir. 
Kamu görevlilerinin suç işlemeleri durumunda, haklarında üç ayrı biçimde ceza 
soruşturması yapılabilmektedir. Bu kapsamda, temel düzenleme 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunla düzenlenmiştir. 

 Öncelikle kamu görevlilerinin, görev dışı zamanlarda ve görevle ilgili olmayan 
biçimde suç işlemeleri durumunda soruşturma ve yargılama işlemlerinin adlî yargı 
organları tarafından yapılacağının unutulmaması gerekmektedir. Kamu görevlilerinin 
görevleri esnasında ve görevleri nedeniyle suç işlemeleri durumunda 4483 sayılı Kanun 
gereği ön inceleme, ceza kovuşturmasına izin vermeye yetkili makam tarafından 
yapılmaktadır. Ceza soruşturması, ceza kovuşturmasının açılması ve hüküm aşaması adlî 
yargı yerlerince yapılmaktadır. 4483 sayılı Kanun kapsamına giren ve kamu görevlilerinin 
görevsel suçlarıyla ilgili bir ihbar veya şikâyet olduğunda Cumhuriyet Savcılarının, eldeki 
deliller ışığında ilgili makamdan soruşturma izni istemeleri gerekmektedir. Diğer makam 
ve memurlarla kamu görevlileri de bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, 
şikâyet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili 
merciye iletmek durumundadırlar.  

 Görevle ilgili suç işlendiğini haber alan izin vermeye yetkili merciin kamu görevlisi 
hakkında bir ön inceleme yapması gerekmektedir. İnceleme yapacakların, izin vermeye 
yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. 
Ön inceleme sonucu hazırlanan rapor doğrultusunda yetkili makam, son soruşturma izni 
verilmesine veya verilmemesine gerekçeli olarak 30 gün içinde karar vermesi 
gerekmektedir. Ceza soruşturması izni verilmesine ilişkin kararlara karşı hakkında 
inceleme yapılan kamu görevlisi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararlara karşı ise 
Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi itiraz edebilir. İtiraz süresi, yetkili makamın 
kararının tebliğinden itibaren 10 gündür. 
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5. İDARENİN FAALİYETLERİ: 

 Savunma, güvenlik, adalet, eğitim sağlık gibi konular itibarıyla çok çeşitlilik gösteren 
idarenin faaliyetleri, öğretide “kamu hizmeti” ve “kolluk” olmak üzere iki ana başlık altında 
anlatılmaktadır. Bu bakımdan, kolluk ve kamu hizmeti idarenin faaliyetlerinin bütününü 
oluşturmaktadır. İdare; kamu hizmetleri ile toplumun yararına yönelik çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirirken, kolluk faaliyetleri ile kamu düzenini ve güvenliğini sağlamaktadır. 

 Kolluk ve kamu hizmeti temelde iki noktada farklılaşmaktadır. İlk olarak, iki faaliyet 
türü işlem yönünden farklılaşmış durumdadır. Kolluk faaliyetleri, büyük çoğunlukla tek 
yanlı işlemler ile yürütülmektedir. Bir başka deyişle, idare, kolluk faaliyetlerini ilgilinin 
rızasını ve onayını almadan ve tek taraflı karar vererek gerçekleştirmektedir. Kamu 
hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ise hem tek yanlı hem de iki yanlı işlemler 
yapılmaktadır. Örneğin, su, doğalgaz ve elektrik gibi hizmetlerden yararlanmak isteyen bir 
kişi idare ile sözleşme yapmaktadır.  

 İkinci bir fark ise, kolluk ve kamu hizmeti faaliyetleri yerine getirilirken kullanılan araç 
ve yöntemlerden kaynaklanmaktadır. Kolluk faaliyetleri, düzenleyici veya bireysel nitelikte 
olan emir ve kısıtlamalar yoluyla yürütülmektedir. Kamu hizmetlerinde ise idare bir 
edimde bulunmakta, yani bir hizmet sunmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. 
Mesela demiryolu, karayolu gibi altyapı çalışmalarında bulunmakta, okullarında eğitim 
vermekte, hasta olanlara sağlık hizmeti sunmaktadır.  

 Her ne kadar idari faaliyetlerde kolluk ve kamu hizmeti olarak ikili bir ayrıma gidilse 
de, uygulamada bu ayrıma keskin çizgiler koymak mümkün değildir. Nitekim kolluk 
faaliyetlerinin de kamu hizmetine yönelik olduğu, bireylerin ve toplulukların en başta 
gelen ihtiyaçlarından olan güvenliğin sağlanmasının da bir kamu hizmeti olarak kabul 
edildiği sıkça rastlanan bir değerlendirmedir (Derbil, 1969: 443; Kıratlı, 1973: 15). Başka 
bir ifadeyle, kolluk faaliyetleri kamu hizmetinden başka bir şey değildir. Ancak, doğası 
itibarıyla diğer kamu hizmeti faaliyetlerinden farklılaşan yönleri bulunmaktadır. Bu açıdan, 
kamu hizmeti ile kolluk farklı başlıklar altında anlatılmaktadır. 

 5.1. Kamu Hizmeti: 

 Kamu hizmeti kavramı, idare hukukunun önemli kavramlarından biridir. Öyle ki, kamu 
hizmeti geçmişten günümüze kadar idare hukukunun temelini belirleyen, idari yargının 
görev alanını saptayan ve idarenin yerine getirmekte yükümlü olduğu etkinliklerin genel 
çerçevesini çizen bir kavram olarak kabul edilmektedir (Giritli ve diğerleri, 2013: 844).  

 5.1.1. Kamu Hizmeti Tanımı: 

 Öğretide ve Türk hukukunda, kamu hizmeti kavramı çeşitli anlamlarda 
kullanılmaktadır. Bu farklı anlamlar üzerinde kesin bir uzlaşı olmamasına rağmen, genel 
olarak iki temel ayrıma gidilmektedir.80 Buna göre, kamu hizmeti bir yönüyle “teşkilat, 
kuruluş”; diğer yönüyle de “faaliyet, uğraş” anlamına gelmektedir. Bu anlamlardan yola 
çıkılarak, kamu hizmeti kavramı “organik” ve “maddi” anlamda olmak üzere iki farklı 
açıdan açıklanmaktadır.  

 
80 Türk hukukunda maddi ve organik anlamda olmak üzere kavram kullanıldığı görülmektedir. Ancak, 
doktrinde bu ikili ayrıma şekil (biçimsel) anlamını da ekleyenler bulunmaktadır. Şekil anlamına yönelik 
açıklamalar için bkz: GİRİTLİ, İ. vd., a.g.e., 2006, s. 846; GÜNDAY, M., İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 
2003, s. 256; (Odyakmaz ve Kaymak, 2019: 179). 



İdarenin Faaliyetleri 

166 

 Organik anlamda kamu hizmeti, bir kamu örgütünü belirtmek için kullanılmaktadır. 
Belli bir hizmeti yürütmek için gerekli olan kamu görevlilerinin ve araçlarının bütününü 
ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, organik anlamda kamu hizmeti kamu hizmetlerini 
yürüten örgüt, yani yukarıda da açıklanmış olan “idari teşkilat” için kullanılmaktadır. Türk 
hukukunda kamu hizmetinin organik anlamda kullanımı 1982 Anayasası’nın 70. 
maddesinde “Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir.” şeklinde yer almaktadır. 

 Maddi anlamda kamu hizmeti ise, yerine getirilmesinde kamu yararı olan ve 
toplumsal ihtiyaçları karşılayan faaliyetleri (etkinlikleri) ifade etmektedir (Günday, 2011: 
296). Bu anlamdaki kamu hizmeti, faaliyeti yürüten örgütün niteliklerinden bağımsızdır. 
1982 Anayasası’nın 47. maddesinde yer alan “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir” ifadesi faaliyet 
anlamına bir örnektir. 

 Türk içtihadında yerleşmiş bir tanımlama olmamakla beraber, Anayasa Mahkemesi 
kamu hizmetini şöyle tanımlamaktadır: “En geniş tanıma göre kamu hizmeti, devlet ya da 
diğer kamu tüzelkişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve 
ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve 
topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir. Toplumsal yaşamın zorunlu 
gereksinimlerini karşılayan hizmetler, nitelikleri gereği kamu hizmeti olarak 
görülmüştür.”81 

 

 Bir faaliyetin kamu hizmeti olması için öncelikle kamu yararı gözetmesi 
gerekmektedir (Gözler, 2019: 478) ki bu özellik özel kişilerin etkinliklerinden ayıran en 
temel özelliktir. Diğer önemli bir özellik ise kamu hizmetinin idare tarafından veya idarenin 
kontrol ve denetiminde yürütülmesi gerektiğidir. Bu açıdan bakıldığında kamu hizmetinin 
mutlaka kamu tüzel kişiliği tarafından yürütülmesi mutlak olmayıp özel hukuk kişisi 
tarafından da kamu tüzel kişiliği kontrol ve denetiminde yürütülmesine imkân 
bulunmaktadır. Bu kapsamda Anayasa’nın 47 nci maddesinde “Devlet, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden 
hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya 
devredilebileceği kanunla belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.  

 

 

 

 
81 AYM,. 9.12.1994, E 1994/43, K 1994/42-2. 

KAMU HİZMETİ 

 Kamu tüzel kişileri tarafından ya da onların gözetim ve denetiminde özel 

hukuk kişileri tarafından yürütülen ve yerine getirilmesinde kamu yararı bulunan 

toplumsal faaliyetlerin karşılanmasına yönelik bir etkinliktir. 
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 5.1.2. Kamu Hizmeti İlkeleri: 

 Her kamu hizmetinin kendine özgü kurallarının olduğu kabul edilmekle birlikte, 
hepsinde ortak olan bazı ilkelerin olduğu söylenebilir. Bu açıdan, kamu hizmetleri yerine 
getirilirken bazı temel ilkelere uyulması gerekmektedir. Bunlar “devamlılık”, “değişkenlik”, 
“eşitlik” ve “tarafsızlık”tır. 

 5.1.2.1. Devamlılık (Süreklilik) İlkesi: 

 Kamu yararı sağlayan etkinlikler olan kamu hizmetleri, devamlı ve düzenli bir şekilde 
yürütülmek durumundadır. Ancak devamlılıktan kasıt, hizmetin her an ve her durumda 
devam etmesi değildir. Elbette ki, savunma, güvenlik, sağlık, itfaiye, doğalgaz, su, elektrik 
gibi kesintisiz biçimde devam eden kamu hizmetleri bulunmaktadır. Örneğin, kolluk veya 
sağlık birimleri, kesintisiz hizmet verebilecek şekilde örgütlenmişlerdir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri her zaman ve her duruma cevap verebilecek şekilde teşkilatlanmıştır. Buna 
karşın devletin bazı faaliyetleri belli zaman dilimlerinde ve koşullarda devam etmektedir. 
Örneğin kamu binaları, genellikle belli mesai saatlerinde hizmet yürütürlerken, eğitim 
hizmeti belirli dönemlerde yerine getirilmektedir. Burada önemli olan, hizmetin 
kanunların ve düzenleyici işlemlerin öngörmediği bir şekilde kesintiye uğramamasıdır 
(Gözler, 2019: 488). Bir başka deyişle, idare kendiliğinden, dilediği gibi kamu hizmetinin 
yürütülmesine son vermemesi gerekmektedir (Giritli ve diğerleri, 2013: 855). Bu durum 
kamu hizmetinin özel hukuk tüzel kişisi tarafından yerine getirilmesinde de geçerlidir. 
Ancak bu noktada gerektiğinde “öngörülemezlik teorisi82” bağlamında şartlarda gereken 
değişimlerin yapılmasını gerekli kılabilmektedir. 

 Devamlılık ilkesinin bazı kamusal sonuçları vardır. İlk olarak, devamlılık ilkesi kamu 
hizmetlerini yürütenlerin grev yapmasına engeldir. 1982 Anayasası’na göre, işçiler 
haricindeki diğer kamu görevlilerinin grev hakkı bulunmamaktadır. Çünkü grev sonucunda 
kanunun öngörmediği bir biçimde kamu hizmetleri kesilmekte ve bundan dolayı, ağır 
zararlar ortaya çıkabilmektedir (Gözler, 2019: 488). İkincisi, görevi sona eren veya istifa 
eden kamu görevlisi yerini yeni bir memur devralana kadar görevine devam etmek 
durumundadır.  

 5.1.2.2. Değişkenlik (Değişebilirlik) İlkesi: 

 Değişkenlik (değişebilirlik) ilkesi, toplumsal gereksinimlerdeki ve kamu yararı 
anlayışındaki değişime kamu hizmetlerinin uyum sağlaması olarak tanımlanmaktadır 
(Gözler, 2019: 489). Toplumsal gereksinimleri en iyi ve en verimli şekilde 
gerçekleştirebilmek için idare, değişen koşullara kendini uydurmak zorundadır. Bundan 
dolayı, kamu hizmetlerinin örgütlenme ve işleyişinde yeni yöntemlere, vasıtalara ve 
düzenlemelere başvurulması değişkenlik ilkesinin bir gereğidir (Günday, 2011: 301).  

 5.1.2.3. Eşitlik ve Tarafsızlık (Yansızlık) İlkesi: 

 Kamu hizmetlerinin icrasında yerine getirilmesi gereken diğer bir ilke ise “eşitlik” ve 
onun doğal bir sonucu olan “tarafsızlık”tır. Literatürde eşitlik ve tarafsızlık kavramlarının 
ayrı başlıklar altında açıklanmasına rastlanılmaktadır. Ancak, aralarındaki yakın neden-

 
82 Öngörülemezlik teorisi tarafların kendi inisiyatifleri dışında öngörülemeyen ve norma olmayan durumlar ve 
olaylar karşısında hizmetin işlemesini mali yönden önemli zora sokan durumun karşılanması gerektiğini 
savunan bir yaklaşımdır(Gözler,2019: 469). Bu sayede kamu hizmetinin aksamadan yürümesi sağlanmaktadır. 
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sonuç ilişkisi sebebiyle, bu iki kavramın beraber değerlendirilmesinin daha uygun olacağı 
düşünülmektedir.  

 Eşitlik ilkesi, 1982 Anayasası’nda tanımlı olan “kanun önünde eşitlik” ilkesinin bir 
sonucudur. Bu ilkeye göre, kanunlar önünde eşit olan yurttaşlar toplumsal ihtiyaçları 
karşılayan kamu hizmetlerinden de eşit bir şekilde yararlanmak durumundadır. Bu 
nedenle, idarenin kamu hizmetlerinden faydalanan kişileri serbestçe seçme hakkı 
yoktur.83 

 Eşitlik ilkesi, herkesin aynı hizmeti eşit derecede alacağı anlamına gelmemektedir. 
Buradaki eşitlik, öncelikle kamu hizmetlerinin, aynı koşullarda bulunanlara, aynı biçimde 
sunulmasıdır. Diğer bir ifadeyle eşitlik, aynı hukuksal durumda olanlara aynı hizmetin 
sağlanmasıdır. Örneğin idare, diğer vatandaşlardan farklı olarak, şehit yakınlarına artı bir 
imkân sağlayabilir ve sağlamışsa da bunu bütün şehit yakınlarına eşit bir şekilde sunmak 
yükümlülüğündedir. Eşitlik ilkesinin amacı, birbirleriyle aynı durumda bulunanlara 
mümkün olduğunca ayrı kuralların uygulanmasının ve ayrıcalıklı kişi veya topluluklar 
yaratılmasının engellenmesidir.  

 

 Tarafsızlık ilkesi ise eşitlik ilkesinin doğal bir sonucudur. Bu ilkeye göre, idare kamu 
hizmetlerini yürütürken tarafsız ve objektif davranmak durumundadır. İdare, hizmet 
sunduğu kişi veya toplulukların siyasal düşüncelerine, etnik kökenlerine, dinsel 
inanışlarına ve sair niteliklerine bakmaksızın hizmetlerini yerine getirmek durumundadır. 
Bu nedenle, kişiler hem kamu hizmetlerinden yararlanma hem de kamu hizmetlerine 
katılma bakımından eşit durumdadırlar (Günday, 2011: 301). Benzer şekilde, kamu hizmeti 
yürüten kamu görevlileri tarafsızlık ilkesi gereği kendi siyasal, sosyal, dini eğilimlerini dışa 
yansıtmamakla yükümlüdürler (Gözler, 2019: 491). 

 Yukarıda sayılan üç ilke dışında kamu hizmetlerinin meccaniliği (bedelsizliği), yani kar 
amacı gütmemesi; kamu hizmetlerinin dini inanç ve aidiyet gibi hususlara bağlı 

 
83 GİRİTLİ, İ. vd., a.g.e., 2006, s. 857. 

T.C. ANAYASASI 

X. Kanun önünde eşitlik 

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz. 

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul 
ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve 
idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorundadırlar. 
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yürütülmemesi gibi ilkeler de literatürde geçmektedir. Ancak özellikle son dönemde kamu 
yönetiminde yaşanan dönüşüm ve değişimlerle birlikte kamu hizmeti açısından da önemli 
değişimler yaşandığı açıktır.  

 5.1.3. Kamu Hizmetinin İşletilme Usulleri: 

 Kamu hizmetlerinin ne şekilde işletileceğine ilişkin karar verme yetkisi yasama 
organında ve kanunlarla verilmiş yetkiler çerçevesinde idari makamlardadır. Bu kapsamda 
kamu hizmetleri temelde kamu tüzel kişilikleri vasıtasıyla veya özel hukuk kişilerine 
işlettirme usulüyle olmak üzere iki ana usul belirlenmiş durumdadır. 

 5.1.3.1 Emanet Usulü: 

 Bir kamu hizmetinin o hizmeti üstlenen kamu kurum ve kuruluşu tarafından bizzat 
yürütülmesi usulüdür. Bakanlıkların yürütmekte oldukları işler bunlara en iyi örneklerden 
biridir. Bu hizmeti kamu idareleri doğrudan kendileri yapabileceği gibi bir kamu kurumu 
kurarak da yerine getirebilmektedir.  

 5.1.3.2 İmtiyaz Usulü: 

 Bir kamu hizmetinin o hukuk kişisiyle yapılan sözleşme uyarınca hizmetin gider ve 
gelirle özel hukuk kişisine kalmak üzere işletilmesi usulüdür. Örneğin elektrik dağıtım 
hizmeti üstlenen özel hukuk kişileriyle yapılan sözleşmeler buna örnektir.  

 5.1.3.3 İltizam Usulü: 

 Bir kamu hizmetinin önceden belirlenmiş bedel karşılığında özel hukuk kişisi 
tarafından işletilmesi usulüdür. 

 5.1.3.4 Ruhsat Usulü: 

 Bir kamu hizmetinin idare tarafından verilen bir ruhsatla özel hukuk kişisi tarafından 
işletilmesi usulüdür. İdare tarafından tek taraflı olarak verilen ve idareye geniş denetim 
yetkileri tanıyan bir usuldür. Son dönemlerde enerji sağlık gibi alanlarda sıkça 
karşılaşılmaktadır. 

 5.1.3.5 Yap İşlet Devret Usulü: 

 Bir kamu hizmeti gereken alt yapı ve tesisin özel hukuk kişisi tarafından kurulması 
sonrasında bu hizmetin amortisman ve belirlenecek oranda kar sağlayacak süre için özel 
hukuk kişisince işletilmesi usulüdür. Köprü ve otoyol yapımlarında dönem içerinde bu 
yönteme başvurulmuştur. 

 Açıklanan usuller dışında son dönemlerde ortaya çıkan yeni usullerde kamu özel 
ortaklığı, görevlendirme sözleşmeleri, yap işlet usulü gibi usullerde kamu hizmetlerinde 
gördürülmek üzere kullanılmaktadır. Bu usullerde temel nokta idarenin yürütmesi 
gereken kamu hizmetlerini ortaya konan ilkeler çerçevesinde ve kamu yararı ışığında 
yerine getirmeyi sağlamaktır.  
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 5.2. Kolluk: 

 5.2.1. Kamu Düzeni ve Kolluk Kavramı: 

 Devletin en başta gelen görevi, toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamaktır. Hatta 
“güvenlik” insanlığın toplumsal açıdan en eski ihtiyacı olarak kabul edilmektedir (Özay, 
2004: 565). Bu nedenle, hiçbir otorite düzensizliğe göz yummamaya çalışır. Gerektiğinde 
ve kapasitesi ölçüsünde devlet otoriteleri, toplumsal düzensizliklere gerekli cevabı verir; 
yetişemediği durumlarda ise düzeni sağlayan yeni bir otorite ortaya çıkar ve toplum da bu 
otoriteyi destekler (Kıratlı, 1973: 27). 

 Bundan dolayı, düzen ve güvenlik görevi devletler için var olmanın bir gereği olarak 
görülmektedir. Mevzuatımızda ve hukuk literatüründe bu varoluşsal görevler, “kamu 
düzeni” kavramı altında toplanmıştır. Kolluk da, kamu düzeninin korunması, 
sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulması durumunda eski hale gelmesi için birey ve 
toplum davranışlarının düzenlenmesi amacıyla oluşturulan “teşkilata”, yürütülen 
“faaliyetlere” ve aynı zamanda bu faaliyeti icra eden “personele” denilmektedir 
(Akyılmaz, 2017: 585). 

 

 Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi kolluk kavramı hem “organik” hem de 
“maddi” bir anlama sahiptir. Maddi anlamda kolluk, kamu düzeninin sağlanması için 
yürütülen faaliyeti ifade ederken, organik anlamda kolluk ise kamu düzenini sağlamakla 
yetkili kuruluşu ve onun personelini ifade etmektedir (Giritli ve diğerleri, 2013: 813).  

 Hukukumuzda belirgin bir kolluk tanımlaması olmamasına rağmen, 2559 sayılı Polis, 
Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun ilk iki maddesinden yararlanılarak kolluğun mevzuatta 
şu şekilde tanımlandığı söylenebilir:  

 “Bireyin ve toplumun emniyet ve asayişinin sağlanması; halkın ırz, can ve malının 
korunması; yardım isteyenlere, yardıma muhtaç çocuk, hasta ve acizlere yardım edilmesi; 
kanun, tüzük, yönetmelik ve kamu düzenine aykırı hareketlerin işlenmesinden önce bu tarz 
fiillere kanunlar çerçevesinde engel olunması, bu fiiller işlendikten sonra da sorumluları 
hakkında yasal işlem yapılarak ilgili makamlara teslim edilmesi suretiyle kamu düzeninin 
sağlanması için kurulan teşkilata ve bu personelin yürüttüğü faaliyete kolluk denir 
(Bucaktepe, 2008: 25).” 

 

 

 

 

KOLLUK 

 Kamu düzeninin korunması, sürdürülmesi ve düzeninin bozulması 

durumunda eski hale gelmesi için birey ve toplum davranışlarının düzenlenmesi 

amacıyla oluşturulan “teşkilata”, yürütülen “faaliyetlere” ve aynı zamanda bu 

faaliyeti icra eden “personele” denilmektedir (Akyılmaz, 2017: 585). 



İdarenin Faaliyetleri 

171 

 

 Kolluk ve kamu düzeni yakından bağlantılı kavramlardır. Zira kamu düzeni, kolluk 
kuvvetleriyle ve kolluk etkinlikleri gerçekleştirilerek sağlanmaktadır. Kamu düzeninin 
sağlanması, bireylerin ve toplumların faaliyetlerini düzenleme ve sınırlamayla mümkün 
olmaktadır. İdare, bunun için bazı sınır ve yasaklar koymaktadır. Bu koyduğu kuralları da 
toplum ve bireylerce uyulup uyulmadığını kontrol etmektedir. Bu kontrol görevini de 
idare, kolluk kuvvetleri aracılığıyla yürütmektedir.  

 Bu noktada kısaca değinilmesi gereken husus kamu düzeninin nasıl bozulduğudur. 
Aslında her kurala aykırı davranışı kamu düzenini bozma olarak algılamamak 
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında kamusal alan ve özel alan kavramları ortaya 
çıkmaktadır. Kamunun bir anlamı olan “ortak alan” tabirinden yola çıkıldığında söz konusu 
ortak alanda düzene aykırı davranış kamu düzenini bozacaktır. Özel alandaki davranışlar 
ise ortak alana sirayet ederse kamu düzenini bozduğu değerlendirilmektedir. Tabii ki 
buradan ortak alana yansımayan tüm davranışların da kamu düzenini bozmayacağı anlamı 
çıkmamaktadır. Örneğin intihar eden bir kişiye kolluğun müdahalesi özel alana müdahale 
olarak görülmemesi gerekmektedir.  

 5.2.2. Kamu Düzeninin Öğeleri: 

 Kolluk ile kamu düzeni kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Zira yukarıda 
da açıklandığı gibi, kolluk faaliyetlerinin amacı kamu düzenini sağlamak, korumak ve 
bozulduğunda bunu geri getirmektir. Bu nedenle, kamu düzeni kavramını biraz daha 
açmak yerinde olacaktır.  

 Kolluk faaliyetlerinin amacı diyebileceğimiz kamu düzeni, öğretide çeşitli öğelere 
ayrılmaktadır. Bunlar, “güvenlik”, “kamu huzuru”, “kamu sağlığı” ve “genel ahlakın 

KOLLUK FALLİYETLERİNE VERİLEBİLECEK ÖRNEKLER 

1. Kişilerin mal ve canlarının korunmaı 

2. Kimlik Kontrolleri 

3. Arama faaliyetleri 

4. Adli soruşturmalar 

5. Kaçakçılıkla Mücadele 

6. Terörle Mücadele 

7. Gürültü ve Kirlilikle Mücadele 

8. Toplumu tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla Mücade 

9. Fuhuşla Mücadele 

10. Uyuşturucu ile Mücadele  

11. Ruhsat ve İzin Verme 

12. Trafik Denetimi 

13. İdari Yaptırım Uygulama (Odyakmaz ve Kaymak, 2019: 163) 
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korunması”dır.84 Bu öğeler, kamu düzeninin sağlanmasında birbirini tamamlayıcı 
niteliktelerdir. 

 5.2.2.1. Güvenlik: 

 Buradaki güvenlik, bireylere ve eşyalara karşı kazaların ve tehlikelerin olmaması 
halidir (Onar, 1966: 1479). Bir başka deyişle, güvenlik, bireylerin ve toplumların can ve 
mallarına zarar verebilecek kaza ve tehlikelerin yokluğudur (Günday, 2011: 262). Bu kaza 
ve tehlikeleri önlemek için kolluk çeşitli güvenlik etkinlikleri yürütmektedir. Örneğin trafik 
kontrolleri yapmakta, kişilerin can ve malını korumak için devriyeler düzenlemekte, 
kanunların ve düzenleyici işlemlerin kaza ve tehlikelerin önlenmesi için öngördüğü 
kuralların kontrolünü yapmaktadır. Kolluğun yürüttüğü buna benzer etkinlikler, kamu 
düzeni kavramının güvenlik öğesi ile ilgilidir (Giritli ve diğerleri, 2006: 819). Yine son 
dönemlerde yaygın olarak kullanılan MOBESE sistemleri de güvenlik öğesiyle 
açıklanmaktadır.  

 5.2.2.2. Kamu Huzuru: 

 Kamu huzuru öğesi, “sükûn” ya da “dirlik ve esenlik” olarak da adlandırılmaktadır. 
Kamu huzuru, hayatın akışını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü düzensizliğin ve 
karışıklığın yokluğu demektir (Günday, 2011: 262). Bireyleri ve toplumu rahatsız 
edebilecek toz, gürültü, duman, koku, ışık ve bunun gibi düzensizliğin ve karışıklığın 
olmaması kamu huzurunu sağlar. Burada kişilerin hayatını tehlikeye atan bir durum için 
değil, günlük yaşamlarını normal olarak sürdürmesini engelleyen bir durum için kolluk 
önlemler almaktadır. Kolluk, güvenlik önlemlerinin yanında bu düzensizliklerin ve 
karışıklıkların da önlenmesinde görevlidir. Örneğin çevrenin kirletilmesi, gürültü yapılması, 
tütün mamullerinin yasak olan yerlerde tüketilmesi gibi durumlarda kolluk, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’na göre idari yaptırım uygulayabilmektedir. 

 5.2.2.3. Kamu Sağlığı: 

 Kamu sağlığı, toplumda bulaşıcı ve yaygın hastalıkların olmaması ve toplumsal 
hayatın sağlıklı bir şekilde sürmesi demektir. Elbette burada bireylerin tek tek sağlığı değil, 
kamusal sağlık (toplumun sağlığı) önemlidir (Gözler, 2019: 525). Bireysel hastalıkların 
iyileştirilmesi idarenin yürüttüğü sağlık kamu hizmetlerinin amacıdır. Ancak, kolluk 
çerçevesinden yürütülen kamu sağlığına yönelik faaliyetler ise, toplumdan bulaşıcı ve 
yaygın hastalıkların uzak tutulmasını amaçlamaktadır. Kısacası, kamu düzeninin öğesi 
olan kamu sağlığı, genel sağlıktır (Günday, 2011: 262). Bu kapsamda, idarenin 
sorumlulukları birçok kanun altında belirlenmiştir. Şimdi kısaca bu kanunlara değinmekte 
fayda bulunmaktadır:  

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idare, ülkedeki sağlık şartlarını 
düzeltmek ve vatandaşların sağlığına zarar veren bütün hastalıklar ve diğer hususlarla 
mücadele ederek gelecekte sağlıklı nesil yetiştirilmesini sağlamak görevlerini yüklenmiştir 

 
84 Kamu düzeni öğeleri, çeşitli yazarlarca farklı isimlerde ve farklı sayılarda belirlenmiştir. Örneğin Gözler, kamu 
düzeni öğelerini öncelikle klasik ve modern anlayış olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Klasik anlayışta, “kamu 
güvenliği”, “kamu huzuru” ve “kamu sağlığı” olmak üzere üç öğe vardır. Yazara göre, zamanla, modern 
anlayışla beraber, bu üç öğeye dört öğe daha eklenmiştir. Bunlar, “genel ahlak unsuru”, “kamusal estetik”, 
“insan onuru”, “bireylerin kendilerine karşı korunması” ve “birlikte yaşamaktır”dır. Kamu düzeni öğelerine 
ilişkin daha fazla açıklama için bkz.: (Gözler, 2019: 525-526); (Özay, 1986: 571-577); (Giritli, 2006: 818-820); 
(Günday, 2003: 261-263). 
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(m. 1). Ülkede kolera, veba, lekeli humma, karahumma daimi surette basil çıkaran mikrop 
hamilleri, çiçek, difteri, uyku hastalığı, dizanteri, kızıl, şarbon, kızamık vb. gibi kanunda 
belirtilen diğer hastalıkların oluşması halinde idare duruma el koyarak kamu düzeni için 
gerekli önlemleri alması gerekmektedir. İdare kolluk marifetiyle gerekirse bazı bulaşıcı 
hastalık taşıyanları ve yakınlarını tecrit edebilmekte veya tecride zorlayabilmektedir. (m. 
73). Nitekim son dönemde tüm dünyada etkisini gösteren COVİD-19 pandemi sürecinde 
İçişleri Bakanlığı ve kolluk marifetiyle alınan tüm düzenlemeler ve önlemlerin büyük kısmı 
kamu sağlığı öğesiyle alkalıdır. 

 Bunun yanında kanun, gençlerin sağlığı açısından çeşitli düzenlemeleri de 
içermektedir. Örneğin, 12 yaşından küçük çocukların yanlarında ebeveyni veya velileri 
olduğu halde dahi meyhanelere girmesi ve 18 yaşından küçük gençlere her nevi ispirtolu 
içki verilmesi veya satılması yasaklanmıştır. 12 yaşından küçük bütün çocukların fabrika ve 
imalathane gibi her türlü sanat işletmesiyle maden işlerinde işçi ve çırak olarak istihdamı 
yasaklanmıştır. 12 yaş ile 16 arasında bulunan kız ve erkek çocuklar günde azami 8 saatten 
fazla çalıştırılamamaktadır. Yine, 12 yaş ile 16 yaş arasında bulunan çocukların saat 
20:00’dan sonra gece çalışmaları yasaklanmıştır (m. 166, 173 ve 174). 

 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair 
Kanunu ile, idare uçucu maddelerin zararlarından kamu sağlığını korumayı amaçlayan 
çeşitli düzenlemeler getirmiştir. İdarenin amacı; solumak, koklamak yoluyla veya başka bir 
şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların 
erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu maddelerin zararlı etkilerinden korumaktır. Bu 
kanun kapsamında, kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri maddeler 
ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri hangi amaçla olursa 
olsun, çocuklara satılması, verilmesi; çocuklar tarafından kullanılabilme ihtimalinin varlığı 
halinde, bu ürünlerin yetişkinlere de satılması ve verilmesi yasaklanmıştır (m.2-3). 

 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun amacı da, 
gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, 
tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. 
Bu nedenle, kanun içerisinde kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler içermektedir. 

 5.2.2.4. Genel Ahlakın Korunması: 

 Belli bir yer ve zamanda toplumun büyük bir kısmının paylaştığı değer yargılarına göre 
belirlenen kurallar bütününe “genel ahlak kuralları” denmektedir. Bu toplumsal kurallarla 
çelişen tutum ve davranışlar, yeri geldiğinde kişilerin tepkisini çekebilmekte ve kamu 
huzurunu kaçırabilmektedir. Bundan dolayı, genel ahlakın korunması kamu düzeni için 
gereklidir (Giritli ve diğerleri, 2013: 820). Ancak kolluk genel ahlakın korunmasına yönelik 
yürüttüğü faaliyetlerde çok özen göstermek zorundadır. Bilindiği üzere, her ahlak kuralı 
kanunlarımızda maddi yaptırımı bulunan bir hukuk kuralı olarak tanımlanmamıştır. Burada 
kolluk, her adımında olduğu gibi, hukukun öngördüğü çerçevede hareket etmek 
durumundadır.  

 2559 sayılı Polis, Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, genel kolluğa genel ahlakın 
korunması açısından idari görevler yüklemektedir. Buna göre, kolluk tarafından kat’i delil 
elde edilmesi halinde; mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve 
fuhuş yapılan evler ve yerler, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü 
geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilmektedir. Bu fiil sebebiyle bir yıl içinde 
üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiilin tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma 
ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il 
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özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilmektedir. (m. 8/C). Bunun yanında 
kolluk; 

 - 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, 

 - Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde 
sarkıntılık edenleri, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik edenleri, 

 - Genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli ve görüntülü eserleri, 
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları, herhangi bir müracaat veya 
şikâyet olmasa bile engellemesi gerekmekte, davranışlarının devamını durdurarak 
yasaklamaktadır. (m. 11). 

 Ayrıca Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden 
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü çerçevesinde idare, hem kamu sağlığı 
hem de genel ahlakın korunması açısından kamu düzenine ilişkin faaliyetler 
yürütmektedir. Tüzüğün en önemli amacı genel ahlakı bozan bir eylem olan fuhşu denetim 
altına almaktır. Bu kapsamda, belli şartlar tamamlandığında, “Zührevi Hastalıklar ve 
Fuhuşla Mücadele Komisyonları”nın da kurulması gerekmektedir.  

 Genel ahlak öğesine ilişkin bir diğer örnek de RTÜK tarafından sinema filmlerine 
uygulanan sınırlama, yayın yasağı yaş sınırlaması getirilmesi gibi uygulamar verilebilir 
(Sancakdar vd., 2019: 674) 

 Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus da kamu düzenini bozan eylemlerin 
kolaylıkla bir öğe altında değerlendirilemeyeceği bazen birden fazla öğeyle de ilgili 
olabildiğidir. Örneğin bir fabrikanın faaliyeti esnasında çıkan duman kamu sağlığı öğesi ile 
alakalı iken çıkardığı ses kamu huzuru kapsamında değerlendirilmektedir.  

 5.2.3. Kolluk Çeşitleri ve Ayrımı:  

 

Şekil 5.1: Kolluk Çeşitleri 
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 Kolluk öncelikli olarak “idari kolluk” ve “adli kolluk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
İdari hukukunun başlıca çalışma alanını idari kolluk oluşturmaktadır. İdari kollukta da 
“genel idari kolluk” “özel idari kolluk” ve “yardımcı kolluk” olmak üzere üçlü bir ayrıma 
gidilmektedir.85 

 5.2.3.1. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı: 

 5.2.3.1.1. Adli-İdari Kolluk Ayrımının Kıstasları: 

 Öncelikle bu ayrıma neden ihtiyaç olduğuna kısaca değinmek gerekmektedir. İlk 
olarak belirtmek gerekir ki adli kolluk faaliyetlerini genel kural olarak kolluk amir makam 
ve personeli yapmamaktadır. Kolluk faaliyetlerinde genel yetkili savcı ve yargı aşamasında 
mahkemelerdir.  

 İkinci olarak ise mevzuat boyutunda da bu ayrımın bulunduğudur. 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 2. maddesinde kolluğun genel emniyetle ilgili görevinin 
iki kısmının olduğu belirtilmekte, bu kısımlar ise; 

 - Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine 
uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü 
almak, 

 - İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer 
kanunlarda yazılı görevleri yapmak şeklinde açıklanmaktadır.  

 “Adli Kolluk”, “İdari Kolluk” ayrıma yönelik ilk kıstas, bastırma-önleme kıstasıdır 
(Gözler, 2019: 527). Buna göre, adli kolluk faaliyetinin amacı, suç işlendikten sonra 
harekete geçerek suçluları ve delilleri araştırmak; bunları ilgili makamlara teslim etmektir. 
Yani adli kolluk, suçları meydana getiren fiilleri kamu düzeni daha fazla bozulmasın diye 
bastırmaktadır. Diğer taraftan, idari kolluk faaliyetleri, işlenmiş suçlardan bağımsız bir 
şekilde, kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yöneliktir. Buradaki amaç, hem suç 
işlenmesini hem kamu düzeninin bozulmasına engel olmaktır (Giritli ve diğerleri, 2013: 
814). Bunun için idari kolluk, kamu düzeni bozulmadan faaliyet gösterir ve kamu 
düzeninin bozulmaması için gerekli önlemleri alır (Odyakmaz ve Kaymak, 2019: 166). İşte 
bu nedenle, adli kolluk faaliyetlerinin “bastırıcı” niteliği olduğu belirtilirken, idari kolluk 
faaliyetlerinin ise “önleyici” niteliğinin daha belirgin olduğu söylenmektedir.  

 Ancak bastırma-önleme kıstası, adli ve idari kolluk için tam bir ayrım 
sağlamamaktadır. Zira idari kolluk faaliyetlerinin asıl amacı önlemek olmakla birlikte, 
kamu düzenini bozan durumları bastırmak ve bu gibi durumlarda ilgili kişilere yaptırım 
uygulamak da idari kolluğun yetkileri arasındadır. Örneğin idari kolluğun çevreyi kirletme, 
trafik kurallarına uymama, gürültü yapma gibi kamu düzenini zedeleyen eylemleri 
bastırma ve bu eylemlere idari yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır. Kısacası, 
bastırma-önleme kıstası ayrım için yeterli gözükmemektedir. 

 İkinci bir ayrım kıstası ise “belirli bir suçla ilgili olma” (Gözler, 2019: 527) kıstasıdır. 
Buna göre, kolluk faaliyeti bir suçla ilgiliyse adli kolluk; bir suçla ilgili değilse idari kolluk 
faaliyetidir. Burada, kolluk faaliyetinin amacı, ayrımdaki en önemli belirleyici kıstastır. “Bu 
amaç, kolluk makamlarının veya kolluk personelinin kolluk faaliyetlerine başlarken sahip 

 
85 Alan yazımında yardımcı kolluk ayırımı kullanıldığı gibi sadece genel ve özel idari kolluk olmak üzere ikili 
ayırımı yeterli gören yazarlar da bulunmaktadır. Ancak söz konusu yardımcı kolluk ayırımında bırakılan 
yapıların genel kolluk kuvvetlerine yardımcı ve destek maksatlı oluşturulması, özel kolluğun ise genel kolluğa 
ihtiyaç duymadan kedilerine tanınmış kolluk yetkilerini kullanabilmesi göz önüne alınmıştır. 
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oldukları niyettir.” (Gözler, 2019: 528). Kolluk faaliyetinin suça ilişkin olarak başlatılıp 
başlatılmaması, kolluk faaliyetinin adli ya da idari karakterini belirleyecektir. Bir başka 
deyişle, kolluk faaliyeti suça yönelik olarak başlatılmışsa ortada “adli kolluk faaliyeti” 
vardır; ancak bu faaliyet, bir suçtan bağımsız bir şekilde, kamu düzenine yönelik olarak 
başlatılmışsa burada bir “idari kolluk faaliyeti” vardır. Örneğin kolluk, yolda ölümlü bir 
trafik kazası yaşandığını öğrenmiş ve müdahale etmek için cumhuriyet savcısı ile görüşüp 
harekete geçmişse “adli kolluk faaliyeti” icra etmeye başlamıştır. Buna karşın bir trafik 
timi, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak için periyodik bir devriye faaliyeti yürütüyorsa 
bir “idari kolluk faaliyeti” yürütmektedir. Bu trafik timi trafik kurallarına uymayan bir 
sürücüye idari para cezası uygulasa bile, ortada bir suç olmadığı için “idari kolluk faaliyeti” 
gerçekleştirmiş olurlar.  

 5.2.3.1.2. Adli-İdari Kolluk Ayrımının Sonuçları (Farkları): 

 İdare hukukuna tabi olan idari kolluk faaliyetlerini, adli kolluk faaliyetlerinden 
ayırmak gerekmektedir. Çünkü bu ayrımın sadece kuramsal boyutta değil, pratik boyutta 
da bir karşılığı bulunmaktadır. Öncelikle, idari kolluk personeli kaymakam, vali gibi idari 
makamların emrindedir ve idari faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargı mercileri 
tarafından çözümlenmektedir. Hâlbuki adli kolluk personeli, adli makamların emrindedir 
ve adli kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkları çözümlemek adli yargı mercilerinin 
görevidir (Günday, 2011: 263).  

 Öte taraftan, kolluk personelinin görevleri dolayısıyla işledikleri suçlardan 
kovuşturulması, suç olduğu iddia edilen eylemin adli ya da idari kolluk faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesine göre değişmektedir. İdari kolluk personelinin görevleri 
dolayısıyla ya da görevleri esnasında işledikleri suçlardan dolayı kovuşturulması 4483 
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine 
tabi iken, kural olarak adli kolluk personelinin işledikleri bu gibi suçlar doğrudan 
Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturulmaktadır. 86 

 İdari kolluk makamlarının düzenleyici işlemlerle toplumsal kurallar koyma ve 
yaptırımlar uygulama yetkisi varken, adli kolluğun suç oluşturma gibi bir yetkisi 
bulunmamaktadır. Zira Anayasa’ya ve Türk Ceza Kanunu’na göre, sadece kanun adını 
taşıyan bir yasama işlemi ile “suç” oluşturulabilmektedir. Diğer taraftan, idare; tüzük, 
yönetmelik, genel emir gibi düzenleyici işlemlerle genel düzenlemeler yapabilmektedir 
(Özay, 2004: 568).  

 Ayrıca belirtmek gerekir ki, ülkemizdeki adli-idari kolluk ayrımı teşkilat veya 
personel bakımından değil, sadece faaliyet (etkinlik) yönünden açık bir şekilde 
belirlenmiştir. Yani uygulamada bariz bir “adli kolluk teşkilatı ya da personeli-idari kolluk 
teşkilatı ya da personeli” ayrımı bulunmamaktadır.87 Yeri geldiğinde idari kolluk personeli 

 
86 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesi gereği, kanun tarafından kendilerine verilen veya 
kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri 
görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye 
kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan 
doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, 
hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır.” 
87 5271 sayılı Caza Muhakemesi Kanunu’na göre adli kolluk; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 
12. maddeleri, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7. maddesi, 485 sayılı Gümrük 
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi ve 2692 sayılı Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4. maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini 
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adli kolluk faaliyeti yürütebilmektedir. İki farklı türdeki kolluk etkinliği aynı personel ve 
teşkilat tarafından da yerine getirilebilmektedir. 

 

İdari Kolluk 
Adli Kolluk 

  İdari kolluk personeli, idari makamların 
emrindedir. 

  Adli kolluk personeli, cumhuriyet savcısı 
gibi adli makamların emrindir. 

  İdari kolluk faaliyetleri idare hukukuna 
tabidir. 

  Adli kolluk faaliyetleri ceza hukukuna 
tabidir.  

  İdari kolluk personelinin görevleri 
dolayısıyla ya da görevleri esnasında 
işledikleri suçlardan dolayı 
kovuşturulması 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlileri Yargılanması 
Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. 

  Kural olarak adli kolluk personelinin 
görevlerinden dolayı ya da görevleri 
esnasında işledikleri suçlar doğrudan 
cumhuriyet savcısı tarafından 
kovuşturulur. 

  İdari faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklar 
idari yargı mercileri tarafından 
çözümlenir. 

  Adli kolluk faaliyetlerinden doğan 
uyuşmazlıkları çözümlemek adli yargı 
mercilerinin görevidir. 

  Suçtan bağımsız ve suç oluşmadan 
faaliyet yürütür. 

  Suç oluştuktan sonra faaliyet yürütür. 

Tablo 5.1: Adli ve İdari Kolluk Arasındaki Farklar 

 5.2.3.2. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk ve Yardımcı Kolluk Ayrımı: 

 İdari kolluk, kendi içinde genel idari kolluk, özel idari kolluk ve yardımcı kolluk olmak 
üzere üçe ayrılmaktadır. Başlangıçta belirtmek gerekir ki, öğretide bu ayrıma ilişkin çok 
farklı görüşler bulunmaktadır. Çünkü pratikte, ayrım kıstasları ile çelişen çok sayıda 
durumla karşılaşılabilmektedir. Örneğin genel idari kolluk ile özel idari kolluk arasındaki 
ayrım kıstasının “konu itibarıyla yetki unsuru” olduğunu belirten kimi yazarlar, bir kolluk 
her türlü faaliyet hakkında yetkili ise genel idari kolluk; sadece belirli bir faaliyet hakkında 
yetkili ise özel idari kolluktur şeklinde görüş bildirmektedir (Gözler, 2019: 532). 

 Genel idari kolluk; kamunun güvenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması amacıyla 
oluşturulmuş ve belirli coğrafyada bulunan her birey, her grup ve her çeşit faaliyet 
hakkında yetkili olan kolluktur (Gözler, 2019: 531). Genel idari kolluk teşkilatlarının 
sorumluluk sahalarının birleşimi, Türkiye coğrafyasının bütününü vermektedir. Bu açıdan, 
genel idari kolluk teşkilatları tüm ülke düzeyinde kamu düzenini sağlamakla görevli olduğu 
söylenebilir. Örneğin “polis”, kural olarak il ve ilçe belediye sınırları içinde genel 
yetkiliyken, il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan bölgede ise “jandarma” genel 
yetkilidir. Ülkemizin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve 
Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik 
bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında 
bulunan tüm deniz alanlarında “sahil güvenlik” genel yetkili kolluktur. Bu üç genel idari 
kolluk, tüm ülke düzeyinde kamu düzenine ilişkin her çeşit faaliyet hakkında yetkili olan 
kolluktur. Tüm bunların yanı sıra genel idari kolluk yapıları içerisinde yer alan üç teşkilatın 

 
ifade etmektedir. (CMK m. 164/1). Ancak adli kolluk, adli görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin 
emrindedir (CMK m. 164/3). 
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da ana görevi kolluk faaliyetidir ve bu alanla bağlantılı olmayan başka görevleri 
bulunmamaktadır. 

 Özel idari kolluk ise genel idari kolluk haricinde kalan ve özel kanunlara göre kurulmuş 
özel alanlarda görevli kolluğu ifade etmektedir. Özel idari kolluk, belirli bir faaliyet alanına 
yönelik veya belirli kişiler hakkında yetkili olan kolluk türüdür. Bu kolluklar “belli bir 
coğrafyada genel olarak yetkili değillerdir; sadece özgülendikleri faaliyet konusunda 
yetkilidirler. Özel idari kolluk, bu açıdan, belli bir uzmanlık alanına yönelik görev 
yapmaktadır. Yine söz konusu yapıların ana görevi kolluk faaliyetleri olmayıp, kolluk 
faaliyetlerini de yerine getiren yapılara haiz teşkilatlardır. Özel idari kolluk birimlerini 
düzenleyen önemli kanunlardan bazıları; 

 - 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (Gümrük Muhafaza Memurluğu),  

 - 6831 sayılı Orman Kanunu (Orman Memurları),  

 - 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (Orman Memurları), 

 - 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Av Koruma Memurları ve Saha Bekçileri), 

 - 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun (Çiftçi Mallarını Koruma 
Kolluğu), 

 - 5393 sayılı Belediye Kanunu88 (Belediye Zabıtası), 

 - 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’dur. 

 Bu noktada Milli İstihbarat teşkilatının durumuna değinmek faydalı olacaktır. Milli 
İstihbarat Teşkilatı kendisine tevdi edilen görevlerin yanı sıra, 2937 sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 6. maddesinde kendisine verilen görevlerin 
yerine getirilmesinde genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkileri kullanılabileceği hüküm 
altına alınmıştır. Bu açıdan dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin 
konularda Cumhurbaşkanınca görev verilmesi nedeniyle bir nevi kolluk yetkilerine haiz 
olmaları MİT’in de özel kolluk olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir.  

 Özel kanunlarla düzenleme konusu yapılmış olan genel idari kolluğun uzmanlaşmış 
dallarını özel idari kolluk ile karıştırmamak gerekir. Böyle bir durumda genel idari kolluk 
içinde bir branşlaşma veya işbölümü vardır. Mesela 1982 yılında çıkarılan kanun ile toplum 
polisi yerine oluşturulan Polis Çevik Kuvvet birimleri özel idari kolluk değil, genel idari 
kolluğun uzmanlaşmış bir dalıdır. Benzer şekilde çocuk polisliği, kaçakçılık, narkotik şube, 
jandarma komando birlikleri, jandarma koruma birlikleri, trafik kolluğu gibi genel idari 
kolluk içinde uzmanlaşmış birimler genel idari kolluk içinde değerlendirilmelidir. 

 Mevzuat boyutunda da genel ve özel kolluk ayrımını bulmak mümkündür. 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilat Kanununun 3. maddesine göre, zabıta (kolluk) teşkilatı, umumi (genel) ve 
hususi (özel) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Umumi zabıta (genel kolluk), silahlı bir 
kuvvet olan polis ve jandarmadır. Hususi zabıta (özel kolluk) ise umumi zabıta (genel 
kolluk) haricinde kalan ve kendine özgü kanunlarına göre oluşturulup belirli vazifeleri 
gören zabıta kuvvetleridir. Bunun yanında, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri 

 
88 Belediye zabıtalarının hangi idari kolluk altında değerlendirileceği öğretide tartışmalı bir konudur. Örneğin 
Gözler (2019) belediye zabıtalarını kendi sorumluluk sahalarında hayli geniş yetkilere sahip olduğunu 
belirterek onları genel idari kolluk altında değerlendirir. Ancak belediye zabıtalarının merkezi idare altında 
teşkilatlanmamasından dolayı özel idari kolluk altında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
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Yönetmeliğinde, genel ve özel kolluğun tanımları bulunmaktadır. Bu yönetmeliğe göre, 
genel kolluk, “emniyet, asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve 
nizamların verdiği görevleri yerine getiren ve silahlı bir kuvvet olan jandarma ve polisi ifade 
eder.” Özel kolluk ise “devlet ve yetkili diğer kamu tüzel kişilerince, özel kanunlar 
çerçevesinde kurulup, teşkilatlandırılan; kendi hizmet alanında güvenliği sağlamak amacı 
taşıyan ve kendi kanunlarına göre silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip; jandarma ve 
polis dışındaki (gümrük, orman, belediye zabıtası, köy korucusu vb.) kolluk kuvvetleridir.” 

 Bu noktada mevzuatta belirtilen ayrımın içerisinde genel kolluk olarak polis ve 
jandarmanın dışında Sahil Güvenlik Komutanlığının alınıp alınamayacağına ilişkin bir açıklık 
bulunmamaktadır. Ancak konu hakkında genel kolluk içinde yaşanan anlaşmazlıklara 
yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüşte89; kamu 
düzeninin öğeleri çerçevesinde tüm ülke düzeyinde bu düzeni sağlamakla genel kolluğun 
görevli olduğu düşünüldüğünde, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 4ncü 
maddesinde sayılan görevlerin bütün olarak kamu düzenini sağlama amacını taşıdığı 
belirtilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın genel kolluk kuvveti olduğu belirtilmiştir.  

 Genel Kolluk-Özel Kolluk ayrımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, 
mevzuatta ayrımın “idari kolluk” üzerinden yapılmamış olmasıdır. Kanun, adli-idari kolluk 
ayrımına gitmeden kolluğu doğrudan genel ve özel olarak ikiye ayırmaktadır. Polis ve 
jandarma teşkilatları genel kolluk kapsamına alınırken, bu ikisi haricindeki bütün kolluk 
birimlerini özel kolluk olarak belirtmiştir.   

 Aslında yukarıda anlatıldığı şekilde genel ve özel kolluk ayrımının son yıllarda önemli 
ölçüde değiştiğini de söylemek mümkündür. Bu bağlamda ortaya çıkan ve ayrı bir 
gruplandırma olarak yardımcı kolluk ayırımına değinmek gerekmektedir. Genel kolluğun 
tüm ülke sathına yayılan görevlendirme yetkileri, genel ve özel kolluğun kendi alanlarında 
belirlenmiş kolluk yetkilerini birbirine ihtiyaç duymadan kullanabilmeleri ve uzun bir 
dönemdir devam eden örgütsel yapıları bir arada düşünüldüğünde, yardımcı kolluk olarak 
belirlenen yapılar için farklı bir gruplandırmaya gidilmesi ortaya çıkmaktadır.  

 Bu bağlamda, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile istihdam edilen çarşı 
ve mahalle bekçileri söz konusu Kanun’un 2. maddesinde “Genel kolluk kuvvetlerine 
yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak 
çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.” şeklinde tanımlanmakta ve emniyet ve 
jandarma hizmetleri sınıfı içerisinde yer almaktadır. Benzer şekilde 442 sayılı Köy 
Kanunu’nun 68. maddesi, “Köy sınırı içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumak için 
köy korucuları bulundurulur.” hükmünü 73. maddesi ise , “Korucular silahlıdırlar. 
Kendilerine karşı gelenler jandarmaya karşı gelmiş gibi ceza görürler.” hükmünü amirdir 
ve jandarma sorumluluk bölgesinde örgütsel bir yapı içerisinde olmadan bireysel bazda 
görev yapmaktadırlar. Özel güvenlik hizmetlerini düzenleyen 26/6/2004 ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun birinci maddesi ise, “Bu Kanunun amacı, kamu 
güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin 
esas ve usulleri belirlemektir.” hükmünü amirdir. Yani özel güvenlik hizmetleri de genel 
kolluk faaliyeti içerisinde yer almaktadır ve bu yapılarda geneli kapsayan tek bir 
teşkilatlanmaya sahip değildir. Gönüllüler ayırımındaki fahri trafik müfettişi gibi 
uygulamalar da birlikte değerlendirildiğinde, aslında bir bakıma genel kolluk ve özel kolluk 
arasında gri bir bölgenin oluştuğu görülmektedir ve bu alan yardımcı kolluk olarak 
tanımlanmaktadır. Gelecekte yeni yapılanmalar ve özellikle güvenlik alanında yaşanan 

 
89 İçişleri Bakanlığının 13.01.2014 tarihli, 97110469-640-403 sayılı ve “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı” konulu yazısı. 
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değişimler de göz önüne alındığında bu muğlaklığın genel ve özel kolluk ayrımında da daha 
fazla hissedileceği açıktır. 

 5.2.4. Kolluk Faaliyetlerinin Yasal Dayanakları: 

 Adli ve idari kolluk faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde, kolluğun faaliyetlerinin 
yasal dayanaklarını oluşturan hukuki belge sayısının oldukça fazla olduğunu söylemek 
mümkündür. Ancak, bu bölümde özellikle idari kolluk faaliyetlerinin yasal dayanakları 
üzerinde durulmaktadır. 

 İdari kolluk faaliyetlerinin yasal dayanağını oluşturan en temel belge, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’dır. Anayasa’nın başlangıç kısmında, her Türk vatandaşının 
Anayasa’daki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince 
yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve 
maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu 
belirtmektedir. Bunun yanında 5. maddesine göre, devletin temel amaç ve görevleri, Türk 
milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve 
manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Kolluk, öncelikle 
Anayasa’nın devlete yüklediği temel amaç ve görevler çerçevesinde faaliyetlerini 
yürütmektedir. Bununla beraber, çeşitli kanunlarla bu temel görevler genişletilmekte veya 
detaylandırılmaktadır. 

 5.2.4.1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu: 

 İl İdaresi Kanunu, illerin genel idaresini düzenleyen, bunun yanında, iki önemli kolluk 
makamı olan “vali” ve “kaymakam”ın yetki ve sorumluluklarını belirleyen bir kanundur. 
Bu kapsamda, vali ve kaymakamların kamu düzenine ilişkin yetki ve sorumluluklarına 
sırasıyla değinilecektir. 

 Vali, il genel idaresinin başındaki kamu görevlisidir. Bununla beraber vali, ilde 
Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. İç güvenlik açısından en başta 
sorumlu makam olan Cumhurbaşkanının ildeki vekilinin olmasının yanında vali, 
Cumhurbaşkanına karşı doğrudan sorumlu olan makamlardan da biridir. Ancak, 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da, görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir 
ve talimat verebilmektedirler (İİK. m. 9).  

 

ÖNEMLİ 

 Vali, il sınırları içinde suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini 
korumak için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.  

 Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının 
amiri konumundadır. Bu maksatla, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından 
verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür (İİK. m. 11/a). 
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 Vali, bunun yanında, memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle 
ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlamakta ve yürütmektedir. İl 
sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa ilişkin emniyetin, 
kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. 
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri almaktadır. Hatta bu konuda alınan 
ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında çeşitli idari yaptırımlar da 
uygulayabilmektedir.(İİK. m. 11/a,b,c).   

 Diğer taraftan vali; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın yayın 
ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve talimat ve emirleri yürütmekle ödevlidir. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların 
yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler “genel emirler” çıkarabilmektedir. (İİK. m. 
9/c,ç). 

 Valiler, ayrıca, gerekli gördüklerinde kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin 
bulunması için gereken emirleri verebilmektedir. Kolluk da, bu emirleri mevzuatta 
belirlenen usule uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür (İİK. m. 11/g). 

 Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak 
amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile bazı askerî 
kuruluşlar dışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, 
ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden 
yararlanabilir, personeline görev verebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu 
konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali, emir ve 
talimatlarını kolluk aracılığıyla uygulama yetkisine haizdir. Bu fıkradaki yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel 
kişilerin devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu 
kamu görevlilerinden tazmin edilmektedir (İİK. m. 11/h). 

 Ayrıca vali; kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla 
meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulacak 
sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu ve altyapı faaliyetlerini koordine etmektedir. 
Valiliğin bu türden taleplerinin il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzelkişilikleri 
tarafından valiliğin talebini yedi gün içinde sonuçlandırılması gerekmekte, bu süre 
içerisinde ilgili kurumlarca sonuçlandırılmayan iş ve işlemler vali tarafından resen 
tamamlattırılabilmektedir.  
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Bu noktada 23 Haziran 2016 tarihinde 6722 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye 
değinmek gerekmektedir. Bu bağlamda genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve 
kabiliyetlerini aşan durumlarda, terörle mücadele için gerekli olması veya terör 
eylemlerinin kamu düzenini ciddi şekilde bozması hâlinde İçişleri Bakanlığının teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri görevlendirilebilmektedir. 
Cumhurbaşkanı kararında; görevin kapsam ve süresi, görev alanı, istihbarat yetkisinin 
kapsamı, destek silahlarının kullanımına yönelik tahditler, görevlendirilen birliklerin mülki 
amirler ve genel kolluk kuvvetleri ile ilişkileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
alınması gereken tedbirler, icra edilecek görevlerin planlanması ve izlenmesi ile gerek 
görülen diğer hususların gösterilmesi gerekmektedir. Görevlendirilecek TSK birliklerinin 
çapı, teşkilatı, konuşlandırılacağı yerler, emir komuta ilişkileri, kuvvet kaydırılması ve bu 
kapsamda gerekli görülen diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
belirlenmektedir. Görevlendirilen TSK birlikleri kendi tabi oldukları mevzuatının yanında 
kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak verilen 
görevleri yerine getirmektedirler. Bu fıkra kapsamında icra edilen operasyonlarda 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde güvenlik kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan 
kişilerin izlenirken girdikleri konuta, işyerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlar ile 
bunların eklentilerine can veya mal güvenliğinin sağlanması ya da kişinin yakalanması 
amacına münhasır olmak üzere, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilmektedir. 
Birlik komutanının kararı 24 saat içinde hâkim onayına sunulur. 

 Kaymakamlar da, bu kanun kapsamında sorumlu oldukları ilçelerin idaresi için 
valilerle benzer yetki ve sorumluluklara sahiptir. İlçe genel idaresinin başında 
kaymakamlar vardır. Kaymakamlar, ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır 
(İİK. m. 27). Kaymakam, valilerle benzer şekilde, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel 
kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini 
korumak için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu maksatla devletin genel ve özel 
kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat 
ile Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlerin yürütülmesi için emirler 
verirler. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine 
getirmekle ödevlidir (İİK. m. 32/a,b). Bunun yanında, kaymakam, memleketin sınır ve kıyı 
emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. İlçe 
sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa ilişkin emniyetin, 
kamu esenliğinin sağlanması ve “önleyici kolluk yetkisi” kaymakamın ödev ve 
görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır. Hatta 

ÖNEMLİ 

 Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini 
mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri takdirde, diğer illerin kolluk 
kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, 
İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri 
dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan 
en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isteyebilirler. Bu durumlarda ihtiyaç 
duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya askeri birliklerden veya her iki 
makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali tarafından takdir 
edilmektedir. Valinin yaptığı yardım isteminin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi 
gerekmekte, acil durumlarda bu isteğin sonradan yazılı şekle dönüştürülmek 
kaydıyla sözlü olarak da yapılabilmektedir (İİK. m. 11/d). 
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bu konuda alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında çeşitli idari 
yaptırımlar uygulayabilir (İİK. m. 32/c,ç).  

 

 Kaymakam, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini 
sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile bazı askerî 
kuruluşlar dışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, 
ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden 
yararlanabilmekte, bu kurumların personeline görev verebilmektedir. Kamu kurum ve 
kuruluşları, kaymakamın bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. 
Aksi takdirde kaymakam, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular (İİK. m. 11/I). 

 5.2.4.2. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK): 

 Her ne kadar isminde “polis” tabiri yer alsa da, 2559 sayılı kanun genel kolluğu 
ilgilendiren ortak bir mevzuat niteliğindedir. İsmindeki polis tabirinden yola çıkarak, 
sadece polis teşkilatını ilgilendiren bir kanun olarak görülmemesi gerekir.  

 

 Bu anlamda PVSK, kolluk personeli için idari faaliyetlerinin temel yasal 
dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Bir taraftan, kolluğun vazifelerini belirlerken, 
diğer taraftan, bu vazifelerini yerine getirebilmesi için yetkilerinin sınırlarını çizmektedir.  

 Kanunun ilk maddesi, genel kolluğun (polis ve jandarmanın) vazifelerini 
belirtmektedir. Bunlar; 

 - Asayişi kamu, kişi, tasarruf güvenliğini ve konut dokunulmazlığını korumak, 

 - Halkın ırz, can ve malını korumak ve kamunun istirahatini sağlamak, 

ÖNEMLİ 

 Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle 
önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk 
kuvvetleriyle önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen 
valiye bilgi vererek yardım isteyebilir ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) 
komutanlara da haber verebilir (İİK. m. 32/e).  

 Bu durumda, valiler en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından 
doğrudan yardım isteyebilirken kaymakamlar bunu doğrudan değil, vali aracılığıyla 
yapabilmektedirler. 

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU 

 

Madde 25 - Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma 
komutanları ile jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar 
ve yetkileri kullanırlar. 
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 - Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, hasta ve acizlere yardım etmek,  

 - Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği 
vazifeleri yapmak şeklinde belirtilmiştir.  

 Dikkat edilirse, kanunun genel kolluğa yüklediği bu vazifeler, genel anlamda 
önleyici niteliktedir ve idari kolluk faaliyetlerine yöneliktir. Bu vazifeleri yerine 
getirebilmek için kolluk, bu kanun kapsamında çeşitli idari eylem ve işlemlerde 
bulunabilmektedir. Kanun içerisinde tanımlanan ve sadece önleyici nitelikte olan ve idari 
kolluk faaliyetlerine yönelik bu yetkilerden bazıları şunladır. 

 - Durdurma ve Kimlik Sorma [Kolluk, kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin 

işlenmesini önlemek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma 
yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, amacıyla durdurabilir. Kolluk, durdurduğu 
kişiye durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer 
belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir (PVSK m. 4/A).], 

 - Parmak İzi ve Fotoğrafların Kayda Alınması [ Kolluk gönüllü; her çeşit silah ruhsatı, 

sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan; başta 
polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam 
edilen; Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan ve sığınma talebinde bulunan veya gerekli 
görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair yabancı kişilerin “parmak izi”ni alabilir. Alınan parmak 
izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman ve kim tarafından alındığı belirtilmek 
suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır. Gönüllüler hariç parmak izi alınabilecek 
kişilerin ayrıca “fotoğraf”ları da alınarak sisteme kaydedilebilir (PVSK m. 5)], 

 - İdari Para Cezası Uygulama [Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; faaliyetten 

geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, açık ve kapalı bulunacağı saatlere 
uymayan, kanunî istisnalar saklı kalmak üzere 18 yaşından küçükleri çalıştıran ya da 18 yaşından 
küçüklerin girmesine göz yuman, mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerinin 
işletmecilerine “idarî para cezası” verilir. Burada öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları 
içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir (PVSK m. 6)], 

 - İşyerlerine İlişkin Görüş Bildirme, İşyerlerini Denetleme ve Kapatma [ Umuma 

açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından 
verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. 
İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır. Ayrıca, bu iş yerleri genel 
güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir (PVSK m. 7)], 

 - Faaliyetten Men Etme ve Ruhsat İptali [ Kolluk tarafından kat’i delil elde edilmesi 

halinde; kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve 
kuruluşlara ait lokaller, mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, 
kullanılan, bulundurulan yerler, mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve 
fuhuş yapılan evler ve yerler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal 
düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film 
veya videobant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler, 
derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri 
kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla 
denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık 
yer durumuna geldiği tespit edilenler, her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen 
veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul 
ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar mahallin en büyük mülkî 
amiri tarafından geçici süreyle faaliyetten men edilir. Bu fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa 
faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi 
tarafından iptal edilir (PVSK m. 8)],  
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 - Önleme Araması [Kolluk, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne 

göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve 
eşyasını arar ve alınması gereken tedbirleri alır. Bunun yanında, kolluk, tehlikenin önlenmesi veya 
bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin; herhangi bir emir veya 
karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile 
kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir (PVSK m. 9)], 

 - Davranışları Engelleme ve Yasaklama [ Kolluk; 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, çocuklar, kız ve kadınlar ile genç 
erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık edenleri, kötü alışkanlıklara ve her türlü 
ahlaksızlığa yönelten ve teşvik edenleri, genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli ve 
görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları herhangi bir müracaat 
veya şikâyet olmasa bile engeller, davranışlarının devamını durdurarak yasaklar (PVSK m. 11)],  

 - Menetme [ Kolluk bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun 

oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin 
girmesini meneder (PVSK m. 12). Bunun yanında kolluk, şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde 
ve gerek dışında saat yirmi dörtten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve 
huzurunu bozacak surette gürültü yapanları meneder (PVSK m. 14). Ayrıca kolluk; sokak, meydan 
ve umuma mahsus yerlerde intizamı temin ve ilgili trafik mevzuatına uygun olmayan nakil 
vasıtalarını işletmekten ve bu vasıtaları sarhoş olarak veya trafiğin intizam ve selametini bozacak 
surette idare edenleri çalışmaktan meneder (PVSK m. 19).],  

 - Koruma Altına Alma, Uzaklaştırma ve Yakalama [Kolluk; halkın rahatını bozacak 

veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk hâlinde başkalarına saldıranları, 
yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam edenler ile başkalarına saldırmaya yeltenenleri 
ve kavga edenleri, usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme veya geri 
verme kararı alınanları, polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri 
ve görev yapmasını engelleyenleri, bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu 
Kanunun uygulanmasını gösteren Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen esaslara 
uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için tehlike teşkil eden akıl 
hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri, 
haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen küçükleri, 
başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri eylemin veya durumun niteliğine göre; koruma 
altına alır, uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar (PVSK m. 13).], 

 - Zor ve Silah Kullanma [ Kolluk, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu 

direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. Zor kullanma yetkisi 
kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde 
kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah 
kullanılabilir. (PVSK m. 16). 
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 5.2.4.3. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu: 

 

 Bu kanuna göre, ülkenin iç güvenliğinden en başta sorumlu makam İçişleri Bakanıdır. 
İçişleri Bakanı, bu sorumluluğunu yerine getirebilmek için öncelikle Jandarma Genel 
Komutanlığını ve Emniyet Genel Müdürlüğünü, gerekirse diğer bütün kolluk kuvvetlerini 
ve Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanabilmektedir (m. 1).  

 Bunun yanında, genel (umumi) ve özel (hususi) olmak üzere ikili kolluk sınıflandırması 
bu kanun çerçevesinde yapılmıştır. Kanuna göre, jandarma ve özel kolluk teşkilatlarının 
kendi kanunlarına; emniyet teşkilatının ise bu kanun hükümlerine tabi olduğu 
belirtilmektedir (m. 3). Bu bakımdan, Emniyet Genel Müdürlüğünün genel işleyişini, 
personel ve teşkilat yapısını belirleyen kanun olma özelliğini taşımaktadır.  

 Emniyet Teşkilatının bölümleri kanunda idari, siyasi ve adli kısım olmak üzere üçe 
ayrılmıştır. İdari polis, toplumsal ve genel düzeni sağlamakla sorumlu olan kısımdır. Siyasi 
polis ise Devletin genel emniyetine yönelik işlerden sorumludur. Adli polis; asgari tam 
teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere ayrılan bir 
kısımdır (m. 9). Bu kısımların haricinde, İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen il 
merkezlerinde emniyet müdürlüklerine, ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak 
emniyet teşkilatı bünyesinde polis çevik kuvvet birimleri kurulmaktadır (Ek Md. 12). Çevik 
kuvvet birimleri, birçok önleyici kolluk faaliyeti icra edebilecek şekilde teşkil edilmiştir. Bu 
kapsamda çevik kuvvet birimleri; 

 - Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini 
sağlanmak, 

 - Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi 
muhtemel yerlerde önleyici tedbirlerini almak ve bu yerlerde devriye hizmetlerini 
yürütmek, 

 - Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne 
geçmek, 

 - Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerini önlemek, 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 

 

Madde 4 - Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak 
üzere iki kısımdır. Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, 
hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni 
muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları 
tarafından ifa olunur… 

Madde 5 - Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; 
atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır. 

Madde 6 - Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan 
kısımdır. 
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 - Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak veya meydan 
hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarını tecavüzlerden 
korumak, 

 - Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösterilerde 
gerekli güvenlik önlemlerini almak ve düzeni sağlanmak, 

 - Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı 
olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirmek gibi temelde önleyici görevleri yerine 
getirmektedirler (Ek Md. 13).  

 5.2.4.4. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu: 

 Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun ve teşkilatlanmasının temel dayandığı 
olan bu kanun jandarmanın görev, yetki ve sorumluluklarını, bağlılık, teşkil ve konuşlanma 
esaslarını düzenlemektedir.  

 

 Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri 
Bakanlığınca düzenlenmekte olmasına karşın, seferberlik ve savaşta kuvvet komutanlıkları 
emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde 
Genelkurmay Başkanlığının görüşünün alınması gerekmektedir.  

 

 Jandarma Genel Komutanlığının genel olarak görevleri kanunun yedinci maddesinde 
belirtilmektedir. Bu kapsamda; 

 - Mülki görevleri; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve 
kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli 
tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını 

2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU 

Tanım 

Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu 
düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir. 

Bağlılık 

Madde 4 - Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

ÖNEMLİ 

 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanun’un 7 nci maddesiyle kanunlaştırılan 
25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK ile Jandarmanın askeri statülü kolluk kuvveti 
olma özelliği kaldırılmıştır. Ayrıca aynı KHK ile bağlılık durumundaki çeşitlilikte 
ortadan kaldırılarak tamamıyla İçişleri Bakanlığına bağlılığı sağlanmıştır. 
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yapmak, adli ve askeri görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası 
ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak. 

 - Adli görevleri; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri 
yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.  

 - Askeri görevleri ise; kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen 
askeri hizmetleri yerine getirmektir. 

 Jandarmanın ülke genelinde sorumluluk alanı ise Kanunun 10. maddesinde, polis 
sahası dışındaki il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan 
yerler olarak sınırlandırılmıştır. Ancak, belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet 
gerekleri bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak 
tespit edilebilmekte, İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da 
jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilmektedir.  

 Jandarma veya Emniyet Teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya 
kalacaklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülki amirler tarafından birbirlerinin 
sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilmektedir.  

 Jandarma Genel Komutanlığının teşkilatlanmasına yönelik olarak bu kanun 
kapsamında çıkarılmış olan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin beşinci 
maddesinde Jandarma Genel Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatlarından kurulmaktadır. 
Bunlar; 

 a. Merkez Teşkilatı; 

 (1) Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, 

 (2) Mali Hizmetler Birimi Başkanlığı, 

 (3) İç Denetim Birimi Başkanlığı, 

 (4) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

 (5) Asayiş Başkanlığı, 

 (6) Personel Başkanlığı, 

 (7) İstihbarat Başkanlığı, 

 (8) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığı, 

 (9) Kriminal Daire Başkanlığı, 

 (10) Havacılık Daire Başkanlığı, 

 (11) Stratejik Gelişim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (Halen Başkanlık olarak görev 

yapmaktadır.), 

 (13) Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı, 

 (13) İstihbarat Okul Komutanlığı, 

 (14) İstihbarat Grup Komutanlığı, 

 (15) Personel Temin Merkez Komutanlığı (Halen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

kuruluşunda görev yapmaktadır.), 

 (16) Lojistik Komutanlığı, 

 (17) Denetleme Grubu, 
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 (18) Destek Kıtaları Komutanlığı, 

 (19) Sosyal tesisler birimleri, 

 b. Taşra teşkilatı; 

 (1)  Jandarma bölge komutanlıkları, 

 (2) İl jandarma komutanlıkları, 

 (3) İlçe jandarma komutanlıkları, 

 (4) Komando alay/tabur/bölük komutanlıkları, 

 (5) Jandarma komando özel harekât tabur komutanlıkları,  

 (6) Asayiş komando bölük komutanlıkları, 

 c. Doğrudan merkeze bağlı birimler ise; 

 (1)  Jandarma asayiş kolordu komutanlıkları, 

 (2) Eğitim ve öğretim birim ve kurumları, 

 (3) Komando tugay komutanlıkları, 

 (4) Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı (JÖAK), 

 (5) Havacılık grup/filo komutanlıklarından müteşekkildir. 

 

 5.2.4.5. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu: 

 Bu kanunun amacı; devlet istihbaratının üretimi ve kullanılması ile Milli İstihbarat 
Teşkilatının (MİT) kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 
İstihbarat üretim ve kullanım faaliyetleri de idari kolluk faaliyetleri kapsamında 
değerlendirilebileceği için bu kanunu açmakta yarar vardır. MİT’in dört temel görevinin 
olduğu söylenebilir (Yenisey, 2015: 373): 

 - İlk olarak, MİT devlet çapında istihbarat oluşturmakla görevlidir. Türkiye 
Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, 
Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve 
dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını 
devlet çapında oluşturmak MİT’in başlıca görevidir. 

 - İkincisi, devlet çapında oluşturduğu istihbaratı kanunda belirtilen makam ve 
kuruluşlara ulaştırmakla görevlidir. Bu makam ve kurumlar, Cumhurbaşkanı, 
Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile istihbarat için gerekli 
kuruluşlardır. MİT; dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile 
siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve 

ÖNEMLİ 

 Jandarmanın yeniden yapılandırılması kapsamında yapılan düzenlemeler 
sonrasında geçmiş dönemde bağlı olduğu İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilatları şeklindeki ayrımdan farklı bir şekil olan mülki taksimata tabi olan ve 
olmayan birlikler ayrımı kaldırılarak bu alanda bir paralellik sağlanmıştır. 
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sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz 
etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmakla görevlidir (m. 4/a,i). 

 - Üçüncüsü, devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve 
yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir 
(Yenisey, 2015: 374).  

 - Dördüncüsü ise, 17 Nisan 2014 tarih ve 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri 
ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraber 
eklenen yeni görevlerdir. Bu yeni eklenen görevlerden biri, dış güvenlik, terörle mücadele 
ve millî güvenliğe ilişkin konularda Cumhurbaşkanınca verilen görevleri yerine getirmektir. 
Buna göre, MİT sadece istihbari bilgi toplanmak, bu bilgilerin değerlendirilmek ve 
ortaya çıkarttığı somut ve yakın tehlikelere karşı tedbirler alınması için ilgili birimleri 
bilgilendirmekle kalmayacak; ayrıca belirli konularda Cumhurbaşkanınca verilecek 
operasyonel görevleri yapacaktır.  

 

 5.2.4.6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun: 

 Günümüzde genel kolluk personelinin her zaman ve her yerde güvenliği 
sağlayabilmesi pek mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı, kamuya ve özel sektöre ait 
özellikle insan yoğunluğunun fazla görüldüğü yerlerde ihtiyaç duyulan güvelik 
hizmetlerinin temini için genel kolluğun dışında özel güvenlik personeli görevlendirilmesi 
oldukça yaygın hale gelmiştir. Bedeli karşılığında güvenlik hizmeti satın alma üzerine 
kurulu olan özel güvenlik, devlet kolluğunun önleyici kolluk faaliyet yükünü azaltmaktadır. 
Bu anlamda, özel güvenliğin idari kolluk faaliyet alanına yönelik geniş yetkileri 
bulunmaktadır (Yenisey, 2015: 375).  

 5188 sayılı Kanun, özel güvenliğin görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Kanunun ilk 
maddesinde, özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette 
olduğunu belirtmektedir. Hatta bu kanun çerçevesinde, kamu güvenliğinin sağlanması 
yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkilerin 
kullanılması durumunda özel güvenlik birimine ve özel güvenlik personeline mülkî idare 
amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorunluluğu getirilmiştir 
(ÖGHK. m. 6). Bu açıdan bakıldığında özel güvenlik hizmeti genel kolluk hizmet alanı 
içerisinde yer alan bir konuma sahiptir.  

ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU 

 Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin 
görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il 
jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı 
temsilcisinden oluşmaktadır.  

 Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi 
ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılmaktadır. 

 Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personel, silah ve 
teçhizatın miktarını ve niteliğini belirlemeye yetkilidir. 
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 5188 sayılı Kanun kapsamında kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum 
ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin 
şirketlere gördürülmesi ancak bu kanun kapsamında illerde kurulan özel güvenlik 
komisyonunun kararı üzerine valinin izni ile mümkün olabilmektedir. Ancak bu duruma 
istisna olarak toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli 
eşya nakli gibi geçici veya acil hâllerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından 
özel güvenlik izni de verilebilmektedir (md. 3/1) . 

 5188 sayılı Kanun’un üçüncü maddesine göre kişi ve kuruluşların talebi üzerine, 
koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmeti; 

 - İstihdam edilecek personel eliyle,  

 - Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak, 

 - Güvenlik şirketlerine gördürülmesi yöntemlerinden biri ile yapılabilmektedir.  

 Bu yöntemlerden bir olan şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunmasına 
yönelik ise farklı bir idari düzenleme bulunmakta olup, bu birimlerin faaliyetine İçişleri 
Bakanlığı izin vermektedir (md. 5/1). Ayrıca yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi 
kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi 
mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına tâbidir (md. 5/2). 

 Açıklanan yöntemlerden biri kapsamında görevlendirilen özel güvenlik görevlileri, 
kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki hizmetlerini yerine getirebilmeleri için çeşitli 
yetkilere haizdir. Özel güvenlik görevlilerinin önleyici kolluk faaliyetlerine yönelik yetkileri 
şunlardır90: 

 - Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan 
geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri 
güvenlik sistemlerinden geçirme, 

 - Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile 
cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini 
detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

 - Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev 
alanındaki işyeri ve konutlara girme, 

 - Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde 
kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-
ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

 - Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil 
eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı 
emanete alma, 

 - Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, 

 - Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması 
amacıyla yakalama. 

 
90 Özel güvenlik görevlileri, adli kolluk personelinin sahip olduğu çeşitli yetkileri de kullanabilmektedir. Bu 
bağlamda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama; görev alanında, haklarında yakalama 
emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama; olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168. maddesine göre yakalama; Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, 
Borçlar Kanunu’nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanma yetkileri 
bulunmaktadır. 



İdarenin Faaliyetleri 

192 

 Özel güvenlik görevlileri bu kanunda tanınan yetkileri sadece görevli oldukları süre 
içinde ve görev alanlarında kullanabilmektedirler. Özel güvenlik görevlileri silahlarını 
görev alanı dışına çıkaramazlar91. Ancak, işlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden 
kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para 
ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu 
görev alanı sayılmaktadır. Ayrıca görev alanı, zorunlu hallerde ilgili komisyon kararıyla 
genişletilebilmektedir. Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı 
ise; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma 
izni verilen ilin sınırları olarak kabul edilmektedir.  

 Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olayların en seri 
vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilmesi ve yakalanan kişi ve zapt edilen eşyanın en kısa 
sürede genel kolluğa teslim edilmesi gerekmektedir. 

 5188 sayılı Kanun kapsamında yürütülen kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel 
güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirleri, mülki amirler tarafından 
denetlenebilmekte ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırılabilmektedir (md. 6/1). 
Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik 
birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye 
yetkilidirler (md. 22/1). Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş 
ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur (md. 22/2). Şüphesiz ki amacı 
dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, 
irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen tespit edilen şirketlerin faaliyet izninin iptal 
edileceği de açıktır (md. 22/3). 

 Özel güvenlik hizmeti ile aslında genel idari kolluk işlerinin piyasadan karşılanması söz 
konusu olmaktadır. Ancak burada değinilmesi gereken bir nokta olarak özel şirketlere 
bağlı özel güvenlik personeli ile ilgili kurumların kendi mevzuatlarının verdiği yetki 
çerçevesinde istidam ettikleri özel güvenlik görevlisi arasındaki ayrımdır. Geçmişte daha 
çok uygulaması bulunan kurumların özel güvenlik personeli istihdam etmeleri durumunda 
bu personelin hukuki statüsünün kamu görevlisi olacağı açıktır. Ancak ihaleyle alınan özel 
güvenlik hizmeti esnasında kullanılan personelin ise o kurum ile istihdam açısından bir bağı 
bulunmamaktadır. Bunun yanında söz konusu personele karşı görevi esnasında karşılaştığı 
durumlardaki genel kolluk personeli gibi değerlendirme yukarıda belirtilen husustan ayrı 
düşünülmesi gereken bir durumdur. Tüm bunların yanında özel güvenlik hizmeti ile 
görevlendirilmiş bir personelin bu görev dışında yaptığı diğer hizmetler esnasında 
karşılaştığı durumlarda (örneğin bankada özel güvenlik personelinin bankacılık 
hizmetlerine yardımcı olması esnasında) genel kolluk gibi değerlendirilemeyeceğinin de 
bilinmesi gerekmektedir.  

 
91 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında söz konusu 
hizmetlerde yürütülen koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik 
verilmesi gerekmektedir. Ancak özel güvenlik komisyonu orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde 
kalıcı etkisi olmayan biber gazı gibi kimyasalların kullanılmasına, görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli 
olmayacağının anlaşılması halinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a 
göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 2521 sayılı Kanun kapsamına giren av 
silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına karar verebilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak silahlar 
sorumlu birimlerce temin edilebileceği gibi, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri de 
bu silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmektedirler. Ancak bu durumda koruma ve güvenliği 
sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun ilgili komisyona müracaat ederek izin alması gerekmektedir. Son olarak 
görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce komisyon kararı 
doğrultusunda bu karar verilebilmektedir. Bu izin için geçmiş dönemlerde Genel Kurmay Başkanlığı’nın görüşü 
alınırken 24 Haziran 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile bu hususu kaldırılmıştır.  
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 5.2.5. Kolluk Hizmetinin Özellikleri: 

 Kolluğun sadece idari faaliyetleri, idari hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Yani 
adli kolluk faaliyetleri idare hukukuna tabi değildir. Bu yüzden, burada idari kolluk 
hizmetlerinin özelliklerinden bahsedilmektedir.  

 5.2.5.1. Tek Yanlılık (Tek Taraflılık): 

 İdari kolluk faaliyetleri gerçekleştirilirken, bu faaliyetlerin muhatabı olan kişilerin rıza 
ve onayına başvurulmamaktadır. İdari kolluk faaliyetleri, idarenin tek yanlı olarak 
açıkladığı iradesiyle yapılmaktadır. Örneğin bir trafik polisi, trafik kurallarına uymayan bir 
kişiye idari para cezası keserken, onun rızasını aramamakta ya da kolluk devriye 
faaliyetlerini planlarken halkın onayını almamaktadır. Yani idari kolluk faaliyetlerinde iki 
yanlı işlemler (sözleşmeler) yoktur (Gözler, 2019: 530).  

 5.2.5.2. Devredilemezlik: 

 İdari kolluk yetkisi devredilemez niteliktedir. Başka bir ifadeyle, idari kolluk 
faaliyetlerinin özel kişi ve kurumlara sözleşme yoluyla devredilmesi mümkün değildir. Bu 
ilkenin tek istisnasını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun oluşturmaktadır. 
Bu kanun çerçevesinde, özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki 
özel güvenlik hizmetlerini yerine getirebilmektedir. 

 5.2.5.3. Yasaklayıcı ve Kısıtlayıcı Olma: 

 İdari kolluk faaliyetleri esnasında, kişilerin bazı hakları ve davranışları 
kısıtlanabilmektedir. Bu bakımdan, idari kolluk faaliyetleri bireylerin yaşayışlarına sınır 
koyan veya yasak getiren bir müdahale niteliği taşımaktadır. Hak doğurucu değil, hak 
kısıtlayıcı niteliktedir (Kıratlı, 1973: 35).  

 5.2.5.4. Zorunluluk: 

 İdari kolluğun en temel yükümlülüğü, kamu düzenini korumak ve sürdürmektir. 
Bundan dolayı, idare kamu düzenini korumak için kendiliğinden harekete geçerek, kamu 
düzeninin bozulması ihtimali olan yer, durum ve zamanda gerekli önlem ve tedbirleri 
almak zorundadır. Zira kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması idari kolluğun asli 
görevleri arasındadır. İdarenin bu sorumluluğunu yerine getirememesi, idari sorumluluk 
doğuracaktır. 

 5.2.5.5. Hay Yaratıcı İşlem ve Olmama: 

 Kolluk işlem ve eylemleri kazanılmış hak kapsamında değerlendirilemez. Geriye 
alınabilir niteliktedir. Kolluk tarafından ortaya konan düzenleyici işlemler bu kapsamdadır 
ve doğrudan kazanılmış bir hak olarak değerlendirilemez. 

 5.2.6. Kolluk Yetkisi Olan Makamlar ve Personeli: 

  İdari kolluk görevlilerine yönelik olarak öğretide bir ayrım daha yer almaktadır 
ve bu ayrım “kolluk makamları” ve “kolluk personeli” olarak yapılmaktadır. Kolluk 
makamları ile kolluk personelini ayıran temel kıstas, “düzenleyici işlem” yapabilme 
yetkisidir. Kolluk makamları, kolluk alanında hem bireysel hem de düzenleyici işlem 
yapma yetkisine sahipken; kolluk personeli, kanunları ve kolluk makamlarının çıkarmış 
olduğu düzenleyici işlemleri uygulamakla ve takip etmekle yükümlüdür. 

 Kolluk makamları, kamu düzenine yönelik olarak genel ve kişilik dışı nitelikte olan 
tek yanlı işlem yapma yetkisine sahip kişi ve kurullardır (Gözler, 2019: 537). Kolluk 
makamları, bireysel işlemler gerçekleştirebildiği gibi, kolluk faaliyetlerine ilişkin 
düzenleyici kurallar da koyabilmektedir. Örneğin düzenleyici işlem niteliğinde olan 
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Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, tüzük, yönetmelik, genelge, genel emirlerle kamu 
düzenine yönelik kamunun genelinin uyması gereken kurallar yayınlayabilmektedir.  

 Merkezi idarenin kolluk makamları; Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, valiler ve 
kaymakamlardır. Cumhurbaşkanı, kolluk yetkisine sahip bir makam olarak 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmektedir. Genel kolluğun en büyük amiri 
konumundaki İçişleri Bakanı ise, benzer şekilde, bakanlık adına yönetmelik, genelge ve 
benzeri adsız düzenleyici işlemler gerçekleştirebilmektedir. Vali ve kaymakamlar, 
düzenleyici işlem yapma yetkisini 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndan almaktadır. Bu kanun 
vali ve kaymakamların kolluk yetkilerini belirlemiş ve valilere ayrıca genel emir çıkarma 
yetkisi tanımıştır (Giritli, 2013: 822). Burada sayılan kurul ve kişilerin ayrıca bireysel işlem 
yapma yetkileri de vardır. 

 Sadece belli bir kolluk faaliyeti konusunda yetkili olan özel idari kolluk görevlileri 
arasında da kolluk makamı konumunda bulunan kurul ve kişiler bulunmaktadır. Bu 
makamlar özgülendikleri alana yönelik olarak düzenleyici işlemde bulunabilmektedirler. 
Örneğin Orman Genel Müdürlüğü, ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz 
müdahalelere, tabi afetlere, yangınlara, muhtelif zararlara karşı korunması için yönetmelik 
gibi düzenleyici işlemler çıkarabilmektedir.  

 Benzer şekilde, özel idari kolluk makamları mahalli idare teşkilatlarında da 
görülmektedir. Kamu tüzel kişiliğine sahip olan belediyelerde, düzenleyici işlem yapma 
yetkisine sahip olan kolluk makamları belediye meclisi ve belediye encümeni; il özel 
idarelerinde ise il genel meclisi, il encümeni ve vali; köylerde ise muhtardır. 

 Kolluk personeli ise kanunları ve bu düzenleyici işlemleri uygulamak ve toplumda 
bu kuralların işlerliğini takip etmekle görevlidir. İdari kolluk başlığı altında gördüğümüz 
bütün kolluk çeşitlerinin idari kolluk personeli olduğunu söylenebilir. 

 5.2.7. Kolluğun Mülki Makamlarla Olan İlişkileri: 

 Kolluk makamları arasında en kilit noktada yer alanlar vali ve kaymakamlardır. Daha 
önceki konularda da anlatıldığı üzere vali ve kaymakamların sorumluluk sahalarındaki 
kamu düzenin sağlanmasında doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında mülki makamlarla kolluk arasındaki ilişkilere ayrı bir başlık altında değinmek 
faydalı olacaktır. 

 

 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin 58. maddesine göre, mülki 
amirler ile adli makamlar mevzuat hükümlerine uygun olarak jandarma komutanlarına ve 
diğer jandarma personeline doğrudan emir verme yetkisine sahiptir.  

 Jandarma ile Emniyet Teşkilâtı arasındaki ilişkiyi düzenleyen İl, İlçe ve Bucaklardaki 
Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Biçimi ve 

ÖNEMLİ 

 Mülki amirler sorumluluk sahaları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk 
kuvvet ve teşkilatının amiridir. (İl İd.K. Md.11-32). Bu kapsamda genel kolluk 
kuvvetleri her türlü göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinin mülki idare amirleri 
tarafından denetlenebileceği hüküm altına alınmıştır. 
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Aralarındaki İlişkinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğe göre, jandarma ve emniyet 
teşkilâtının aldıkları görevlerin yapılması ve kullanacakları aracın seçimi kendilerine aittir. 
Ancak gerek gördükleri durumlarda yetkili mülki amirler bizzat bu araçları 
saptayabilmektedir. (5/1409 sayılı Yntl. Md.3/c). Ancak lüzum gördükleri takdirde yetkili 
mülkiye amirleri, bu vasıtaları bizzat da tayin edebilirler. Aynı şekilde PVSK. Ek 6. 
maddesinde, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi 
ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit 
edilir kuralı yer almaktadır. 

 Atama ve yer değiştirme konusunda da mülki makamların yetkileri bulunmaktadır. 
Bu kapsamda öncelikle hemen belirtmek gerekir ki, valinin genel ve özel kolluk kuvvet ve 
teşkilatının amiri konumu dolayısıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinde 
Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve 
üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebileceği 
ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi vermesi gerektiği hüküm 
altına alınmıştır.  

 Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları açısından atama işlemine ilişkin olarak 
düzenlemelerin İçişleri Bakanının inhası üzerine müşterek kararname ve 
Cumhurbaşkanının onayından başlamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünün onayına 
kadar değişik yöntemlerle yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda atamalar; 

 - Çarşı ve mahalle bekçileri haricindeki EHS personelin atama işlemleri 6/8/1992 
tarihli ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde yapılmakta,  

 - 3 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi uyarınca Emniyet Genel Müdürü, İl Emniyet 
Müdürlerinin ve Polis Akademisi Başkanı’nın ataması Cumhurbaşkanı onayıyla,  

 - Emniyet müdürü meslek derecesine sahip personelin ataması genel müdürün 
teklifi üzerine İçişleri Bakanı onayıyla, diğer personelin ataması ise genel müdürün onayı 
ile yapılmaktadır.  

 Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarının atamalarına ilişkin mülki 
makamların yetkisine bakıldığında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği’nin 34. maddesi kapsamında kendisinin ve/veya aile fertlerinin 
tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği 
değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklifini illerde il emniyet 
müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa yapılabilmektedir. Ancak yer 
değişikliği kararı Emniyet Genel Müdürlüğünce verilmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 35. 
maddesine göre, görevden uzaklaştırıp veya gözaltına alınıp adli makamlarca tutuklanma 
veya mahkûm edilme sonrası serbest bırakılan emniyet mensuplarının, yeniden aynı 
kadroda çalışmaları sakıncalı görülürse, illerde valinin teklifi üzerine başka bir ile atması 
yapılmaktadır92.  

 J.Gn.K.lığı mensuplarının atamalarında da benzer düzenlemelere getirilmiştir. Bu 
kapsamda; 

 - Jandarma Genel Komutanı ve ataması Cumhurbaşkanı tarafından;  

 
92 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 34. ve 35. maddesi 
kapsamında valilere tanınan söz konusu yetkiler merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim 
amirleri tarafından kullanılmaktadır.  
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 - Jandarma Genel Komutanı yardımcıları, generaller, Jandarma bölge 
komutanları ve il jandarma komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile, 

 - Bunların dışında kalanların atamaları ise İçişleri Bakanınca yapılmakta, 

 - İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi 
tutulabilmekte, nokta ataması yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik 
emrine atanmakta ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından 
yapılmaktadır. Ayrıca hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde il jandarma 
komutanlıklarına general rütbesindeki subaylar da atanabilmektedir.  

 Valiler mülki görevi olan Jandarma personeli hakkında mülki değerlendirme yapmaya 
yetkili kılınmıştır. İl jandarma komutanı ile merkez ilçe jandarma komutanı hakkında il 
valisince, ilçe jandarma komutanı hakkında kaymakamın değerlendirmesi alınarak yine il 
valisi tarafından her yıl sonunda söz konusu kişilerin görevleri ile ilgili olarak 
değerlendirme raporu düzenlenir. Bu değerlendirme raporları; personelin terfi, 
ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınmaktadır. Mesleki değerlendirme 
amirleri ise jandarmanın kendi hiyerarşik amirleridir. 

 Kolluk kuvvetlerine yönelik disiplin hukuku ve disiplin cezası tesisinde temel 
düzenleme 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanundur.93 Bu düzenleme; 

 - Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurları, 

 - Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev 
yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman 
erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları kapsamaktadır.  

 Söz konusu kanun kapsamında; mülki makamlar genel kolluk kuvvetleri için il ve 
ilçedeki en üst disiplin amiri konumundadırlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 
uyarma, kınama ve 15 güne kadar aylıktan kesme yaptırımı; Jandarma Genel Komutanlığı 
personeline ise kınama uyarma ve kaymakamlar 10 güne, valiler 15 güne kadar aylıktan 
kesme cezası uygulayabilmektedirler.  

 Yine il ve ilçede genel kolluk kuvvetlerinin mülki (idari) görevleri sebebiyle işlediği 
suçlardan dolayı yargılanabilmesi için mülki amirin soruşturma izni vermesi 
gerekmektedir (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
Md.3).  

 Bu noktada Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünü ve bu teşkilatlarda çalışan kolluk 
görevlilerini ilgilendiren “Kolluk Etik İlkeleri (EK-A)” ne değinmek gerekmektedir. Kolluk 
personelinin görevi esnasında uyması gereken ilkelerin belirlendiği “Kolluk Etik İlkeleri”nin 
temel amacı, görevin yürütülmesinde tarafsızlık, adalet, dürüstlük, saydamlık, hesap 
verilebilirlik, liyakat gibi ilkelere bağlı kalınmasını sağlamaktır. Uygulamada “Kolluk Etik 
İlkeleri”ne yönelik olarak İçişleri Bakanlığı’nca 2007 yılında yayınlanan genelge 
çerçevesinde, mevzuatta açıkça belirlenmiş bir hüküm bulunmadığı takdirde “kurumca 
belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlar” kapsamında değerlendirilmesi 
öngörülmüştür (Yenisey, 2015: 30). Etik davranış ilkelerinin giderek önem kazandığı ve 
özellikle hesap verilebilirliğin daha çok gündeme geldiği günümüzde “Kolluk Etik 

 
93 2/1/2017 tarihinde çıkarılmış olan Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
bu düzenleme ile kanunlaştırılmıştır. 
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İlkeleri”nin mülki makamlarla ilişkiler kapsamında daha fazla gündeme gelecek bir konu 
olmaktadır. 

 5.2.8. Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması: 

 Genel idari kolluk makamlarının; kamunun güvenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması 
amacıyla belirli bir coğrafyada bulunan her birey, her grup ve her çeşit faaliyet hakkında 
düzenleyici işlem yapmaya yetkili olduğunu ilgili mevzuatlarda belirtilmektedir. Bu belirli 
coğrafyalarda ve belirli alanların bazılarında özel idari kolluk makamlarının da düzenleme 
yapma yetkisi bulunmaktadır. Benzer şekilde genel idari kolluk personelinin bireysel 
işlemler uygulayabildiği belirli bir coğrafyada ve faaliyet alanında, özel idari kolluk 
personeli de işlemler gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla, sıklıkla, aynı coğrafyada aynı 
konularda düzenlemeler yapılmakta ve bundan dolayı da kullanılan yetkiler bazen karşıt 
bazen de uyuşmazlık içinde görülebilmektedir (Özay, 2004: 595). İşte bu yetki 
karşıtlıklarına ve uyuşmazlıklar öğretide “kolluk yetkilerinin çatışması ve yarışması” olarak 
ifade edilmektedir. Bu duruma bazı yazarlarca “kollukların iç içe olması” da 
denilebilmektedir (Giritli, 2013: 822).  

 5.2.8.1. Merkezi İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma: 

 Merkezi idare kolluk makamlarından kasıt Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, valiler ve 
kaymakamlardır. Görüldüğü üzere, bu makamlar arasında bir hiyerarşik ilişkinin yani 
üstlük-astlık (amir-memur) ilişkisinin bulunduğu söylenebilmektedir. Bundan dolayı, üst 
kolluk makamının işlemi ast kolluk makamını bağlayıcı niteliktedir. Yani ast kolluk 
makamı üst kolluk makamının işlemine aykırı bir işlem gerçekleştirememektedir (Gözler, 
2019: 539). Zaten böyle bir durumda üst konumundaki kolluk makamının, hiyerarşiden 
dolayı ast konumundaki kolluk makamının kararlarını hukuki çerçevede iptal etme ve 
değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Yani üst kolluk makamı astın kararlarını kendi 
kurallarını uyarlayabilmektedir. Örneğin bir vali Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanının 
kolluk işlemleri ile çelişen işlem yapamaz. Böyle bir durumda, Cumhurbaşkanı veya İçişleri 
Bakanının valinin işlemini geri aldırma ve düzeltme yetkisi vardır. Benzer şekilde 
kaymakam da Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı veya valinin kolluk işlemlerine aykırı işlem 
yapamaz. Örneğin İçişleri Bakanı mezarlık olmayan yerlere defin yapılmasını yasakladıysa, 
o ilin valisi veya kaymakamı mezarlık olmayan yerlere defin yapılmasına izin veremez.  

 Ancak ast kolluk makamları üst kolluk makamlarının düzenlemelerinden daha 
sınırlayıcı işlemler uygulayabilmektedir. Bir başka deyişle, üst kolluk makamlarının 
düzenlemelerine daha kısıtlayıcı hükümler getirebilmektedir. Ast kolluğun kısıtlayıcı 
hükümleri gerçekleştirirken dikkat etmesi gereken kendi sorumluluk sahasındaki 
durumların bunu gerektirmesidir (Gözler, 2019: 539). Örneğin Cumhurbaşkanı mera ve 
kışlaklardan yararlanma süresini yılda (5) ay olarak belirlemişse, bir vali veya kaymakam 
bunu (6) aya çıkartamaz. Fakat mera ve kışlaklardan yararlanma süresini, kendi 
sorumluğundaki bölgenin özel şartlarından dolayı (4) aya düşürebilir.  

 5.2.8.2. Merkezi İdare ile Mahalli İdare Kolluklarının Çatışması ve Yarışması: 

 Mahalli idareler olan il özel idaresi, belediye ve köy teşkilatlanmalarının kollu 
teşkilleri ile merkezi idare kolluğu aynı coğrafyada ve aynı alanlarında faaliyet 
yürütmektedirler. Bu durum iki farklı kolluk arasında yetki çatışması ve yarışması 
yaratabilmektedir. Örneğin bir kolluk alanını, merkezi idare kolluk makamı 
düzenleyebileceği gibi, belediye meclisi gibi bir mahalli idare kolluk makamı da 
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düzenleyebilmektedir (Giritli, 2013: 822). Kural olarak, mahalli idare kolluğu merkezi 
idare kolluğunun işlemlerine aykırı bir işlem gerçekleştirememektedir. Yani mahalli 
kolluk makamları merkezi idare kolluk makamlarının kurallarına uygun işlem yürütmek 
durumundadırlar. Mahalli kolluk makamları merkezi idare kolluk makamlarıyla aynı 
alanda işlem yapabilirler; ancak, merkezi idare kolluk makamlarının koyduğu 
kurallardan daha özgürleştirici hükümler koyamazlar. Örnek olarak, konut bölgeleri 
içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin saatleri ve kapsamı 
merkezi idare kolluk makamlarının belirlediği yönetmelikler çerçevesinde 
sınırlandırılmışsa, bir belediye kolluk makamı bu saatleri ve kapsamı esnetemez; sadece 
daha fazla sınırlandırıcı tedbirler alabilir. Örneğin yönetmelikte belirtilen günlük çalışma 
zamanı, gündüz ve yalnızca 5 saat ile sınırlandırılmışsa, belediye meclisi akşam saatlerinde 
de inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesine ya da günde 12 saat çalışılmasına izin veremez; 
ancak belediye meclisi kamu düzenini veya özgün coğrafi koşulları dikkate alarak bu 
çalışma süresini gündüz 4 saate düşürebilir. 

 Belirtilen hususların yanı sıra belirli noktalarda ve özellikle idari yaptırım kararlarında 
ilgili mevzuat sadece yaptırım kararı uygulamaya mahalli kolluğu yetkili kılabilmektedir. 
Bu durumda pek tabidir ki genel kolluğun bu kapsamda idari işlem tesis etmesi veya 
mahalli kolluğun yerine geçmesi mümkün değildir. Örneğin Kabahatler Kanunu 
düzenlemeleri kapsamında gürültü ve rahatsız etme kabahatine karşı hem genel kolluğun 
hem de belediye zabıtasının idari yaptırım uygulama yetkisi varken, işgal konusunda 
sadece belediye zabıtasının idari yaptırım yetkisi bulunmaktadır. Sahil şeridindeki yürüyüş 
yollarına izinsiz olarak çadır kuran birinin işlemiş olduğu işgal kabahatinde genel kolluğun 
yaptırım uygulaması mümkün değildir. Ancak bu durum özel kolluğun güvenlik gereksinimi 
dolayısıyla yardım talep etmesini ve beraber müdahaleyi engellememektedir.  

 5.2.8.3. Genel Kolluk Yetkileri İle Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması: 

 Genel idari kollukla özel idari kolluk yetkileri üst üste binmiş olabilmektedir. Yani 
İçişleri Bakanı, vali ya da kaymakam kararları ile orman kolluğu, gümrük kolluğu, av kolluğu 
ve belediye kolluğunun kararları çelişebilir. Böyle bir durumda ilk bakılması gereken 
“yetki” unsurudur. Diğer bir ifadeyle, yasa koyucu iradesiyle kimi yetkilendirdiyse, o kolluk 
birimi alanda düzenlemeler yapma yetkisine sahiptir. Eğer yasa koyucu, kanunlarıyla özel 
idari kolluk makamlarına özgülendikleri kolluk alanında özerk düzenleme yapma 
yetkileri tanımışsa, yetkili özel idari kolluk bu alanda tekeldir ve genel idari kolluk o 
faaliyet alanına müdahale edemeyecektir (Özay, 2004: 597). Örneğin kanunlar 
ormanların güvenliğine ilişkin konuların düzenlenmesini sadece orman genel 
müdürlüğüne bırakmışsa, başka hiçbir kolluk makamı orman kolluk alanında düzenleme 
yapamaz. Fakat yasa koyucu özel idari kolluk makamlarına belirli bir faaliyete yönelik 
düzenleme tekeli bırakmamışsa, kural olarak genel kolluk makamlarının kararlarına özel 
idari kolluk uymak durumundadır. (Özay, 2004: 597) 

 5.2.9. Kolluk Usulleri: 

 Kamu düzenini sağlamak ve korumak için idare, bireylerin ve toplulukların faaliyetleri 
üzerinde tasarrufta bulunabilmektedir. Zira toplumda herkesin her istediğini yapması 
kamu düzeni için büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Giritli, 2013: 823). Bu bakımdan idare, 
bireylerin ve toplumların çoğu faaliyetine yönelik çeşitli düzenlemeler getirmiştir.  

 İdare, toplumun ve bireylerin huzuru ve güvenliğini ağır derecede tehdit eden bazı 
faaliyet ve davranışları tamamen yasaklayarak suç kapsamına almıştır. Bu idarenin kamu 
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düzenini sağlamayabilmesi için en doğal haklarından biridir. Ancak kamu düzeni 
bahanesiyle bireylerin ve toplumların her faaliyeti yasaklanamaz. Anayasa’nın 13. 
maddesine göre, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın 
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlanabilmektedir. Bu 
sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamamaktadır. Kısacası idare, 
bireylerin ve toplumların her faaliyetini serbest bırakamayacağı gibi, her faaliyetini de 
yasaklayamaz; bazı faaliyetleri yasaklasa bile, bunu Anayasa’nın ruhuna uygun bir şekilde 
yapması gerekmektedir. 

 Fakat idare kamu düzenine ilişkin konularda bireylerin ve toplumların faaliyetine 
yönelik olarak bazı düzenlemelere gitmekte, bunları yaparken de birtakım usuller 
kullanmaktadır. Bu usullere alan yazımında “kolluk usulü” denmektedir. Temel olarak, 
“serbestlik”, “izin” ve “bildirim” olmak üzere üç farklı kolluk usulü vardır. 

 5.2.9.1. Serbestlik Usulü: 

 İdare bazı alanlarda bireylerin ve toplumların faaliyetlerine yasaklama getirmemekte, 
aynı şekilde faaliyetin gerçekleşmesini bir izne veya bildirime de tabi tutmamaktadır. Fakat 
faaliyetin yürütülmesine yönelik çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemelere 
uygun şekilde faaliyet yürütüldüğünde, herhangi bir kolluk yaptırımına 
başvurulmamaktadır (Giritli 2013: 825). Buna “serbestlik usulü” denmektedir.  

 Serbestlik usulünde, bireylerin veya toplumların bir faaliyete başlayabilmesi için 
idareden herhangi bir izin almasına veya idareye herhangi bir bildirimde bulunmasına 
gerek yoktur. Faaliyeti gerçekleştirmek isteyen kişiler, sorumluluğu üzerine alarak 
serbestçe gerçekleştirebilirler. Ancak bu faaliyet, kanunda veya idari düzenlemelerde 
belirtilen hususlara aykırı bir şekilde gerçekleşmişse ya da bu faaliyet sonucunda kamu ya 
da bireylerden bazıları zarar görmüşse, faaliyeti gerçekleştirenler belirli bir yaptırım altına 
girmek durumunda kalmaktadırlar. Bu kişiler, serbestiliği kötüye kullanmışlar ise, bunun 
hesabını daha sonra vermek durumunda kalırlar. İdare bu faaliyet sonucunda oluşan 
zararı, sonradan düzelttirebilmekte, tanzim edebilmekte ya da ilgilileri 
cezalandırabilmektedir. Örneğin şehir çarşısına yakın yerlerde sadece gündüz saatlerinde 
park etmeyi serbest bırakan idare, gece belirttiği yerlere park eden araçları uyarabilmekte, 
çektirebilmekte veya idari para cezası uygulayabilmektedir. Benzer şekilde, kitap veya 
gazete yayınlamak serbestlik usulüne tabidir. Ancak yayınlanan gazete veya kitapta kamu 
düzenini bozucu nitelikte veya hakaret içeren yazılar olduğunda, idare bunun takibini 
yaparak yayınla ilgili kişilerin cezalandırılmasını sağlayabilmektedir (Gözler, 2019: 542).  

 5.2.9.2. İzin Usulü: 

 Yasal veya idari düzenlemelerin kolluk denetimini zorunlu kıldığı bazı faaliyetlerde, 
ilgili kişilerin önceden idareden izin alması zorunlu olabilmektedir (Özay, 2004: 581). Bu 
gibi durumlarda, faaliyet ancak idarenin izni ile gerçekleştirilebilmektedir. İzin usulü, 
idarenin kişilerin birtakım faaliyetlerini gerçekleştirmeden onları denetleyebilmesini ve 
gerekirse engellemesini öngörmektedir. Bu usulde, yürütülen soruşturma ya da denetim 
sonucuna göre idare, belli bir faaliyete izin veya ruhsat verip vermemeye karar 
vermektedir (Günday, 2011: 27). Ancak denetim veya soruşturmanın yürütülmesi 
sırasında, idari kolluk görevlileri Anayasa ve kanun hükümlerine uygun hareket etmek ve 
bu hükümlere veya kayıtlara bağlı kalarak bir karara varmak durumundadır (Giritli, 2013: 
581).  
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 İzin usulüne ilişkin olarak örnek vermek gerekirse, 2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanunu kapsamında düzenlenecek yardım toplama faaliyetleri için bu usul öngörülmüş 
olup, kişi ve kuruluşlar yetkili makamlardan izin almadan yardım toplayamayacağı hüküm 
altına alınmıştır. Bu kapsamda gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, 
gazete ve dergiler kamu yararına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek, yardıma 
muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını 
gerçekleştirmek veya destek olmak üzere yardım toplama faaliyeti icra edebilir. Ancak 
bunun için faaliyet bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin 
sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alarak yardım toplayabilmektedirler.94 

 İzin usulüne bağlanmış faaliyetler çok çeşitlidir. Zira bireyler çoğu faaliyetini 
gerçekleştirebilmek için idareden ruhsat almak durumundadır. Örneğin bir kişi, “sürücü 
ehliyeti” almadan araç sürememekte, silah bulundurma veya taşıma ruhsatı olmadan silah 
bulunduramamakta veya taşıyamamakta, mülki amirden izin almadan gece yarısından 
sonra balo, müsamere veya düğün düzenleyememektedir.  

 Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, izin için yürütülecek denetim veya soruşturma 
çoğunlukla bazı kurallara tabi tutulmuştur. Örneğin Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer 
Aletler Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, silah ruhsatı alınmasına engel hali 
bulunmayan, 21 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın 
alabilmektedir. Silah bulundurma ruhsatı almak isteyen bir kişinin müracaatını, kolluk ilgili 
yönetmelik hükümlerine göre soruşturmak durumundadır. Kişi, yönetmelikte belirtilen 
şartları taşıyorsa, idare kişiye ruhsat vermek zorundadır. İzin konusunda kolluğun bir 
takdir hakkı yoktur. 

 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 7. maddesine göre, otel, motel, 
pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, 
içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve 
kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka 
geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının 
içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları ve benzeri yerlerin ruhsatı, 
bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilmektedir. Bu 
kapsamda kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde vermek durumundadır. Ruhsat talepleri 
bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence 
yerleri ise kapatılmaktadır.  

 Bir başka örnek ise, inşaat sahasının bulunduğu yere göre valilikten ya da belediyeden 
inşaat ruhsatı almadan inşaata başlanamamaktadır. Düzenlemelere uygun olarak 
yapılmamış bir binanın sonradan yıkılması durumunda telafisi imkânsız zararlar ortaya 
çıkabileceği için, inşaat yapma hakkı “izin” usulüne bağlanmıştır. 

 Kolluk usullerinin faaliyetlerin bütün alt unsurlarını kapsamayacağına ilişkin serbestlik 
usulünde ortaya konulan değerlendirmede belirtilen 5253 sayılı Dernekler Kanunu’ndaki 
örneğe serbestlik usulü açısından bakıldığında, söz konusu kanunda dernek kurmanın 
serbestlik usulüne göre belirlenmesine karşın aşağıdaki faaliyetlerin izin usulüne 
bağlandığı görülmektedir. Bu kapsamda; 

 
94 2860 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin 
izin almadan yardım toplayabilecekleri Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edileceği hüküm altına alınmış olup, 
yukarıdaki genel hüküm istisna bir durum oluşturmaktadır.  
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 - Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal 
kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri 
Bakanlığının izni ile kullanılabileceği, (Md. 28) 

 - Dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere ancak mülki idare 
amirinin izniyle lokal açabileceği 95, 

 - Yine dernek lokallerinde alkollü içki kullanılmasının mülki idare amirinin iznine 
bağlı olacağı96 belirtilmektedir.  

  5.2.9.3. Bildirim Usulü: 

 Kişilerin bazı faaliyetlerde bulunabilmeleri için bildirimde bulunma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için izin almak gerekmemektedir; sadece 
faaliyeti kanunun öngördüğü makamlara bildirmek zorunludur. Bildirimde bulunulacak 
makamdan bir “alındı belgesi” alınması, faaliyeti belirtilen zamanda yapılması için yeterli 
olabilmektedir. Bildirim karşısında idari kolluk makamlarının suskun kalmasıyla, o 
faaliyetin gerçekleşmesinde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşılacağından faaliyet 
gerçekleştirilebilir hale gelmektedir (Özay, 2004: 581). Bu bakımdan, bildirim usulü 
faaliyetin gerçekleşmesi adına bireye getirdiği yükümlülükler açısından izin usulünden 
daha hafif bir usuldür (Kıratlı, 1973: 37).  

 Bildirim sayesinde kolluk, alınması gereken önlemler için zamanında 
teşkilatlanabilmektedir. Faaliyet gerçekleşmeden önce idare haberdar edildiği için, gerekli 
önlemlerin alınabilmesine imkân tanınmaktadır. Eğer bildirimle gerçekleşebilecek bir 
faaliyet sonradan kamu düzenini bozan bir hal alırsa, kolluğun faaliyete müdahale etme 
ve gerekirse faaliyeti iptal etme hakkı bulunmaktadır.  

 Bildirim usulüne ilişkin en bariz örnek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu ile oluşturulmuş düzendir. Bu kanununun 3. maddesine göre, herkes, önceden 
izin almaksızın, söz konusu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların 
suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az 48 saat önce ve çalışma 
saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa bir 

 
95 Dernekler Yönetmeliğinin 58. maddenin ilk fıkrasında, il merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, 
büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dâhil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için 
kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca aynı yönetmelikte lokal olarak 
açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından 
belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Lokal açma ve işletme belgesi düzenlendikten sonra ise, 15 gün içinde dernekler birimlerince; 
kolluk amirliği, belediye, alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için tekel idaresi, çevre müdürlükleri ile 
derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bildirilir.  Kolluk kuvvetleri bu bilgilere istinaden izinsiz 
açılan lokalleri men eder.  
96 Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması ve içki satış belgesi 
alınması zorunludur. Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde 
alkollü içki kullanılmasına izin verilmez. Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde 
belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk 
kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri 
içinde yapılması şartı aranmaz. Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği 
veya lokal yönergesine aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü 
geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. Bu fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen 
lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir. Son olarak İzinsiz olarak açılan veya izni iptal edildiği 
hâlde işletilen veya geçici olarak faaliyetten men edildiği hâlde süresinden önce açılan lokaller kolluk 
kuvvetlerince kapatılır. 



İdarenin Faaliyetleri 

202 

bildirim vermesi gerekmektedir. (TGYK. m. 10/1). Görüldüğü üzere, bir toplantı veya 
gösteri yürüyüşü faaliyetinin gerçekleşebilmesi için, izin almaksızın, önceden bildirimde 
bulunmak yeterlidir. Bu bildirime göre, kolluk, toplantı ve gösteri yürüyüş yerinde güvenlik 
tedbirleri almaktadır. 

 Elbette ki toplantının ya da gösteri yürüyüşünün yürütülmesi çeşitli düzenlemelere 
tabidir. Örneğin, toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan 
başlanamamaktadır (TGYK. m. 7/1). Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneş 
batmadan önce dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar 
sürdürülebilmektedir (TGYK. m. 7/2). Toplantı amacı dışına çıktığı veya düzen içinde 
gerçekleştirilmesini imkânsız hale geldiği takdirde toplantı veya yürüyüş kanuna aykırı hale 
gelmektedir. Kanuna uygun bir şekilde başlayan ve daha sonra kanuna aykırı hale gelen 
bir toplantı veya gösteri yürüyüşüne kolluğun müdahale etme hakkı bulunmaktadır. 
Kolluk, gerekirse topluluğu zor kullanarak dağıtabilmektedir.  

 Bildirim usulü, siyasi parti kurabilmek için de geçerlidir. 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu’na göre, siyasi partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin 
almaksızın serbestçe kurulurlar (SPK. m. 5/2). Siyasi partiler, belirtilen bildiri ve belgelerin, 
İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar (SPK. m. 8/3). 

 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda ise gösteri, oyun ve temsil 
düzenlemeyi bildirime bağlamıştır. Buna göre, umumî veya umuma açık yerler ile umuma 
açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar, mahallin en büyük 
mülkî amirine, en az 48 saat önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, oyun ve temsil 
verebilmekte veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilmektedirler. 

 Diğer bir örnek olarak verilebilecek olan dernek kurma işlemindeki düzenlemeye de 
bakıldığında, Anayasa’nın 33. maddesi ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun üçüncü 
maddesine göre fiil ehliyetine sahip, gerçek veya tüzel kişilerin, önceden izin almaksızın 
dernek kurma hakkına sahip olduğunun belirtildiği görülmektedir.97. İlk aşamada bu 
düzenlemelerden dernek kurmanın serbestlik usulüne uygun bir işlem olduğu düşünülse 
de, 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında derneklerin kuruluş aşamasını 
tamamlayabilmeleri için bildirim usulünün uygulandığı anlaşılmaktadır. Nitekim 4721 
sayılı Medeni Kanun’un 59. maddesine göre, dernekler, kuruluş bildirimini, dernek 
tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine 
verdikleri anda tüzel kişilik kazanmaktadırlar. Bununla birlikte 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu’nun 30. maddesine göre derneklerin;  

 - Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamayacakları,  

 - Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden 
fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamayacağı, 

 
97 Ancak, TSK ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri 
hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. TSK İç Hizmet Kanunu’na göre, silahlı kuvvetler 
mensupları MSB'ce adları yayınlanan ve siyasi olmayan dernekler ile spor kulüplerinin faal olmayan 
üyeliklerine girebilirler. Girenler durumlarını en kısa zamanda MSB'ye bildirmeye mecburdurlar (İç 
Hzm.K.md.43/2). TSK Disiplin Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre meslek kuruluşları, dernek ve vakıf 
üyelikleri ile spor kulüplerinin faal üyeliklerine izin almaksızın girenler “Hizmet Yerini Terk Etmeme” cezasıyla 
cezalandırılırlar. İç Hizmet Yönetmeliğinin 125’inci maddesine göre, bu tip dernekler ile spor kulüplerinin faal 
olmayan üyeliklerine girenler, yedi gün içinde üye oldukları cemiyet, kulüp ve teşekkülün adını, yerini ve giriş 
tarihini veya çıkışlarında çıkış tarihini en yakın amirine bildirmeye mecburdurlar.  
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 - Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve 
eğitim faaliyetlerinde bulunamayacağı, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya 
eğitim yerleri açamayacağı belirtilmektedir. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma 
kullanamayacağı belirtilmekte, 

 - 29. maddede ise; derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya 
feshedilmiş bir siyasi partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst 
kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye 
ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları 
kullanamayacakları hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

 Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus, kolluk usullerinin faaliyetlerin 
bütün alt unsurlarını kapsamayacağı ve genel hüküm olarak tanımlanan bir usulün 
yanında diğer usullerin de alt unsurlar için kabul edilebileceğidir. Dernekler Kanunu’na 
ilişkin örneğe dönüldüğünde, genel ilke olarak bildirim usulünün kabul edildiği söz konusu 
kanunda, yukarıda sayılan hususların yasaklanmasının yanında bazı alt faaliyetlerin ise izin 
usulüne bağlandığı anlaşılmaktadır.  

 5.2.10. Kolluk Tedbirleri (İşlemleri ve Eylemleri): 

 Kolluk makamları ve personeli, kamu düzenini sağlamak ve korumak için belirli hukuki 
çerçevede işlemler ve eylemler gerçekleştirmektedirler. Kolluğun söz konusu işlem ve 
eylemleri, üç başlık altında toplanmaktadır:  

 - Düzenleyici kolluk işlemleri, 

 - Bireysel kolluk işlemleri 

 - Kolluk eylemleri 

 5.2.10.1. Düzenleyici Kolluk İşlemleri: 

 Yasama organının, kanun yoluyla idareyi ilgilendiren her konuda düzenlemeler 
yapabilmesi oldukça zahmetlidir. Zaten ağır ve yoğun çalışan yasama organının hızlı ve seri 
tedbir almayı gerektiren kolluk alanını düzenleme yükünü tamamen üzerine alması, kamu 
düzeni açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle, yasama organı, kolluk 
alanında genel ilkeleri ve esasları belirlemekle yetinmektedir. Kamu düzeninin korunması 
için gerekli olan düzenlemelerin içeriğinin belirlenmesini ise kolluk makamlarına 
bırakmaktadır. Kolluk makamları da, “düzenleyici kolluk işlemleri” ile kamu düzenini 
sağlamaya yönelik hukuki normlar oluşturmaktadır. Bundan dolayı, özellikle kolluk 
alanında idarenin çok sayıda düzenleyici işlemleri bulunmaktadır.  

 Düzenleyici kolluk işlemleri, kolluk makamları tarafından kamu düzenine yönelik 
olarak düzenlenen, genel, soyut, kişilik dışı ve uyulması zorunlu hukuksal işlemlerdir. 
Düzenleyici kolluk işlemleri yapma yetkisi, tanımdan da çıkarılabileceği üzere, kolluk 
makamlarına verilmiştir. Ancak bu yetki sınırlı, bağımlı ve tamamlayıcı bir yetkidir. Bir 
başka deyişle, idari kolluk makamları kendi görev alanları ile “sınırlı”; Anayasa ve 
kanunlara “bağımlı” ve onları “tamamlayacak” şekilde yetkilerini kullanabilirler.  

 Kolluk makamları, içerikleri bakımından kanunlara benzeyen düzenleyici kolluk 
işlemleriyle kamu düzenine yönelik kurallar (normlar) koymaktadırlar. Bu bakımdan, 
düzenleyici kolluk işlemi yapma yetkisi kolluk personelinin değil, kolluk makamlarının 
yetkisindedir. Düzenleyici işlem yapma yetkisi, yukarıda da belirtildiği gibi, kolluk 
makamlarını kolluk personelinden ayıran önemli bir niteliktir.  
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 Hukukumuzda birçok düzenleyici kolluk işlem türü bulunmaktadır.98 Ancak 
Anayasa’ya sadece cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik tanımlanmıştır. 
Bunların dışında idare “kararname”, “karar”, “talimatname”, “açıklama”, “tamim”, 
“talimat”, “yönerge”, “tebliğ”, “sirküler”, “ilke kararı”, “genelge”, “genel esaslar”, “genel 
emir”, “tenbihname”, “duyuru”, “ilan”, “izahname”, “statü”, “plan” gibi çeşitli isimler 
altında düzenleyici işlemler yapmaktadır. Bu tür işlemler genellikle “adsız düzenleyici 
işlemler” adıyla anılmaktadır. 

 Genel kabul görmüş şekliyle düzenleyici kolluk işlemleri, benzer şekilde, 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, “yönetmelik” ve “adsız düzenleyici işlemler” olmak 
üzere üç başlık altında toplanmaktadır.   

 Adsız düzenleyici işlemler, üst ve amir konumundaki idari makamların kendilerine 
bağlı bulunan ast makam ve kademelere gönderdikleri emir ve talimatlar olabildiği gibi, 
geneli bağlayan düzenleyici işlemler de olabilmektedir. İdari kolluk makamlarının adsız 
düzenleyici işlem yapma yetkisi bulunmaktadır. Örneğin valiye 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununa göre “genel emir” çıkarma yetkisi verilmiştir. Valiler kanun, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri 
yerine getirmek için genel emir çıkarabilirler (İİK. m. 9/Ç). (Örnek bir genel emir EK-B’de 
sunulmuştur.) 

 İdari bir kolluk makamı olan kaymakamın da, düzenleyici kolluk işlemi çıkarma yetkisi 
vardır. Kaymakamlar, ilçe sınırları içinde huzur ve güvenliği, kişi dokunulmazlığını, 
tasarrufa ilişkin emniyeti, kamu esenliğini sağlamak için gereken karar ve tedbirleri 
alabilmektedirler. Bu konularda alınan kararlara ve tedbirlere uymayanlara, mülki amir 
tarafından idari yaptırım uygulanabilmektedir (İİK. m. 32/Ç). 

 5.2.10.2. Bireysel (Birel) Kolluk İşlemleri: 

 Bireysel (Birel) işlemler, sadece bir kişi ya da olay için geçerli olan idari işlemlerdir. 
Buna göre, bireysel kolluk işlemleri, kolluk makamları veya personeli tarafından kamu 
düzenine yönelik olarak düzenlenen sadece bir kişi ya da olay için geçerli olan idari işlemler 
olarak tanımlanabilir (Gözler, 2019: 544). Tanımdan da anlaşılacağı gibi, bireysel kolluk 
işlemleri hem kolluk makamları hem de kolluk personeli tarafından uygulanabilen bir işlem 
türüdür.  

 Bireysel kolluk işlemleri, kamu düzenine ilişkin kanun ve düzenleyici kolluk 
işlemlerinin bireylere ve olaylara uygulanması ile oluşmaktadır (Akyılmaz, 2017: 600). 
Örneğin 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre, başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak 
şekilde gürültüye neden olma bir kabahat oluşturur ve bu kabahatin idari yaptırımı idari 
para cezasıdır. Bu hükümden yola çıkarak, gürültü yapan bir kişiye idari para cezası kesen 
kolluk, bireysel kolluk işlemi gerçekleştirmiş olmaktadır. Çünkü kanun hükmü bireye 
uygulanarak işlem yapılmıştır. Bu kapsamda birçok örnek bulunmaktadır. Toplantı için 
alındı belgesi verilmesi, alkollü sürücünün ehliyetinin alınması, dilencilikten elde edilen 
gelire el konulması ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, sağlık koşullarına uymayan 
restoranın kapatılması, kumar oynanan işletmenin faaliyetinden belli bir süre men 
edilmesi, ruhsatsız av tüfeğine el konulması ve ilgiliye idari para cezası kesilmesi birer 
bireysel kolluk işlemidir. 

 Bireysel kolluk işlemleri, çok çeşitlilik gösterir. Bundan dolayı, bu işlemleri 
sınıflandırmak zordur. Emir veya uyarı, yasaklama, kapatma, izin verme veya vermeme 

 
98 Düzenleyici kolluk işlemleri için genel bir tanımlama olarak “İkincil Mevzuat” tabiri de sıkça kullanılmaktadır.  
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kararı, bildirim alma kolluğun çeşitli bireysel işlem türlerindendir. (Yaptırımlar ünitesinde 
bireysel kolluk işlemleri detaylı olarak işlenecektir.) 

 5.2.10.3. Kolluk Eylemleri: 

 Kolluğun gerçekleştirdiği üçüncü bir faaliyet biçimi “eylemler” yoluyla olmaktadır. 
İdari işlem ve eylem arasındaki farklar kolluk işlem ve eylemleri için de geçerlidir. Kolluk 
eyleminde amaç, maddi (dış) dünyada değişiklik meydana getirmektir. Kolluk 
eylemlerinin, illaki hukuki bir sonucunun olması beklenmez. (Kolluk işlemlerinde hukuki 
bir sonuç oluşmaktadır.) Örneğin kolluğun yolda emniyet kemeri kontrolü yapması, bir 
mahalde devriye gezmesi, bir jandarma timinin operasyon icra etmesi, bir toplantının 
emniyetinin alınması, kanun dışına taşan bir toplantının dağıtılması, trafiği aksatan bir 
aracın çekilmesi, gerektiğinde kolluğun silah kullanması kolluk eylemlerine verilebilecek 
örneklerdir (Gözler, 2019: 545).   

 5.2.11. Kolluk Tedbirlerinin Hukuka Uygunluk Şartları: 

 Kolluk kamu düzenini sağlamak maksadıyla bireylerin davranışlarını sınırlandırmayı 
idare adına yürütmektedir. Kolluğun bireylerin hangi davranış ve faaliyetlerini, hangi 
durumlarda sınırlandıracağı yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Ceza kanunları ile 
belirlenen tutum ve davranışlar için bu kanunlarda gerekli cezalar öngörüldüğü için idari 
kolluk da bu durumlarda müdahale etme ve yasaklama yetkisine sahiptir.  

 Ceza kanunlarında belirtilmemiş bazı davranışların da kolluk tarafından 
sınırlandırılabilmesi mümkün olmakla birlikte kolluk yetkileri de sınırsız değildir. Kolluk 
yetkilerinin sınırları kişilerin davranış ve faaliyetlerinin temel bir hak ve hürriyet olarak 
Anayasa’da belirlenmiş olup olmamasına göre değişmektedir. Anayasa’da belirlenen 
temel hak ve hürriyetlere karşı kolluk yetkililerinin müdahalesi noktasında bu eylemlerin 
anayasal güvence altında olduğu için birtakım sınırlar belirlenmiştir. Ayrıca Anayasa’da 
temel hak ve hürriyet olarak belirlenmemiş bazı tutum ve davranışlar için de kolluk 
işlemelerinin aynı zamanda idari işlemler olması sebebiyle bazı sınırlamaları 
bulunmaktadır.    

 5.2.11.1. Anayasal Sınırlar:  

 1982 Anayasası’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, temel hak ve hürriyetler 
ancak kanunla sınırlanabilmektedir. Kamu güvenliği, kamu huzuru, genel ahlak ve genel 
sağlığın korunması maksadıyla kolluk yetkilileri tarafından temel hak ve özgürlüklere 
müdahale yetkisi Anayasa ile verilmiştir. Aksi takdirde fonksiyon gaspı meydana 
gelmektedir. Anayasa tarafından idareye belirlenen usulle olmak koşuluyla özel hayatın 
gizliliğine (AY. Md. 20), konut dokunulmazlığına (AY. Md. 21), haberleşme özgürlüğüne 
(AY. Md. 22), yerleşme ve seyahat özgürlüğüne (AY. Md. 23), düşünceyi açıklama ve yayma 
özgürlüğüne (AY. Md. 26), kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 
araçlarından yararlanma hakkına (AY. Md. 31), derneklerin faaliyette bulunma 
özgürlüğüne (AY. Md. 33) ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına (AY. Md. 34) 
müdahale yetkisi verilebilmektedir. 

 Anayasa’nın 13. maddesinde 4709 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle birlikte temel 
hak ve hürriyetlere getirilecek sınırlamaların demokratik toplum gereklerine uygun, 
öngörülen amaç dışında kullanılmadan, temel hak ve hürriyetin özüne dokunmadan ve 
ölçülülük ilkesine uyulmak suretiyle mümkün olması şartı getirilmiştir. Burada ölçülülük 
ilkesi ile vurgulanmak istenen; yapılacak sınırlamanın temel hak ve özgürlüğe olması 



İdarenin Faaliyetleri 

206 

gerektiğinden fazla bir şekilde etki etmemesi durumunu kastetmektedir. Seyahat 
özgürlüğüne sahip kişilerin yolculukları esnasında keyfi olarak, olması gerekenden daha 
fazla süre alıkonulması ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamaktadır.  

 Temel hak ve hürriyetlerin yasama organı tarafından sınırlanması ve kolluk yetkilerine 
karşılık Anayasa ile getirilen genel sınırlamalar dışında, Anayasa’da bizzat özel sınırlar da 
konularak kolluk yetkisi de sınırlandırılmıştır. Örneğin, Anayasa’nın 33. maddesine göre, 
herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip durumdadır. Yine Anayasa’nın 
34. maddesine göre, herkes önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkına sahiptir. Anayasa tarafından sınırları çizilmiş bu iki temel hak ve hürriyet için 
yasama organı tarafından, izin alınmasını gerektirecek bir düzenleme yapılması nasıl 
mümkün değilse, bu durumlarda kolluk faaliyetinde bulunulması da mümkün değildir. 

 5.2.11.2. Yargı Organı Tarafından Sınırlandırılması:  

 Bazı temel hak ve hürriyetler kamu güvenliği, kamu huzuru, genel ahlak ve genel 
sağlığın korunması maksadıyla yasalar ile sınırlanabilmesi mümkün olmakla birlikte idare, 
bu sınırlamaların uygulanmasını yargı organına bırakmıştır. Örneğin Anayasa’nın 20., 21. 
ve 22. maddelerine göre, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri 
veya birkaçına bağlı olarak, usulüne uygun olarak verilmiş hâkim kararı olmadıkça 
kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyaları aranamamakta, kimsenin konutuna 
girilememekte, arama yapılamamakta, buradaki eşyaya el konulamamakta, haberleşme 
engellenememekte ve gizliliğine dokunulamamaktadır. Buradan da anlaşıldığı gibi yasalar 
tarafından bazı temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile kolluğun müdahale 
edebilmesi, yargı organınca verilecek karara binaen mümkün olabilmektedir. İstisna 
olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idareye müdahale etmesi için imkân 
tanınmıştır. Ancak idare bu durumda vermiş olduğu kararını 24 saat içinde hâkime 
sunması gerekmektedir. Hâkimin ise 48 saat içinde kararını açıklaması gerekmektedir. Aksi 
takdirde, temel hak ve hürriyete yapılan müdahalenin kendiliğinden yürürlükten kalkacağı 
hükmü getirilmiştir. 

 5.2.11.3. Kolluk Yetkilerinin Öteki Sınırları:  

 Kolluk yetkilerinin kolluk işlemleri vasıtasıyla yapılması ve bu işlemlerin aynı zamanda 
idari bir işlem olması bazı sınırlamalar getirmektedir. Kolluk yetkilerinin kullanılmasındaki 
amaç; kamu düzeninin sağlanması için kamu güvenliği, kamu huzuru, genel ahlak ve genel 
sağlığın korunması olması gerekmektedir. Kolluk yetkileri bazı temel hak ve hürriyetlere 
sınırlama getirirken amacının dışına çıkmamalıdır. Ayrıca kolluk yetkileri, siyasi ve dini 
amaçlar ve kişisel çıkar amaçlı olarak kullanılmamalıdır. 

 Kamu düzeninin korunup sağlanması, kolluğun asli görevini oluşturmaktadır. Kolluk 
yetkileri de bu amaç doğrultusunda ve kamu düzenini tehdit eden durum ortaya çıkması 
halinde kullanılmalıdır. Aksi durumda kolluk yetkisini kullanmak idari işlemi sebep 
unsurundan hukuka aykırı hale getirir. Kolluk yetkisinin kullanılması oluşan tehlikeyi 
bertaraf etmek için orantılı olmak zorundadır. Örneğin bir gösteri yürüyüşünde yolun 
değiştirilmesi ile sıkıntı ortadan kalkabilecekken, o yürüyüşü yasaklamak konu 
unsurundan hukuka aykırı olacaktır.  

 Kolluk yetkileri uygulandığı yer ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Kolluk 
yetkileri en geniş olarak umuma açık yerler olan yollar, parklar, mesire alanları gibi 
yerlerde kullanılabilmektedir. İdari kolluk, yetkileri daha kısıtlı bir şekilde kahvehane, 
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lokanta, sinema, bar gibi umuma açık mekânlarda kullanabilmektedir. Kolluk yetkileri 
işyeri ve konutlarda en aza inmektedir. Ayrıca kolluk yetkilerinin kullanımı şehir merkezi 
ile köy arasında farklı olabileceği gibi trafiğin yoğun olduğu yollar ile seyrek olduğu 
zamanlarda da farklı olabilecektir.    

 5.2.12. Kolluğun Sorumluluğu- İdari Sorumluluk: 

 Hukuk devletinde idarenin faaliyetleri, önceden belirlenebilir kurallar çerçevesinde 
ve bu kurallara uyarak bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onların, temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde yürütülür Bununla birlikte, yukarıda sunulan bu 
anlayışa karşın, zaman zaman idarenin eylem ve işlemleri neticesinde kişilerin birtakım 
zararlara uğradıkları da bir vakıadır. Bu kapsamda, konuya ilişkin detaylar sunulmadan 
önce ifade etmek gerekir ki idare eylem ya da işlemlerinden dolayı meydana gelen bu 
zararlardan sorumlu tutulması ve meydana gelen zararları tazmini de yukarıda belirtilen 
hukuk devleti anlayışının bir gereğidir.  (Yayla, 2009: 134). 

 Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu bölümde “idarenin sorumluluğu” terimi ile 
kastedilen; siyasi iktidar sahiplerinin tekrar seçilememek yahut görevden alınmak şeklinde 
tezahür eden “siyasi sorumluluğu” yahut idarenin görevlilerinin ceza kanunlarına aykırı 
eylemleri neticesinde gündeme gelecek “cezai sorumluluk” değil mali, yani tazminat 
sorumluluğudur. (Gözler, 2019b: 1043) Yine, idarenin “özel hukuk” kapsamında mütalaa 
edilecek hukuki ilişkilerinden doğan “hukuki sorumluluğu” da bu bölümde ele alındığı şekli 
ile “idarenin sorumluluğu” kavramı ile kastedilen çerçevenin dışında kalmaktadır. 

 

 İdarenin sorumluluğu hususunun çerçevesini çizdikten sonra ifade etmek gerekir ki, 
idarenin sorumluluğuna ilişkin temel ilkeler Anayasa’nın 125. maddesi ile hüküm altına 
alınmıştır. Öyle ki, bahse konu maddede “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu(nun) açık (…)”  olduğu hüküm altına alınmıştır. Bunun yanında; idarenin eylem 
ve işlemlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olması hususu hem doktrin hem 
yüksek mahkeme içtihatlarında Anayasa’nın ikinci maddesi ile güvence altına alınan 
“hukuk devleti” ilkesi kapsamında mütalaa edilmiştir. Örneğin Anayasa Mahkemesi bir 
kararında; hukuk devletini, “insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, adaletli bir 
hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü kılan, bütün işlem ve eylemleri 
yargı denetimine bağlı olan devlet”99 olarak tanımlamış ve hukuk devleti ilkesinin, idarenin 
eylem ve işlemleri neticesinde sorumlu olmasını ve bu sorumluluğun yargı makamları 
önünde etkin bir şekilde ileri sürülebilmesini de kapsadığını vurgulamıştır. 

 

 
99 Anayasa Mahkemesi, K.1998/45 sayılı, 01.07.1998 Tarihli Kararı. 

İDARENİN SORUMLULUĞU 

 İdari sorumluluk, idarenin bir kişiye vermiş olduğu zararın, idarenin 
malvarlığından bazı değerleri zarar gören kişinin mal varlığına cebri olarak 
aktarılmasıyla tazmin edilmesi demektir. 
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 5.2.12.1. İdarenin Sorumluluğunun Esasları: 

 İdare hukukunun içtihadi niteliğinin bir sonucu olarak; idarenin sorumluluğunun 
esasları yahut bu sorumluluğunun türleri herhangi bir düzenlemede ayrıntılı olarak yer 
almamakta bu hususlar içtihadi olarak şekillenmektedir. Nitekim bu husus Anayasa 
Mahkemesi tarafından bir kararında; idarenin sorumluluğuna ilişkin temel ilkeler 
belirlenmesine karşın, sorumluluğun esasları ile zararın ne şekilde tespit edileceğine 
ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, yine İdari eylem ve işlemlerden kaynaklanan 
zararların tazminiyle ilgili esasları düzenleyen genel bir kanunun mevcut olmadığı 
belirtilmiş, bu nedenle idarenin eylem ve işlemlerinden doğan sorumluluğunun kapsamı 
ile bu eylem ve işlemlerden kaynaklanan zararın belirlenmesinde gözetilecek esasların 
içtihat ile şekilleneceği hükmedilmiştir100. 

5.2.12.1.1. Kusurlu Sorumluluk: 

 İdarenin sorumluluğu kapsamında ele alınacak ilk sorumluluk tipi “idarenin kusurlu 
sorumluluğu”dur. Öncelikle kısa bir tanım sunmak gerekirse “kusurlu sorumluluk (…) 
idarenin kusurlu eylem ve işlemleriyle yol açtığı zararı tazmin etmesi yükümlülüğü” 
(Gözler,2019b:1083) olarak tanımlanabilir.  

 

 İdarenin kusurlu olmasının belirlenmesinde idarenin, ajanlarının yani kamu 
görevlilerinin eylemleri belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda, idarenin eylem ve 
işlemlerinde kusurun ortaya çıkış biçimleri ve tespitine ilişkin esaslar, doktrin ve içtihatta 
belirlenmiştir. Kusur kavramı kamu hizmetinin yerine getirilmesi ile alakalı olarak ortaya 
çıkan hizmet kusuru ve kamu görevlilerinin idari hizmetten ayrılabilen kişisel kusuru olarak 
iki başlık altında incelenmektedir. 

 a. Hizmet Kusuru; Bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi sırasında veya 
sebebiyle, idarenin belli bir kamu görevlisine atıf ve izafe edilmesi mümkün bir kişisel 
kusur dolayısıyla ortaya çıkmış olmayan; kamu hizmetinin bizzat kuruluş, işleyiş ve 
teşkilatlanmasındaki aksaklık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik ve sakatlık şeklinde 
karşımıza çıkan kusur çeşididir (Bozdağ, 2010:36).  

 Danıştay da bir kararında bu kavramı “hizmet kusuru, idarenin yapmakla yükümlü 
olduğu bir kamu hizmetinin kuruluşunda, teşkilatın yapısında, personelde ya da işleyişinde 
gereken emir, direktif ve talimatların verilmemesi, nezaret ve denetiminin yapılmaması, 
hizmete özgülenen araçların yetersiz, elverişsiz, kötü olması, hizmet için gereken 
tedbirlerin alınmaması, geç, vakitsiz hareket edilmesi veya hiç faaliyette bulunulmaması 
sonucu oluşan bir takım aksaklık, aykırılık, bozukluk, özensizlik, eksiklik, sakatlıktır.”101. 
şeklinde tanımlamıştır. 

 
100 Anayasa Mahkemesi, E.2014/94 K. 2014/160 sayılı, 22.10.2014 tarihli Kararı. 
101 Danıştay 10. D., E. 2014/2613- K. 2018/103, 24.1.2018 sayılı kararı. 

KUSUR 

 İdarenin yapmakla sorumlu olduğu herhangi bir kamu hizmetinin kuruluşunda, 
düzenlenmesinde veya teşkilatında, bünyesinde, personelinde yahut işleyişinde bir 
takım aksaklık, hukuka aykırılık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik, sakatlık veya ihmalin 
ortaya çıkmasıdır. 
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 Doktrin ve içtihatta kabul gören görüşe göre, “hizmet kusuru”, hizmetin kötü 
işlemesi, hizmetin geç işlemesi yahut hizmetin hiç işlememesi şeklinde oluşabilmektedir:  

 b. Kişisel Kusur; “kamu görevlisinin görevlerinden tamamen ayrılabilen” davranış 
ve işlemleri sonucu ortaya çıkan zararlarda kişisel kusurundan bahsedilir. 
(Gözler,2019b:1138) 

 Görev içerisinde olmakla birlikte kişisel amaçlarla işlenmiş kusurlar, aşırıya kaçan 
davranışlar, ağır derecedeki ihmallerde de kişisel kusurun varlığı kabul edilmektedir. 
Örneğin, kolluk personelin görevi içerisinde bir suç işlemesi, gözaltına alınan kişiye şiddet 
uygulanması kişisel kusur olarak nitelendirilen kusurlu sorumluluklardandır.  

 Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, kamu görevlilerinin “görevden ayrılabilen” nitelikte 
kişisel kusurları sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmininde “idarenin sorumluluğu” değil 
“kamu görevlisinin sorumluluğu” gündeme gelecektir. 

 Bu kapsamda, hizmet kusuru ile kişisel kusurun ayrımı ve zarara sebep olan kusur 
tipinin belirlenmesi özellikle zararın tazmini açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, hizmet kusuru ve kişisel kusur ayrımına ilişkin olarak verdiği 
bir kararda “Konunun iyi anlaşılabilmesi için örnek vermek gerekirse; sabahleyin aracı ile 
kamu hizmetini yapmak için çalıştığı hastaneye gelen doktorun, aracını park ederken 
kendisinden önce tedavi olmak için hastaneye gelmiş olan bir hastanın aracına çarpıp zarar 
vermesi halinde bu, doktorun kamu hizmetiyle alakalı olmayan kişisel kusurudur. Aynı 
doktorun aracını park ettikten, hastanedeki poliklinik odasına girdikten sonra görevi olan 
sağlık hizmeti ile ilgili yaptığı (teşhis, tedavi ve ameliyat gibi) eylemlerde bir kusur olursa 
bu kusur hizmet kusurudur.102” ayırım örnekle açıklanmaktadır.  

 

 Anayasa’nın 129. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek 
kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine 
açılabilmektedir. Bu düzenlemenin anlamı idarenin kusurlu sorumluluğunda ister hizmet 
kusuru olsun ister kişisel kusur olsun zarar gören kişiler zararın tazminini kamu 
görevlilerinin kendilerinden değil, idareden isteyeceklerdir. Yetkiye bağlı kalınan 
durumlarda meydana gelen zararlarda zarar gören kişiyle idare bizzat muhatap olacaktır 
ve zararı giderecektir. İdare daha sonra kusuru bulunan kamu görevlisine rücu103 ederek 
giderdiği zararın karşılığını kamu görevlisinden talep edecektir. 

5.2.12.1.2. Zarar: 

 İdarenin kusurlu sorumluluğundan bahsedebilmek için kusurlu eylem ve işlemlere ek 
olarak bir zararın da bulunması gerekmektedir. Daha açıkça ifade etmek gerekirse, belirli 

 
102 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2013/1575 E. - 2015/1102 K., 27.03.2015 sayılı kararı. 
103 Rücu kelimesinin kökeni Arapçadır ve dönmek anlamına gelmektedir. İdarenin kişiler yerine geçerek zararı 
gidermesi sonrası oluşan kamu zararını sorumluluk sahibi kamu personeline döndürmesi ve ondan tazmin 
etmesi anlamını taşımaktadır. 

ÖNEMLİ 

 İdarenin kusurlu sorumluluğunda ister hizmet kusuru olsun ister kişisel kusur 
olsun zarar gören kişiler zararın tazmini kamu görevlilerinin kendilerinden değil, 
idareden istenebilmektedir. 
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nitelikleri taşımayan “mağduriyetler”, zarar olarak kabul edilmeyecek ve özel hukukta da 
olduğu gibi idarenin sorumluluğundan bahsedilemeyecektir (Sarsıkoğlu, 2016: 2412). 

 Yukarıda da vurgulandığı gibi, pozitif hukukta idarenin sorumluluğunun esaslarına 
dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla zarar kavramı yahut bu kavramın 
özelliklerine ilişkin bir mevzuat hükmü bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte, zarar 
kavramı, içtihat ve doktrinde detaylı olarak incelenmiş ve onu idarenin sorumluluğunu 
gerektirmeyecek mağduriyet kavramından ayıracak hususlar belirlenmiştir. Bu kapsamda 
zarar; kişinin malvarlığında yahut şahıs varlığında isteği dışında meydana gelen kayıp 
veya eksilme olarak tanımlanmaktadır (Sarsıkoğlu, 2016:2413). Ancak idarenin 
sorumluluğunu gerektirecek bu kayıp ve eksilmeler belirli bazı nitelikleri taşıması 
gerekmektedir. Bunlardan ilki zararın doğmuş ve kesin olması gerekliliğidir. Şöyle ki; 
gerçekleşmemiş bir zarar yahut bir zarar tehlikesi veya ihtimale dayanan zararların 
idarenin sorumluluğu kapsamında tazmini mümkün değildir. Örneğin; kolluğun bir şahsı 
yakalaması esnasında zarar verdiği bir aracın sahibinin talep ettiği tamir masrafını ödemesi 
talep edebilecekken, aracın ileride kazasız-boyasız çok daha fazla ücrete satılma 
ihtimalinin ortadan kalkması ihtimaliyle kaynaklandığı zararın tanzimini talep 
edemeyecektir. Bunun dışında, idarenin sorumluluğunun gündeme gelebilmesi için 
zararın muhakkak hukuken korunan bir menfaate yönelmesi gerekmektedir. Zira hukuk 
düzeninin hukuka aykırı bir menfaati koruması mümkün değildir. Bu kapsamda, örneğin 
kamu arazisi üzerine inşa ettiği gecekondusu yıkılan bir kişi, bu yıkımdan doğan zararları 
idareden talep edemeyecektir (Sarsıkoğlu, 2016: 2414). 

5.2.12.1.3. Nedensellik Bağı: 

 İdarenin kusurlu sorumluluğunun doğması için kusur ve zararın yanında bu ikisi 
arasındaki sebep-sonuç ilişkisi olarak nitelendirilebilecek nedensellik bağının da 
bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda, örneğin öncesindeki bir kararında AYİM, askerlik 
hizmetini yapmakta iken mide kanseri neticesinde hayatını kaybeden erin ölümü ile ilgili 
kararında zararlı sonuç ile idarenin eylem ve işlemleri arasında nedensellik bağı 
bulunmadığı için idareye sorumluluk isnat edilemeyeceğine hükmetmiştir.104 

 5.2.12.2. Kusursuz Sorumluluk: 

 

 İdare hukuku alanında idarenin sorumluluğunun dayanağı daha önceleri hizmet 
kusuru iken, bu dayanak idarenin üstlenmiş olduğu hizmetlerin artması ve karmaşık bir hal 
almasıyla yetersiz hale gelmiştir. Daha detaylı olarak ifade edecek olursak; idarenin hizmet 
alanının genişlemesi, idari teşkilatların karmaşıklaşması, hukuk devleti/insan 
hakları/sosyal devlet gibi kavramların ortaya çıkmasıyla yukarıda da değinildiği gibi 
idarenin eylem ve işlemleri farklılaşmaya başlamıştır. İdarenin eylem ve işlemlerindeki bu 
nitelik değişimi neticesinde ise kaçınılmaz olarak sorumluluk rejiminde de birtakım 
değişiklikler yaşanmıştır. Bu kapsamda; idarenin sorumluluğunu kusur sorumluluğundan 
ibaret olarak ele alan yaklaşımlar, 20. yüzyılın başlarına kadar hâkim olsalar da, bu tarihten 

 
104 AYİM 2.D., E.2000/797, K.2002/736 sayılı ve 2.10.2002 tarihli kararı. 

ÖNEMLİ 

 İdarenin “kusursuz sorumluluğu” ile kastedilen; bazı idari eylem ve işlemlerden 
doğan zararlardan dolayı, idarenin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu 
tutulmasıdır. 
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itibaren idare ile ilgilendirilebilecek bazı hallerde idarenin kusurlu eylem ve işlemi 
olmaksızın da sorumlu tutulabileceği fikri yaygınlık kazanmıştır. Bunun yanında; kusurlu 
sorumluluğun doğası gereği idarenin eylem ve işlemlerinin neden olduğu her zararın 
karşılanamaması, kusurun ispatında yaşanan güçlükler, sanayi teknoloji iktisat alanındaki 
gelişmeler de kusursuz sorumluluk kavramının gelişmesinde etkili olan faktörler olmuştur. 

 İdarenin yetkisi dâhilindeki işlem veya eylemlerinden kaynaklanan zararların, 
hizmet kusuru aranmaksızın ya genel anlamda risk kavramı ya da kamu külfetleri 
karşısında eşitlik ilkesi uyarınca tazminine idarenin kusursuz sorumluluğu denmektedir. 
Kısacası idarenin kusuru olmasa da yerine getirdiği işlem ve fiillerinden dolayı bir zarar 
meydana gelmişse idarenin kusursuz sorumluluğundan bahsetmek gerekecektir (Atay ve 
Odabaşı, 2010: 130). 

 Gerçekten de değişen toplumsal koşullar ve bu doğrultuda gelişen sosyal devlet 
anlayışı çerçevesinde, idarenin yürüttüğü faaliyetten zarar gören kişilerin bu zararlarının 
giderilmesi için her zaman idarenin kusurlu olmasını hakkaniyet düşüncesi ile de 
bağdaşmamaktadır.  

 Bu hususlar çerçevesinde kısa bir tanım yapılacak “idarenin kusursuz sorumluluğu”; 
bazı davranışlarından doğan zararların, idarenin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, 
idarenin sorumlu tutulması ve bu zararların idare tarafından karşılanması” olarak 
tanımlanmaktadır.  

5.2.12.2.1 Kusursuz Sorumluluğun Özellikleri: 

 Bu noktada kusursuz sorumluluk ile kusurlu sorumluluk arasındaki farka değinmekte 
ve kusursuz sorumluluğun bazı özelliklerine bakmakta fayda bulunmaktadır. Zira kusursuz 
sorumluluk, mahiyeti gereği birçok noktada kusurlu sorumluluk kavramından farklı 
özellikler göstermektedir. Kemal Gözler tarafından kusursuz sorumluluğun özellikleri 
aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır (- Kusursuz sorumluluğunun istisna olma 
özelliği; Kusursuz sorumluluk kusurlu sorumluluğa göre ikincil niteliktedir. Kusursuz 
sorumluluk, özel hukuk alanında olduğu gibi, yönetim hukuku alanında da yardımcı ve 
ayrık bir sorumluluktur (Gözübüyük, 2012: 305). Bu durumda idarenin bir eylem ya da 
işlemi bir zarar doğuruyorsa öncelikle kusurlu sorumluluğa gidilecektir. Zararın 
karşılanması kusurlu sorumluluk ilkeleriyle mümkünse kusursuz sorumluluğa 
başvurulamamaktadır. Kısacası zarar hiçbir şekilde karşılanamıyorsa bu durumda kusursuz 
sorumluluğa gidilecektir105. 

 - Kusurun ispatına gerek olmaması; Kusurlu sorumlulukta idarenin kusuru 
ispatlanmak zorundadır. Kusursuz sorumlulukta ise idarenin eylem ve işlemlerinde kusur 
veya kusurun ispatı gerekmez. Ancak, sosyal risk sorumluluğu hariç olmak üzere, meydana 
gelen zararla idarenin gösterdiği faaliyet arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Kusursuz 
sorumluluk halinde idare, hiçbir kusurunun bulunmadığını ispat etse bile sorumluluktan 
kurtulmaz (Çağlayan, 2006: 155).  

 - Zararın özel ve anormal olma şartı; Kusursuz sorumlulukta aranacak diğer şart 
özel ve anormal zaradır. Özel zarardan kasıt zararın genelin, toplumun uğradığı bir zarar 
değil belirli bir kimsenin uğradığı bir zarar olmalıdır. Anormal zararla ise anlatılmak istenen 
zararın ağır ve büyük olmasıdır. (Gözler,2019b:1188-1192). 

 
105 Bu konuda Danıştay 10.Dairesi tarafından verilen 1195/3123.sayılı ve 30.05.2007 tarihli kararında; hizmet 

kusuru nedeniyle tazminata hükmedilmesi yerine sosyal risk ilkesine göre karar verilmesini hukuka aykırı 
bulmuştur. 
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 - Kusursuz sorumluluğun nötr olma özelliği; İdarenin kusursuz sorumluluktan 
dolayı tazminat ödemeye mahkûm olması, idarenin kınanmasına, ayıplanmasına yol 
açmamaktadır. Kusursuz sorumluluk değer yargılarıyla ilgili bir durum değildir 
(Gözler,2019b:1188-1192). 

 - Kusursuz sorumluluğun kamu düzeninden olma özelliği; Kamu düzenine ilişkin 
hususlar yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilirler. Kusursuz sorumluluk kamu 
düzenine ilişkindir. Dolayısıyla mağdur kusursuz sorumluluk sebeplerini yargılamanın her 
safhasında ileri sürebilir. Keza hâkim de kusursuz sorumluluk sebeplerini re’sen dikkate 
alır (Gözler,2019b:1188-1192). 

5.2.12.2.2 Kusursuz Sorumluluğun İlkeleri: 

 Bir zararın meydana gelmesinde idareye bir kusur atfedilemeyeceği hallerde dahi 
sorumlu tutulmasına sebep olabilecek “kusursuz sorumluluk” kavramı, temel olarak üç 
ilkeye dayanmaktadır.  

 Bunlar risk ilkesi, kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi ve sosyal risk ilkesidir. 
Aşağıda açıklanacak bu üç ilke gereğince, idarenin bir zararın meydana gelmesine ilişkin 
kusuru bulunmasa dahi sorumluluğu gündeme gelmektedir. Bu anlamda aşağıda 
sunulacak bu ilkeler bir anlamda “kusursuz sorumluluk” kavramının ilkesel dayanakları 
olarak nitelendirilebilir. 

 

 5.2.12.2.2.1 Risk İlkesi:  

 Risk sorumluluğu, idarenin hiçbir kusuru olmasa bile yürüttüğü tehlikeli faaliyetler 
veya kullandığı tehlikeli araçlar nedeniyle ortaya çıkan zararı tazmin etmekle yükümlü 
olmasıdır. İdarenin kurduğu ya da kullandığı barajlar, ateşli silahlar, mühimmat depoları, 
santraller, mayınlı bölgeler tehlike taşımakta ve bunların ne zaman zarar doğuracağı 
önceden tahmin edilememektedir; ancak bunların bir risk oluşturduğu ortadadır (Gözler, 
2013: 762). 

 Bu ilke gereği sorumluluk, idarenin faaliyetleri tehlikeli şeyler, tehlikeli yöntemler, tehlikeli 
durumlar ve mesleki riskler Örneğin, idarenin faaliyetleri kapsamında yürütülen yangın söndürme 
faaliyetleri yahut Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen bir tatbikat neticesinde meydana 
gelebilecek zararların diğer koşulların risk ilkesi gereği kusursuz sorumluluk kapsamında tazmin 
edilmesi gündeme gelebilecektir. Kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi risk ilkesi kapsamında 

kusursuzluğa dayanarak hüküm kurduğu bir kararında “Gerek öğretide gerekse yargı 
kararlarında kabul edildiği üzere, özellikle Silahlı Kuvvetler tarafından yerine getirilen bazı 
hizmetlerle, hizmetin ifasında kullanılan uçak, helikopter, silah, top, bomba, mayın gibi 
araç ve gereçler yapıları gereği hem ilgililer hem de üçüncü kişiler için tehlike arz ederler. 
Bunların taşıdığı tehlikelerin ne zaman ortaya çıkacağını tahmin edip önceden tedbir 
alarak önlemek mümkün olamaz. İşte bu gibi tehlike taşıyan hizmetlerde araç ve 
gereçlerden sağlanan yararlar nasıl bunların sahibine ait oluyor ise, doğan zararlarda 
onların sahibine ait olmalıdır şeklinde ifade edilebilecek olan risk ilkesinin bir gereği olarak 
davacıları uğradığı zararların hizmetin sahibi idare tarafından karşılanması gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır”106 risk ilkesi üzerinden gerekçelendirme yapılmıştır.  
 
 5.2.12.2.2.2 Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulması İlkesi:  

İdarenin, hizmet kusuru olmadan ve bünyesinde risk taşımayan bir faaliyetinden bazı 
kişilerin anormal ve özel bir zarar görmesi halinde, bu zararın hiç kusuru olmasa da idare 

 
106 AYİM. 2.D. 16.05.2001, 271/412. 
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tarafından karşılanmasına, yani nimet gibi külfetin de topluma pay edilmesine, kamu 
külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk denmektedir (Çağlayan, 
2006: 344). Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesinden doğacak sorumlulukta, idarenin 
risk doğuran bir eyleminin dışında toplumun yararına olan bir işten dolayı, bazı kimselerin 
zarara uğraması söz konusu olacaktır. İdarenin bu eylemi bazen hukuka uygun olacak 
bazen de kamu yararına dayanacaktır. Böylece, oluşan bir zararın belli kişiler tarafından 
çekilmesi, bu ilkeye aykırı olabileceği gibi hakkaniyete de uygun olmayacaktır. Bu tür 
zararların kusursuz sorumluluk ilkesi çerçevesinde idare tarafından karşılanması 
gerekmektedir (Yıldırım, 2015: 341). 

Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulması ilkesi; bayındırlık işlemlerinden, idarenin 
hukuka uygun işlemleri yahut ile kanunlardan doğan zararlarda gündeme gelebilecektir. 
Örneğin köprülü kavşak yapımı gereği bir yolun trafiğe kapatılması sonucu o yolda petrol 
işletmesi bulunan bir şahıs kaçınılmak olarak ticari bir zarara uğrayacaktır veya benzer 
şekilde bir kanun o zamana kadar yasal olarak üretilen bir maddenin üretilmesini ve 
satılmasını yasakladığında maddenin üretimini ve ticaretini yapanlar bu kanundan dolayı 
zarara uğramak durumuyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu gibi durumlarda esasen ortaya 
bir zararın çıkmasında idareye kusur izafe etmek mümkün olmasa bile, “kamu külfetleri 
karşısında eşitlik” ilkesi kapsamında zarar tazmin edilebilecektir. 

 

 5.2.12.2.2.3. Sosyal Risk İlkesi:  

 Kusursuz sorumluluk kapsamında ele alınacak son husus ise, doktrinde kimi yazarlar 
tarafından üçüncü bir kusursuz sorumluluk ilkesi, kimi yazarlar tarafından da risk ilkesinin 
bir uygulaması olarak tanımlanan de sosyal risk ilkesidir. (Yıldız,2016:147) 

 Sosyal risk ilkesi; özellikle toplumsal kargaşa, isyan, toplumsal hareketler, savaş 
hali, terörizm gibi kamu düzenini bozan olaylar neticesinde meydana gelen zararların 
tazmininde gündeme gelmektedir. (Yıldız,2016:147)  

 Bu kapsamda, örneğin bir toplantı veya gösteri yürüyüşü sırasında arabası zarar gören 
bir kişinin zararının tazmini kapsamında sosyal risk ilkesinin gündeme geleceğini ifade 
etmek mümkündür.  

 Bununla birlikte, kusursuz sorumluluk hallerinin yukarıda değinilen ikincil niteliği de 
göz önünde bulundurulduğunda, sosyal risk ilkesinin gündeme gelebilmesi için, zarara 
sebep olan sosyal riskin idare tarafından öngörülemez ve engellenemez olması gerektiği 
ifade edilebilir. Bir diğer ifade ile idarenin ortaya çıkan zararlar sebebiyle “kusursuz” 
sorumluluğundan bahsedebilmek için öncelikle hizmete ilişkin bir kusurun olmaması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, örneğin zarara sebep olan olayda ilgili yeteri kadar veya hiç 
tedbir alınmadığı yahut müdahalenin yetersiz kaldığı hallerde idarenin “kusurlu” 
sorumluluğu söz konusu olacaktır. 

 Sosyal risk ilkesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen bir 
kararda; “Sosyal risk ilkesi ile toplumun içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanan, 
idarenin faaliyet alanında meydana gelmekle birlikte, yürütülen kamu hizmetinin 
doğrudan sonucu olmayan, toplumsal nitelikli riskin gerçekleşmesi sonucu oluşan, salt 
toplumun bireyi olunması sebebiyle uğranılan özel ve olağandışı zararların da topluma pay 
edilerek giderilmesi amaçlanmıştır. Genel bir ifade ile "terör olayları" olarak nitelenen 
eylemlerin, Devlete yönelik olduğu, Anayasal düzeni yıkmayı amaçladığı, bu tür olaylarda 
zarar gören kişi ve kuruluşlara karşı kişisel husumetten kaynaklanmadığı bilinmekte ve 
gözlenmektedir. Sözü edilen olaylar sebebiyle zarara uğrayan kişiler, kendi kusur ve 
eylemleri sonucu değil, toplumun bir bireyi olmaları sebebiyle zarar görmektedirler. 
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Belirtilen şekilde ortaya çıkan zararların ise, özel ve olağandışı nitelikleri dikkate alınıp, 
terör olaylarını önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemeyen idarece, yukarda açıklanan 
sosyal risk ilkesine göre, topluma pay edilmesi suretiyle tazmini hakkaniyet gereği olup, 
sosyal devlet ilkesine de uygun düşecektir.107” şeklinde anlatılmıştır. 

 Sonuç olarak hukuk devletinin bir gereği olarak idare eylem ve davranışlarından 
doğan zararlardan sorumlu olacaktır. 1982 Anayasası’nın 125. maddesinin son fıkrasında 
yer alan “idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” ifadesi 
ile idarenin sorumluluğu belirlenmiştir. Artık idarenin kusurunun bulunduğu durumlarda 
zararın tazminini üstlenmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Son yıllarda gelişen anlayışa göre 
idare yürüttüğü faaliyetler esansında doğan zararlarda kusuru olmasa dahi sorumlu 
tutulacağı fikri gelişmiştir. Bu gibi durumlarda idare yürüttüğü faaliyetlerde kendisine 
atfedilebilir bir kusuru olmasa dahi yürüttüğü işlemden kaynaklanan bir tehlike ya da risk 
söz konusu ise meydana gelen zarardan kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince sorumlu 
olacaktır. Ayrıca kamunun menfaatini ilgilendiren idarenin bazı faaliyetlerinde de belirli 
kimseler üzerinde zararlar doğabilecektir. İşte bu gibi durumlarda da yani kamu külfetleri 
karşısında eşitliğin bozulduğu durumlarda da idarenin kusursuz sorumluluğundan 
bahsedilebilecektir. 

 5.2.13. Kolluk Yetkisinin Genişlemesi-Olağanüstü Yönetim Usulleri: 

 Kolluk yetkileri ve önlemleri normal zamanlara göre dizayn edildiğinden olağanüstü 
durumlarda yeterli olamayabilmektedir. Olağanüstü yönetim usulleri veya rejimleri, 
idarenin normal zamanlardaki kolluk yetkileri ile başa çıkması mümkün olmadığı ve 
olağanüstü bir tehlikenin veya tehdidin vuku bulmasında başvurulan yöntemlerdir 
(Özbudun, 2002: 520).  

 Kolluk faaliyetleriyle yapılmak istenen aslında birey hak ve özgürlükleri veya 
çıkarlarıyla kamu düzeni, ülke menfaatleri ve bölünmez bütünlüğünün sağlanması gibi 
ortak çıkarların bir denge içerisinde tutulmasıdır. Bu noktada normal zamanda oluşan 
dengede ibrenin genelde bireysel hak ve özgürlüklere yakın bir noktada olduğu, olağan 
üstü yönetim ihtiyacının hâsıl olduğu dönemlerde ise bu dengenin ortak çıkarlara doğru 
kaydığı görülmektedir. Bunun nedeni de aslında ortaya çıkan durumlarda bu dengenin 
kaybolmaması ve birey hak ve özgürlüklerinin tamamen ortadan kaldırılmasının önüne 
geçilebilmesidir. Kolluk yetkilerinin bu dönemde genişlemesinin temel nedeni de bireysel 
hak ve özgürlüklere karşı oluşan duruma karşı bir kalkan oluşturabilmektir. 

Olağanüstü hal ile seferberlik ve savaş hallerine kadar gidebilen olağan dışı 
durumlardaki yönetim usulleri düzenlenerek, temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya 
tamamen kısıtlanabileceğine yer verilmektedir. Savaş, seferberlik, ayaklanma ve doğal 
afet durumlarında toplumda karmaşa ortamının artabileceği endişesiyle normalden fazla 
kolluk tedbirlerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durum “kolluk yetkilerinin genişlemesi” 
olarak adlandırılmaktadır (Giritli, 2013: 763).  

 Anayasa’da  “Olağanüstü Hal Yönetimi” başlığı altında düzenlenen bu durum; 

 - Savaş hali,  

 - Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,  

 - Seferberlik,  

 - Ayaklanma, 

 - Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma,  

 
107 Danıştay İDDK, E. 2015/2652- K. 2017/1271, 20.3.2017. 
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 - Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet 
hareketlerinin yaygınlaşması,  

 - Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması,  

 - Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması,  

 - Tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya 
çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere 
Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen bir durumu anlatmaktadır. Ancak olağanüstü hali 
onaylama veya süresini kısaltma, uzatma veya olağanüstü hali kaldırma yine TBMM 
yetkisindedir. Yine Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her defasında dört ayı geçmemek 
üzere süre uzatılabilmekte, savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmayabilmektedir. 

 Olağanüstü hallerde vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri 
getirilebilmekte, temel hak ve hürriyetler Anayasada belirlenen istisnalar dışında 
sınırlanabilmekte veya geçici olarak durdurulabilmektedir.  

 Olağanüstü hal yönetiminde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı 
konularda, Anayasa’da 104. maddesinde kararnameler için belirlenen sınırlamalara tabi 
olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmektedir. Savaş ve mücbir sebeplerle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hariç olmak üzere; olağanüstü hal 
sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içerisinde TBMM de görüşülerek 
karara bağlanması gerekmektedir.  

 Anayasa’daki düzenlemeler dışında 2935 sayılı OHAL Kanunu’nda olağanüstü hal 
yönetiminin yetkileri ve sınırları belirlenmiştir.  

 OHAL’in ilan edilmesini gerektiren sebeplerin son bulması, olağanüstü hal ilan edilen 
sürenin dolması veya TBMM tarafından onaylanmaması durumunda olağanüstü hal sona 
ermekte, kolluk yetkilerinin genişlemesi son bulmakta ve normal hale gelinmektedir.   

 Tüm bunların yanında; OHAL ilan edildikten sonra, OHAL makamları tarafından 
kullanılan yetki ve yapılan işlemlere karşı Anayasanın 125/1. maddesi gereğince yargı yolu 
açıktır ve bu makamların yapmış oldukları işlemlerin yargısal denetim dışında kalmasını 
öngören bir hüküm bulunmamaktadır (Günday, 2011: 294).  



İdarenin Faaliyetleri 

216 

EK-A  

KOLLUK ETİK İLKELERİ 

 GİRİŞ 

 Kolluk, bir toplumda hak ve özgürlüklerin korunmasında ve kamu güvenliğinin 
sağlanmasında toplum hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Kolluk görevi Anayasa, 
uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve diğer ilgili mevzuata göre yürütülür. 

 Kolluk Etik İlkeleri, kolluk personelinin görevini yürütürken uyması gereken ilkeleri 
belirlemek, görevin yerine getirilmesinde adalet, tarafsızlık, dürüstlük, liyakat, saydamlık 
ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak halkın güvenini tesis etmek amacıyla 
hazırlanmıştır.  

 Kolluk birimlerinin temel görevi, sorumluluk alanlarında bireylerin hak ve 
özgürlüklerini koruyarak, güvenliği, asayiş ve kamu düzenini sağlamaktır. Bu onurlu ve 
saygın görev kolluk personeli tarafından yerine getirilmektedir. Görevin yerine 
getirilmesinde kolluk personelinin uymak zorunda olduğu davranış kuralları bütünü olan 
Kolluk Etik İlkeleri her rütbedeki personelin görevini ehliyet ve liyakatle yürütebilmesi için 
yol gösterici bir rehberdir.  

 Anayasamız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Kolluk Etik İlkeleri 
Rehberi referans alınarak hazırlanan bu ilkeler, kolluk görevlilerinin kanunların koyduğu 
kuralları benimseyip uygulamasını sağlayacağı gibi, kolluk personelinden beklenen 
davranış kurallarının toplum tarafından bilinmesini de sağlayacaktır. 

KAPSAM 

 Bütün kolluk birimlerinin katkılarıyla hazırlanan Kolluk Etik İlkeleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünü ve bu teşkilatlarda görev yapan kolluk görevlilerini kapsar.  

 A- KOLLUĞUN GÖREVLERİ 

 1. Kolluğun temel görevleri şunlardır:   

  - Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak, 

  - Emniyet ve asayişi sağlamak, 

  - Kamu düzenini korumak, 

  - Suç işlenmesini önleyici tedbirler almak ve suçla mücadele etmek, 

  - Suçları aydınlatmak ve şüphelileri adli makamlara teslim etmek, 

  - Yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlar ile tehlike içerisinde 
bulunanlara yardım etmektir.  

B- HİZMET ANLAYIŞI  

 2. Kolluk birimleri, görev ve hizmetin yerine getirilmesinde hukukun üstünlüğü, 
kamu yararını gözetme, tarafsızlık, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, hizmetin 
sonucuna odaklılık ve sürekli gelişim ilkelerini esas alır.  
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 3. Kolluk birimleri, görev ve sorumluluk alanında toplumun talep ve ihtiyaçlarına 
odaklanarak halkın memnuniyetini arttırmayı, bu suretle toplumun saygı ve güvenini 
kazanmayı hedefler. 

 4. Güvenlik hizmeti her zaman ve herkes tarafından ulaşılabilir olmalıdır.  

 5. Görevin gerektirdiği istisnalar dışında kolluk kolaylıkla tanınabilir şekilde görev 
yapar.  

 6. Devletin yasal icra gücü olan kolluk personeli, bu gücü zaaf içerisinde gösterecek 
tutum ve davranışlardan kaçınır. 

C- KOLLUK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ 

 7. Kolluk personeli, Atatürk ilke ve inkılâplarına, toplumun ve Cumhuriyetimizin 
temel değerlerine bağlıdır. 

 8. Kolluk personeli arasındaki ilişki, hiyerarşik yapıya uygun olarak koordinasyon, 
işbirliği, yardımlaşma, güven, sevgi ve saygı temeline dayanır.  

 9. Kolluk mesleğine giriş, görevin gerektirdiği nitelikleri tespit etmeyi amaçlayan ve 
mevzuatla belirlenen objektif ölçütlere göre yapılır. 

 10. Kolluk personeli, mantıklı karar verir, etkin iletişim kurar, adil davranır ve 
gerektiğinde inisiyatif kullanır.  

 11. Kolluk personeli, toplumun yapısını ve hassasiyetlerini bilir; gerekli duyarlılığı 
gösterir. 

 12. Kolluk personeli, mesleğinin ve üniformasının gerektirdiği saygınlık ve güvene 
layık olduğunu davranışlarıyla gösterir. 

 13. Kolluk personeli görevi dışında meslek onuruna halel getirecek herhangi bir iş 
yapmaz ve özel yaşamında mesleki hizmetlerinin tarafsızlığını zedeleyecek davranışlardan 
kaçınır. 

 14. Kolluk personeli, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle insanlar arasında ayırım gözetmeksizin tarafsızlık içerisinde hizmet 
sunar. 

Ç- EĞİTİM 

 15. Eğitim, kolluk personelinin meslek hayatı boyunca devam etmesi gereken 
kesintisiz bir süreçtir. Bu süreç içerisinde temel eğitim, hizmet içi eğitim ve uzmanlık 
eğitimleri, toplumdaki değişim ve gelişime paralel olarak ihtiyaçlara cevap verebilecek 
şekilde teorik ve uygulamalı olarak verilir. 

 16. Eğitim, mesleğe hazırlamanın yanında kolluk personelinin kültürel ve sosyal 
açıdan gelişimini de sağlar. 

 17. Kolluk personelinin eğitimi, görev ve sorumlulukları esas alınarak, hizmetin 
amaçlarına odaklanacak şekilde yerine getirilir. 

 18. Kolluk personeline, demokrasinin temel değerleri ve ilkeleri, hukukun üstünlüğü, 
insan haklarına saygı ve bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kolluk etik 
ilkleri konularında eğitim verilir. 
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D- KOLLUK PERSONELİNİN HAKLARI 

 19. Kolluk personeli, mevzuatla verilen görevler dışındaki hizmetlerde 
görevlendirilemez. Yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenen kolluk personeli, 
amirlerinin mevzuata uygun emirlerini yerine getirir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir 
şekilde yerine getirilmez. 

 20. Kolluk personeline, savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. 
Disiplin kararları, kanunda belirtilen istisnalar hariç, yargı denetimi dışında bırakılamaz. 
Görevine ilişkin suç işlediği iddia edilen kolluk görevlisi avukat tarafından temsil edilme, 
savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir.  

E- HESAP VEREBİLİRLİK VE DENETİM 

 21. Kolluk personeli, eylemlerinden, ihmallerinden ve verdiği emirlerden şahsen 
sorumlu ve hizmet ettiği topluma karşı daima hesap verebilir olmalıdır. 

 22. Kolluk faaliyetleri, mevzuat dâhilinde yasama, yürütme ve yargı organlarının 
denetimine açıktır. 

 23. Kolluk personeli aleyhine, usulüne uygun yapılan tüm şikâyetler derhal ve 
tarafsız bir şekilde soruşturulur. Soruşturma, etkin ve tarafsız yürütüldüğü konusunda 
şüphe duyulmayacak şekilde sonuçlandırılır ve soruşturma sonucu şikâyetçiye bildirilir. 

 24. Kolluk görevine ilişkin ihbarlar da titizlikle araştırılır. 

F- KOLLUK UYGULAMA VE MÜDAHALELERİ 

 25. Kolluk personeli, görevini yerine getirirken, herkesin yaşam hakkına ve 
Anayasa’da belirtilen diğer temel hak ve özgürlüklere saygı gösterir.  

 26. Kolluk personeli, kimseyi işkence, eziyet, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı 
muamele veya cezaya tabi tutamaz. Hiçbir sebep, işkencenin haklılığına gerekçe 
gösterilemez. 

 27. Kolluk personeli, kanunla öngörülen nedenlere ve yönteme uygun olmadıkça 
kimsenin özgürlüğünü sınırlayamaz. 

 28. Kolluk personeli, zorunlu durumlarda ve sadece meşru bir amacı elde etmek için 
orantılı güç kullanır.  

 29. Kolluk personeli, görevinin gerektirdiği saygınlık ve dürüstlük içerisinde hareket 
eder. Görevini yerine getirirken tarafsız davranır ve insanlar arasında ayrım yapmaz.  

 30. Kolluk personeli, kanunların öngördüğü haller dışında bireyin özel hayatına 
müdahale edemez. 

 31. Kolluk personeli, mevzuatta aksi belirtilmediği sürece, edindiği her türlü bilgiyi 
ve mesleki sırrı korur.  

 32. Kolluk personeli, kişilerin özel hayatlarıyla ilgili olan ya da kişi haklarına zarar 
verebilecek nitelikteki bilgilerin korunmasına büyük özen gösterir; yasal zorunluluk 
haricinde bu bilgileri açıklayamaz ve kendisi veya üçüncü kişiler lehine kullanamaz. 

 33. Kolluk personeli, kolluk uygulamalarında, yaşlı, engelli ve çocuk gibi hassas 
kişilerin durumlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. 
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 34. Kolluk personeli, görevini icra ederken veya bir olaya müdahale ederken, 
öncelikle mesleki kimliğini açıklar ve normal şartlarda kimlik gösterir.  

 35. Mesleki onur ve saygınlıkla hareket eden kolluk personeli, kurum içerisindeki her 
türlü yozlaşmaya karşı tavır alır. Yolsuzluk ve usulsüzlükle karşılaşması halinde yetkisi 
dâhilinde olanlara müdahale eder; yetkisini aşan durumları üstlerine bildirir. 

 36. Kolluk personeli, görev, unvan ve yetkisini kullanarak kendisi, yakınları veya 
üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamaz; aracılıkta bulunmaz ve kayırmacılık yapmaz. 

 37. Kolluk personeli görevi sebebiyle hediye alamaz ve çıkar sağlayamaz. Kolluk 
personelinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya 
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı 
olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. 

 38. Kolluk personeli kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını 
kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz; bunları korur 
ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır. 

 39. Kolluk personeli, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve 
zamanına bakmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koyar; suçun devamını önler; 
şüpheli ve suç delillerinin tespit ve muhafazasını sağlayarak yetkili kolluğa teslim eder.  

G- KOLLUK VE YARGI İLİŞKİLERİ 

 40. Kolluk görevlileri, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygılı davranır; adli 
makamların kararlarına itiraz etmez.  

 41. Kolluğun gerçekleştirdiği her türlü eylem ve işleme karşı yargı yolu açıktır.  

 42. Kolluk personeli, soruşturmanın her safhasında adli makamlar ile etkin işbirliği 
içerisinde çalışır.  

 43. Kolluk personeli, müdafiin üstlendiği role saygı duyar; gözaltına alınanların 
“müdafiin hukuki yardımından yararlanma hakkını” etkili biçimde kullanmasını sağlar. 

H- ADLİ SORUŞTURMALAR 

 44. Adli soruşturma, işlenmiş veya işlenmesi muhtemel bir suç ile ilgili makul bir 
şüphenin varlığı halinde, yetkili makamın emir veya kararlarına uygun olarak, mevzuatla 
öngörülen yönteme göre yürütülür.  

 45. Kolluk personeli, suçu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar, bir suçla itham 
edilen herkesin suçsuz kabul edilmesi ilkesine göre hareket eder. 

 46. Kolluk personeli suç ayrımı gözetmeksizin yakalanan kişilere, yakalanma nedeni 
ve hakkındaki iddiaları öğrenme, susma, istediği bir kişiye yakalandığını bildirme, 
müdafiden yararlanma ve yakalanmaya itiraz etme haklarının bulunduğu ve bu hakları 
nasıl kullanacağı hususunda gecikmeksizin bilgi verir ve bu hakların kullanımında yardımcı 
olur.  

 47. Kolluk personeli, mağdur ve tanıklara kanun tarafından tanınan hakları hatırlatır 
ve tehdit altında oldukları durumlarda can güvenliklerini sağlar. 

 48. Kolluk personeli, soruşturmayı objektif ve adil olarak yürütür; kadınların, 
çocukların, yaşlıların ve engellilerin özel durumlarına ve ihtiyaçlarına saygı gösterir. 
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 49. Kolluk personeli, gerektiğinde, taraflara soruşturma süresince yapılan işlemleri 
anladığı bir dille anlatır, ihtiyaç halinde tercümandan yararlanmasını sağlar.  

 50. Kolluk personeli, gözaltına alınan veya muhafaza altında bulundurulanların 
kayıtlarını eksiksiz tutar.  

 51. Kolluk personeli, gözaltına alınan veya muhafaza altında bulundurulan kişilerin 
güvenlik, sağlık, temizlik ve uygun beslenme ihtiyaçlarını temin eder.  

 52. Suç işlemiş olma şüphesi dışında bir sebepten özgürlüğü kısıtlanmış olan kişiler, 
şüphelilerden ayrı bir yerde tutulur. Gözaltında bulundurulan ya da özgürlüğünden 
alıkonulan kadınlar erkeklerden; çocuklar yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur. 
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Sayı   : 40005029-115.03-…./…/2015                                                                                                                                                                                           

Konu : Mera Yaylak ve Kışlakların  

            Kullanım Esasları 

              

………………………………………………. 

                                                                                           ……………………… 

                 

VALİLİK GENEL EMRİ 

2015/1 

  

İlgi:  a)  5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.    

         b)  4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği. 

         c)  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı  Gıda  ve Yem Kanunu.  

 

 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği hükümleri uyarınca mera, yaylak ve 
kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera 
Komisyonunca yürütülmektedir. Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıkların kiralama yetkisi 
bulunmadığından kiralama yapmaları durumunda yasal işlem yapılacaktır. 

 Bu doğrultuda,  ilimizdeki mera, yaylak, ve kışlaklardan yararlanan ve geçiş yapan 
göçerler ve sürü sahipleri 2015 Yılı Otlatma Mevsiminde aşağıdaki esaslar çerçevesinde 
hareket edeceklerdir.  

 İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen mera, yaylak ve kışlakların kiralama işlemleri 4342 
sayılı Mera Kanununun 12. ve 22. maddeleri ile Mera Yönetmeliğinin 7. ve 13. maddelerine 
göre İl Mera Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre yapılarak sürü 
sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır. 

 Kayseri İli sınırları içerisinde herhangi bir mera, yaylak ve kışlakta hayvan otlatma 
maksadı ile hareket eden sürü sahiplerinden gidecekleri mera, yaylak ve kışlağı İl Mera 
Komisyonundan kiraladıklarına dair belge istenecek, belgesi olmayanlar hakkında gerekli 
işlemler yapılacaktır. Mera, yaylak ve kışlaklarda, belirtilen otlatma mevsimi dışında süreyi 
aşarak otlatma yapanlar hakkında kira sözleşmesindeki hükümler uygulanacaktır. 

 İlimizde 2015 Yılı Otlatma Mevsimi; meralarda 30/04/2015, yaylaklarda 15/05/2015 
ve kışlaklarda 01/12/2015 tarihlerinde başlayıp, meralarda 30/09/2015, yaylaklarda 
15/09/2015 ve  kışlaklarda  30/04/2016  tarihlerinde sona erecektir. Komisyon gerekli 
gördüğü durumlarda bu tarihleri 15-30 gün öne çekebilir veya uzatabilir. Bu tarihlerden 
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önce mera yaylak ve kışlaklara çıkılmayacak,  bu tarihlerden sonra mera yaylak ve 
kışlaklarda kalınmayacaktır.  

Otlatma mevsiminde mera, yaylak ve kışlaklara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan 
sokulmayacaktır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve 
Amenajman Projeleri yürütülen yerleşim birimlerinde projeler kapsamında hazırlanan 
otlatma planlarına göre otlatma yapılacaktır.  

İlimizdeki Mera, Yaylak ve Kışlaklardan sürü sahipleri ve göçerlerin yararlanmasına ilişkin 
esaslar ; 

1. Mera, yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi dikkate alınarak İl Mera Komisyonu 
tarafından ihale ile göçerlere kiralanır. Kiralamada öncelik ilimiz nüfusuna kayıtlı göçerlere 
verilir. Onların talepleri karşılandıktan sonra, başka il nüfusuna kayıtlı göçerlerin talepleri 
karşılanır.  

2. Dünyada ve ülkemizde mevcut ve görülmesi muhtemel olan bulaşıcı ve salgın 
hastalıkların önüne geçilmesi için, il dışından gelen sürü sahipleri ve göçerler ilimizdeki 
mera, yaylak ve kışlaklara geçişlerini motorlu araçlarla yapacaklardır. İl içinde hayvan nakli 
için “Nakil Beyannamesi”nin bulunması gerekli olup sürü sahipleri sürülerini İl Hayvan 
Sağlığı Zabıtası Komisyonunun belirlediği güzergahlardan araçla veya yaya olarak 
geçireceklerdir. 

3. Otlatma izni verilen hayvan sahiplerine İl Mera Komisyonu tarafından “Otlatma İzin 
Belgesi” verilecek ve bu belgeleri otlatma mevsimi boyunca yanlarında 
bulunduracaklardır. 

4. Hayvan sahipleri otlatma izni aldıkları yaylak ve kışlağa İl Mera Komisyonu tarafından 
verilen Otlatma İzin Belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelikte ve sayıda 
hayvan getirmeyecekler, komisyonca belirlenen otlatma planlarına uyacaklardır. Otlatma 
izni aldıkları yeri başkalarına devir etmeyeceklerdir. 

5. Kiralama işlemleri, yaylak ve kışlaklarda otlatma ve kışlatmanın başlama ve bitim 
zamanı doğrultusunda 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliğinde belirtilen esaslar 
çerçevesinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılacaktır. 

6. Kiralama sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespit edildiğinde, sözleşme tek 
taraflı iptal edilerek tahsil edilen kira bedeli mera gelirleri hesabına, kesin teminatı ise 
hazine adına irat kaydedilecektir. Ayrıca, verilmiş zararlar tahsil edilecek ve meranın 
bulunduğu yerin mülki amirlerince en geç 15 gün içinde gerekli tahliye işlemi yaptırılarak 
İl Mera Komisyonuna teslim edilecektir. 

7. Mera Kanununun 26. maddesi uyarınca 2015 yılında İl Mera Komisyonunca tespit 
edilen otlatma bedeli büyükbaş hayvanlar için 7 TL küçükbaş hayvanlar için 0,70 TL olarak 
uygulanacaktır. Belediye Başkanlıkları veya Mera Yönetim Birlikleri tarafından bu amaçla 
yapılacak tahsilat o yerin mera, yaylak ve kışlak alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacıyla 
belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilecek ve amacı dışında 
kullanılmayacaktır. 

Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında diğer kanunlardaki hükümler saklı 
kalmak kaydıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı 
Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, görevini ihmal 
eden veya kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 Sayılı 
Kanuna göre Valilik veya Kaymakamlıklarca gerekli işlemler yapılacaktır.  
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Valilik Genel Emri görev ve sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklarca Belediye 
Başkanlıklarına, Mahalle Muhtarlıklarına ve Mera Yönetim Birliklerine tebliğ edilerek 
tebliğ belgeleri gönderilecektir. 

 Bu emir mahallen ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulacak, uygulanmasının temin 
ve takibi, Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, Mera Yönetim Birlikleri ve 
ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir. 

 

 Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 

 

                             Orhan DÜZGÜN 

                                         Vali 
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6. YAPTIRIMLAR: 

 6.1. Yaptırım Kavramı Genel Çerçevesi: 

 En eski toplumlarda bile insanların bir arada yaşamak gereği ortaya çıkan düzen 
anlayışı bazı kural ve kaideleri beraberinde getirmiştir. Düzenin sağlanmasında uygulanan 
bu kural ve kaideler genellikle zorlayıcı bir nitelik göstermektedir. Yani bir arada 
yaşamanın gerektirdiği söz konusu toplumsal düzene uyulması gereği çoğunlukla zorlayıcı 
kurallarla sağlanabilmekte, zorlayıcı kuralların başında ise yaptırımlar gelmektedir (Erol, 
2009: 1). 

 Bu noktadan hareketle ele alacağımız yaptırım kavramı; Roma Hukuku’ndan bu 
zamana bir terim olarak karşımıza çıkmakta, ceza ve zorlama kavramlarını içeren “sanctio” 
kelimesiyle ifade edilmektedir (Güriz, 2005: 43).  

 

 Yaptırımı temelde ceza hukuku ve idare hukuku alanında olmak üzere iki ana başlık 
altında toplamak mümkündür. Yaptırımların ceza hukuku alanında olanlarının yargı 
makamlarında ve ceza muhakemesi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Ancak yargı 
dışında devletin idari makamlarının da başka şekillerde yaptırım uygulayabilme imkânı 
bulunmaktadır. 

 Her hukuk dalı kendine özgü yaptırımlara sahiptir. Konumuz açısından bakıldığında, 
kamu hukukunun her alt dalına göre farklı yaptırımlarla karşılaşılmaktadır. Ceza 
hukukunda hapis cezası, anayasa hukukunda iptal kararları, idare hukukunda idari para 
cezası, uluslararası hukukta misilleme bunlara örnek olarak verilebilecek yaptırım 
çeşitleridir (Çağlayan, 2006: 10). 

 Yukarıda kısaca yaptırımın ne anlama geldiğine ilişkin yapılan açıklamadan sonra 
aslında yaptırımlara sebep olan bazı kavramları tekrardan hatırlamakta fayda 
bulunmaktadır. Bu kavramlardan ilki olan “Suç”, ceza kanunu tarafından öngörülen emir 
veya yasağın ihlali; hukuk düzeninin ceza tehdidi ile yasakladığı bir fiil olarak 
tanımlanmaktadır (Toroslu, 2005: 87). Dolayısıyla suç kavramı denildiğinde ceza 
kanunlarında tanımlanmış cezai yaptırımlara sebep olan eylemler akla gelmektedir.  

 Ceza hukuku alanında daha çok kullanılan suç kavramı, hukuka aykırı bir içerik 
taşımaktadır. Ancak her haksızlık hukuk düzeninde suç olarak nitelendirilmemektedir. 
Çünkü suç aslında, topluma, çevreye, zamana, ve içinde bulunulan fiziki ve beşeri şartlara 
göre değişebilen göreceli bir nitelik taşımaktadır. Ancak ortada kesin olan bir durum vardır 
ki bazı eylemler suç olarak kabul edilmese de ortada oluşan bir haksızlık vardır. Yani 
mevcut hukuk düzeninde suç olmayan bir eylem de bazı durumlarda haksızlığa neden 

YAPTIRIM 

 Topluluk halinde yaşayan insanların, yine kendileri tarafından kabul edilen 
uyulması zorunlu düzen kurallarına aykırı davranılması halinde, toplumun bu ihlale 
karşı gösterdiği tepkiye yaptırım denilmektedir (Hafızoğulları, 1996: 142).  

 Bu noktada toplum kurallarını düzenleyen hukuk kurallarının etkinliği 
içerdikleri yaptırımlarla sağlanmaktadır. 
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olabilmektedir. Bu tür haksızlıklar ise genelde, idare hukuku alanında suç kavramı yerine 
“Kabahat” kavramı üzerinden tanımlanmaktadır.  

 

 Kabahatler idari düzeni ihlal eden fiillerdir. Yukarıda suç ve kabahate yönelik yapılan 
açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu iki kavramın sadece “haksızlık içermeleri 
bakımından” ortak bir noktaları bulunmaktadır (Erdinç, 2012:247). 

 Suç ve kabahatlerin sonuçları açısından konuya yaklaşıldığında karşımıza çıkan 
kavram “Müeyyideler”dir. Müeyyideler, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak, 
uymayanları ise buna zorlamak amacıyla yasalara konulan hükümler olmaları 
nedeniyle, genel olarak kuralların bir sonucu ve aslında esası biçiminde anlaşılmaktadır. 
Ancak müeyyide denildiğinde ilk olarak yargı kararları sonucu oluşan durum akla 
gelmekte, bunun neticesi olarak vatandaşlar, müeyyideleri tek bir başlık altında ve daha 
çok ceza hukuku alanında algılamaktadır. Ancak müeyyideler yalnızca ceza hukuku 
alanındaki yaptırımlardan ibaret değildir. Hukuk düzeni içinde müeyyidelere yönelik 
ayırımın iki temel kavramla yapıldığı görülmektedir. Suçlara yönelik ortaya konulan 
müeyyideler “ceza” kavramı üzerinden, kabahatlere yönelik müeyyideler ise “İdari 
yaptırım” kavramı üzerinden anlatılmaktadır.  

 6.2. Cezai Yaptırımlar: 

 Kendine has bir hukuk dalı da yaratmış olan ceza ve cezai yaptırımlar, bir hukuk dalı 
olmadan önce de sosyal ve ahlaki bir olgu olarak insan yaşamında hep olmuştur. Ceza 
hukuku anlamında ise hukuka aykırı fiiller temelinde suç olarak nitelendirilen caydırma, 
ödetme ve ıslah aracı olan yaptırım şekli olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede de cezai 
yaptırımlar öğretide birçok şekilde tanımlanmıştır. 

 “Ceza; suç işleyen kişiye, çeşitli yapıcı amaçları gerçekleştirmesi için, uygulanan ve 
esasında kişiyi birtakım yoksunluklara tabi kılan, ıstırap ve meşakkat çektiren bir 
müeyyidedir.” (Dönmezer ve diğerleri, 1997: 21). 

 “Ceza, toplumda korunmaya değer görülen yararların ihlali durumunda devletin 
gösterdiği tepkidir.” (Dönmezer ve diğerleri, 2006: 559).  

 Tanımlardan da anlaşıldığı üzere cezai yaptırımlar kamu düzenine aykırı veya 
kanunlarda belirtilen hususları uygulamayan, çiğneyen davranışlara karşı hukuk 
düzenin öngördüğü bir yaptırım şeklidir. Yukarıda da belirtildiği gibi ceza hukuku 
anlamındaki hukuka aykırı fiile, yani suça özelliğini veren ve bu fiili diğer hukuka aykırı 
fiillerden ayıran, caydırma, ödetme ve ıslah aracı olacak yaptırımların uygulanıyor olması 
cezai yaptırım en önemli ayırımıdır. (İçel ve diğerleri, 2000:3).  

 

 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 

Tanım 

Madde 2 - (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım 
uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

229 

 

 Bu işlevlerden kefaret kısaca cezanın failine, işlemiş olduğu kötülükle orantılı bir 
kötülüğü iade etmek şeklinde açıklanmaktadır. (Çınar, 2005: 10). Korkutmaya ilişkin işlev 
cezaya, suçları önleme görevi yükleyerek onları suç oluşturan davranışları 
gerçekleştirmekten alıkoyma şeklinde izah edilmektedir. Islah işlevi ise suçlunun 
davranışıyla suç oluşturan fiilleri işlemeye eğilimli olduğunu ortaya koyduğu 
varsayımından hareketle, yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla suçluyu iyileştirmek, 
geliştirmek ve topluma yeniden kazandırmak olarak ifade edilmektedir (Erem ve diğerleri, 
2002: 689; Ersoy, 2002: 156), 

 6.2.1. Cezai Yaptırım Türleri: 

 Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 45. maddesinde hapis ve adlî para cezaları olarak düzenlenmiştir. Ayrıca TCK’nın 
50. maddesinde “Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” olarak da farklı türde 
yaptırımlar düzenlenmektedir.  

 Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama 
sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; 

 - Adlî para cezasına, 

 - Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale 
getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine, 

 - En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, 
gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye, 

 - Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere 
gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya, 

 - Sağladığı hak ve yetkileri kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve 
özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan 
cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri 
alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 

 - Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak 
koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya çevrilebilmektedir.  

 Belirtilen ceza yaptırımlarına ilaveten, suçludaki tehlikelilik durumuna bağlı olarak 
yaptırım olarak nitelendirilebilecek “Güvenlik tedbirleri” de TCK içerisinde 
düzenlenmektedir (TCK Md.: 53-60). Emniyet tedbiri olarak öngörülmüş olan bir tedbir, 
kişinin iyileştirilmesini ön planda tutmuş olabileceği gibi, toplumu korumak ve kişiyi 

ÖNEMLİ 

 Cezai yaptırımların üç temel işlevi ortaya konulmuş olur ki bunlar; 

 1. Caydırma ya da korkutma, 

 2. Ödetme ya da diğer bir ifadeyle kefaret, 

 3. Islahtır. 
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toplum bakımından zararsız hâle getirmek amaçlarına da yönelmiş olabilmektedir (Erol, 
2009: 24). 

 Cezai yaptırımları anlatmanın bu kitabın kapsamını çok genişleteceği 
değerlendirilmekle birlikte, ileride anlatılacak idari yaptırımları karşılaştırırken faydalı 
olacağı düşünüldüğünden temel ceza türlerini ve güvenlik tedbirlerini kısaca açıklamakta 
fayda görülmektedir.  

 6.2.1.1. Hapis Cezası: 

 Hapis cezası, hükümlünün bir yere kapatılması suretiyle hürriyetinin kısıtlanmasıdır 
(Erol, 2009: 23). TCK’nın 46. maddesinde hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam etmekte, müebbet hapis 
cezasından farklı olarak, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre infaz 
edilmektedir (TCK m.47). Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam 
etmektedir (TCK m.48). Süreli hapis cezası ise, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir 
aydan az, 20 yıldan fazla olamayan hürriyeti bağlayıcı ceza türüdür. Hükmedilen bir yıl 
veya daha az süreli hapis cezası ise, kısa süreli hapis cezasıdır (TCK m.49). 

 6.2.1.2. Adlî Para Cezası: 

 Adli Para cezası, kanunun suç olarak gösterdiği bir fiili işleyen kişiye, kanunda yazılı 
sınırlar arasında (beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde 730 
günden fazla olmamak üzere) belirlenerek uygulanan ve ödenmemesi halinde kanunun 
gösterdiği diğer yaptırımlara çevrilebilen bir yaptırım türüdür (Özgenç, 2006: 661). 

 6.2.1.3. Güvenlik Tedbirleri: 

 Öncelikle güvenlik tedbirlerinin kişi hakkında uygulanabilmesi için, bir suçun işlenmiş 
olmasının gerekliliği unutmamalıdır. Diğer taraftan emniyet tedbiri, işlenen suçun ağırlığı 
ile orantılı olarak değil, tehlikelilik durumu göz önünde bulundurularak uygulanan bir ceza 
hukuku yaptırımıdır, ancak cezadan farklılık arz etmektedir. Çünkü güvenlik tedbirinden 
farklı olarak, cezaya işlenen suçun ağırlığıyla orantılı şekilde hükmolunmaktadır (Özgenç, 
2006: 280). 

 TCK’nın 53 ilâ 60. maddelerinde güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Bunlar; 

 - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (Sürekli, süreli veya geçici bir kamu 

görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, 
belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, 
atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme 
ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait 
bir hizmette bulunmaktan, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin 
yöneticisi veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı 
veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılmaktadır (TCK Md. 53).), 

 - Eşya Müsaderesi (Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine 

tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın emniyet tedbiri olarak müsaderesine karar 
verilmektedir (TCK Md. 54)), 

 - Kazanç Müsaderesi (Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya 

da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya 
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dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilmektedir (TCK 
Md. 55)), 

 - Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri (Çocuk Koruma Kanunu’nun 5’inci maddesine 

göre, koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuğun 
öncelikle kendi aile ortamında korunmaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma 
konularında alınacak tedbirlerden oluşmaktadır (TCK Md. 56)), 

 - Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri (Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi 

hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilmektedir (TCK Md. 57)), 

 - Sınır Dışı Edilme (İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 

mahkûm edilen yabancı, güvenlik tedbiri olarak, cezasının infazından sonra sınır dışı edilmektedir 
(TCK Md.59)), 

 - Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleridir (Özel hukuk tüzel kişisinin organ veya 

temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına 
işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline karar verilmektedir (TCK Md. 60)). 

 6.3. İdari Yaptırımlar: 

 Hukuk devleti olmanın en önemli niteliği “kuvvetler ayrılığı prensibi”dir. Modern 
devletin doğuşu ve gelişimi, toplumsal alanda aldığı roller ve işlevinin ne olması 
gerektiğine ilişkin temel tartışmalardan ortaya çıkan kuvvetler ayrılığı prensibi, devletin 
fonksiyonlarına göre organlara ayrılmasını ifade etmektedir.  

 Fransız İhtilâli ile ortaya çıkan yeni anlayışla birlikte daha önem kazanan kuvvetler 
ayrılığı prensibi, ceza verme yetkisini hükümdardan alarak bağımsız ve tarafsız yargı 
organlarına vermeyi ortaya çıkarmıştır. Ancak devamında yargılama sürecindeki 
aksamalar ve yargı organlarının yavaş işlemesinin yaptırımlarla arzu edilen amacı 
anlamsızlaştırması tehlikesi, ceza yaptırımlarına başvurmanın son çare olması gerekliliği 
gibi nedenlerle (Erdinç, 2012: 260) ağır bir ihlal oluşturmayan davranışların pratik bir 
şekilde karara bağlanmasını ve yargının bu yükten kurtarılmasını gerekli kılmıştır (Ulusoy, 
2009: 44). II. Dünya Savaşı sonrası hızlanan bu süreçte artık bir takım davranışların suç 
olmaktan çıkarılarak, yaptırım uygulama kararı alma yetkisinin yürütme organına devri 
yapılmıştır. İlk uygulamalar Almanya’da görülmüştür. Almanya’nın ardından Fransa, İtalya 
gibi Batı Avrupa ülkelerinde de hafif nitelikte görülen suçlar, suç olmaktan çıkarılarak 
kabahat haline dönüştürülmüştür. Bizde ise bazı uygulamaları daha öncelerde görülse de 
en belirgin şekilde 765 sayılı Ceza Kanunu döneminde var olan cürüm ve kabahatler 
şeklindeki suç ayrımına 5237 sayılı Kanun ile son verilerek idari yaptırım uygulanacak 
haksızlıklar olarak ayrı bir düzenlemeye gidilmesiyle ortaya çıkarılmıştır.  

 Doktrine baktığımızda, genel olarak aynı hususlara değinilse de idari yaptırımların 
çeşitli ve ayrıntılı tanımlarına rastlanmaktadır: 

 “Yasaların açıkça yetki verdiği ve yasaklamadığı durumlarda, araya yargı kararı 
girmeden, idarenin doğrudan doğruya, bir işlemi ile ve idare hukukuna özgü usullerle 
vermiş olduğu cezalardır.” (Özay, 1985: 35). 

 “İdari yaptırımlar, idarenin bir yargı kararına gerek olmadan, yasaların açıkça 
verdiği bir yetkiye dayanarak ve idare hukuku ilkelerini dikkate alarak idari işlemlerle 
uyguladığı cezalardır.” (Karabulut, 2006: 64). 

 Anayasa Mahkemesi öğretiye atıf yaparak idari yaptırımları şu şekilde tanımlamıştır: 
“Öğretide de kabul edildiği gibi idarenin bir yargı kararına gerek olmaksızın yasaların 
açıkça verdiği yetkiye dayanarak idare hukukuna özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya 
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bir işlemi ile uyguladığı yaptırımlarla, verdiği cezalara idari yaptırım denmektedir.” 
(Karabulut, 2008: 11). 

 

 İdari bir ihlal gerçekleştiğinde, cezalandırma ve bu sayede caydırıcı olma, uygulanan 
idari yaptırım neticesinde, ihlali gerçekleştireni ıslah etme, mahkemelerin yükünü azaltma 
ve yaptırımların en kısa sürede uygulanarak etkinliklerini arttırma gibi amaçlar da idari 
yaptırım açısından ortaya konsa da, temel amacın bu olmadığı unutulmamalıdır. Temel 
amaç ihlal edilen kamu düzenini yeniden sağlama; oluşan zararı mümkün olduğu ölçüde 
giderebilmedir (Karabulut, 2008: 11). 

 İdari yaptırımların genel amaçlarının yanı sıra birtakım özel amaçları da 
bulunmaktadır. Bu husus yaptırımın düzen getirmeye çalıştığı alanın özelliği ile doğrudan 
bağlantılı bir durumdur. Belirli alanlara özgü olarak, idarelere idari yaptırım uygulama 
yetkisi özel amaçlarla tanınmaktadır. Örneğin Orman Kanunu’na göre orman emvallerinin 
korunması ve kontrolü, Kara Avcılığı Kanunu’na göre nesli tükenmekte olan canlıların 
avlanmasının yasaklanması, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan karayolu 
taşımacılığının düzenli ve güvenilir işlemesini sağlama bu özel amaçlar arasında 
sayılmaktadır.  

 İdari yaptırımlar, yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere genel anlamda, idari 
düzeni ihlal edenlere karşı idarenin karar verdiği yaptırımları ifade etmektedir. Araya 
herhangi bir yargı kararı girmeden uygulanan bu yaptırımlar, bir idari işlem teşkil etmekle 
beraber, daha önce anlatılan idari işlemlerden farklıdırlar. Çünkü bu işlemler caydırıcılık 
ve cezalandırıcılık özelliklerine sahiptirler.(Duran, 1982: 384). 

 İdari yaptırımların nihayetinde bir idari işlem olması, uygulanma usulleri ve yukarıda 
verilen tanımlardan ortaya çıkan ortak hususlar dikkate alındında aşağıdaki temel 
özelliklere sahip oldukları görülmektedir: 

 1. Her şeyden önce idari makamlarca araya bir yargı kararı girmeden 
uygulanırlar (Res’en İcra). 

 2. Uygulanmalarında yargısal usuller değil, idare hukukuna özgü yöntemler 
geçerlidir. 

 3. İdari bir işlem biçiminde doğarlar ancak idari işlemler arasında, cezalandırma ve 
caydırma noktasında farklılaşırlar. 

 4. İdari yaptırımlar belirli bir şahsa yöneliktirler (Gölcüklü, 2007: 136). 

 5. Suç derecesindeki fiillerden daha hafif nitelikte olmaları nedeniyle kabahat 
kapsamında değerlendirilen ve idari düzene aykırılık oluşturan davranışların karşılığıdırlar. 

ÖNEMLİ 

 Devletin egemenlik hakkına dayanarak uyguladığı idari yaptırımların amacı; 

- Kamu düzenini sağlamak,  
- İdari faaliyetlerin etkinliğini gerçekleştirmek,  
- Bunu yaparken de kişi hak ve özgürlüklerini korumak,  
- Kişilere görev ve yükümlülüklerini hatırlatmaktır (Oğurlu, 2000: 38). 
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 6. İdarenin, korumakla yükümlü olduğu kamu düzeni ve güvenini, kamu sağlığını ve 
ulusal servetleri, gereği gibi koruyabilmesinin aracıdırlar (Aslan, 2009: 181). 

 7. İdare, uygulama safhasında hem davacı hem de hâkim konumundadır 
(Gölcüklü, 2007: 136). 

 6.3.1. İdari Yaptırım ve Cezai Yaptırım Arasındaki Farklar: 

 İdari yaptırımlar ve cezai yaptırımlara yönelik yapılan tanımlamalardan da anlaşıldığı 
üzere, birbirine kolayca karıştırılabilen bu müeyyideleri daha iyi kavrayabilmek için 
karşılaştırmalı bir analiz yapılmasında fayda görülmektedir. Bu kapsamda, literatürde 
yapılan analizlerde niteliksel ya da niceliksel bir değerlendirme göze çarpmaktadır. 
Niteliksel değerlendirme ile bir ayrım olduğunu savunanlara göre, bu iki yaptırım zaten 
kendine özgü özelliklere sahip olmaları nedeniyle birbirinden tamamen farklıdır. Niceliksel 
farklılık üzerinde duranlar ise, içerdikleri hukuka aykırılıkların daha ağır ya da daha hafif 
olmasından kaynaklanan bir farklılık üzerinde durmaktadır (Çağlayan, 2006: 1).  

 Yukarıdaki niteliksel ve niceliksel değerlendirmeden farklı olarak idari yaptırımlarla 
cezai yaptırımlar arasındaki farklılıkları, amaçları, türleri, yetkili organları, usulleri, hukuki 
nitelikleri ve sonuçları açısından ortaya koymakta fayda bulunmaktadır.  

 6.3.1.1. Türleri Bakımından Farklılıklar: 

 İdari yaptırımlar idari işlem olarak ortaya çıkmaları nedeniyle, mahkeme kararlarının 
sahip olduğu özelliklerden ayrı özelliklere sahiptirler. Bu nedenle örneğin para cezaları 
açısından her ikisi de para cezası olsa da adli para cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya 
çevrilmesi, idari para cezasının ise en fazla icraya konu olması bakımından farklıdırlar. 
Ayrıca söz konusu yaptırımlar farklı makamlarca, farklı usuller izlenerek doğarlar. 
İcrailikleri açısından da farklıdırlar (Erdinç, 2012: 266). 

 Bu ayrıma ilişkin en belirleyici husus; hürriyeti bağlayıcı nitelikte cezai yaptırımlar 
söz konusu olduğu halde, idari makamlarca hürriyeti bağlayıcı yaptırım 
uygulanamamasıdır (Oğurlu, 1999: 161). Anayasa’nın 38. maddesine göre silahlı 
kuvvetlerin iç düzenine ilişkin istisnalar hariç olmak üzere idare, hürriyetin kısıtlanması 
sonucunu doğuran müeyyideler uygulayamamaktadır. 

 6.3.1.2. Amaçları Bakımından Farklılıklar: 

 Temelde her iki yaptırımım da sosyal düzeni sağlama ve idame olduğu söylense de, 
amaçların farklılaştığı noktalar olduğu görülmektedir. İdarenin yaptırım yetkisinin temeli 
kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, bu sayede idarenin işlevlerini etkin bir şekilde yerine 
getirmesine imkân tanımaktır. Yaptırım koymak ise uygulamada oluşabilecek ihlallerin 
önüne geçmeye çalışmaktır. Ceza yaptırımlar ise bir ihlal sonucu gereken cezalandırmayı 
yapmak ve oluşan durumu tazmin etmektir. 

 Ceza yaptırımlarında amaç yukarıda da belirtildiği üzere ödetme ve ıslah etmedir 
(Çağlayan, 2006: 27). Oysa idari yaptırımlar cezalandırmaktan ziyade caydırıcılığı ön 
planda olan yaptırım türleri içermektedirler. İdare ihlali gerçekleştirenin ıslahıyla değil, 
meydana getirdiği aykırılığın giderilmesiyle ilgilenir. Ayrıca idari ihlallerin çeşitliliği 
yaptırımların daha özellikli amaçlar taşımasına da yol açmıştır. (Erdinç, 2012: 267). 
Örneğin, Uluslararası İşgücü Kanunu’ndaki düzenlemelerin amacı, yabancıların Türkiye’de 
çalışabilmesinin kurallarını ve bu duruma aykırı eylemlerin önüne geçilmesini sağlamaktır  
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 6.3.1.3. Yetkili Organ ve Uygulanacak Usul Bakımından Farklılıklar:  

 Ceza yaptırımları bir yargılama sonucunda mahkemelerce, idari yaptırımlar ise idari 
makamlarca alınan ve uygulanan kararlardır. İdari yaptırımların en önemli ayırımı bir 
yargılama sonucu ortaya çıkmaması ve çoğunlukla tespit eden ile yaptırımı uygulayanların 
aynı kişiler olmasıdır. Kısaca “idari yaptırımlarda idare hem davacı hem de hâkimdir.” 
şeklinde sloganlaştırmak mümkündür. Ancak bu esas kural olmakla birlikte, Kabahatler 
Kanunu’nda cumhuriyet savcısı ve mahkemelere idari yaptırım kararı verebilme yetkisi 
tanınmıştır. 

 Ceza yaptırımlarının fiiliyata geçirilmesinde ceza muhakemesi kuralları geçerlidir. Bu 
kapsamda cezai yaptırımların uygulama şekli gerek usul gerekse uygulayıcı yapılar 
açısından idari yaptırımlardan farklıdır. İdari yaptırımlar ise ceza usulünden ayrı olduğu 
gibi yargısal bir usule de tabi değildir. İdari işlemlerin tabi olduğu idari usullere göre hayata 
geçirilen yaptırımlar ayrı bir teşkilatlanmadan ziyade mevcut idari teşkilat yapılarına 
tanınan yetkilerle icra edilirler.108 

 Son olarak ceza yaptırımlarını uygulamaya yönelik olarak özel bir infaz sistemi ve 
teşkilatı bulunmasına karşın, idari yaptırımları uygulamaya idari makamlar yetkilidir 
(Erdinç, 2012: 267). 

 6.3.1.4. Hukuki Nitelikleri Bakımından Farklılıklar:  

 Nitelikleri bakımından yapılacak ayrım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin iç 
hukukta hangi adla olursa olsun, ceza yaptırımı yanının ağır bastığına kanaat getirmesi 
durumunda sözleşmenin adil yargılanmaya ilişkin altıncı maddesini devreye sokmasından 
dolayı da önem taşımaktadır. İdari yaptırımlar, taşıdıkları idari işlem nitelikleri yanında kişi 
hak ve özgürlükleriyle olan ilişkisi, sahip olduğu cezalandırma kudreti ile belirli 
yükümlülükler ortaya koyması nedeniyle suç ve cezalar bakımından adilliği sağlamaya 
yönelik birtakım ilkelere uygun olmayı gerektirmektedir (Erdinç, 2012: 268). 

 Kişisellik ilkesi, Türk Ceza Kanunu içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda cezalar 
şahsidir; yani sadece faili üzerinde etkilidir. Kişisellik ilkesi idari yaptırımlar alanına da 
hâkimdir. Verilen cezalar ihlali gerçekleştiren açısından etkilidir. Ancak ceza 
yaptırımlarındaki kadar katı uygulanan bir ilke değildir ve bazı farklılıklar içermektedir 
(Çağlayan, 1985: 36; Özay, 1985: 61). Bu noktadaki farklılığın Türk Ceza Kanunu’nun 20. 
maddesine göre, tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaması buna karşın 
Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesine göre tüzel kişi hakkında idari yaptırım 
uygulanabilmesinden geldiği düşünülmektedir. Nitekim Danıştay konuyla alakalı bir 
kararında, idare tarafından kapatma kararının verildiği otel hakkında, verilen kararının otel 
sahibinin değişmesinden etkilenmeyeceğini karara bağlamıştır. Buradan kişisellik ilkesinin 
idari yaptırımlar açısından bir esnekliği olduğunu söylemek mümkündür. 

 Orantılılık ilkesi ise, yaptırımın ölçülülüğünü anlatmaktadır ve yaptırımın ağırlığın, 
arzu edilen etkinliği sağlayacak biçimde belirlenmesini gerektirmektedir. Bu ilke ceza 
alanında olduğu gibi idare hukuku alanında da önemlidir. Kişilerin aynı ihlali 
yinelememesini sağlayacak, ancak hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak şekilde olmalıdır 
(Erdinç, 2012: 269). 

 
108 Bu noktada özel kolluk teşkilatlarının yetkisi kapsamında uygulanan idari yaptırımları bir istisna olarak 
görmekle birlikte, gerek söz konusu özel kolluğun temel amaçları gerekse aynı zamanda ceza muhakemesi ile 
bağlantıları da göz önüne alınarak salt idari yaptırım uygulama makamı olarak görmemek yerinde olacaktır.  
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 Bu noktada idari yaptırımların ceza yaptırımların farklığını gösteren “Aynı eylemden 
dolayı birden fazla cezaya hükmedilemeyeceği ilkesi”ne109 değinmekte fayda 
bulunmaktadır. Buna göre bir cezai yaptırım gerektiren ihlale aynı anda bir idari yaptırım 
da uygulanabilmektedir. Bunun gerekçesi, idari yaptırımlarla cezai yaptırımların farklı 
alanları düzenlemesi ve yapılan bir eylemle toplumun hem genel çıkarına hem de birtakım 
özel çıkarlarına zarar verilmesidir (Oğurlu, 1999: 189). Ayrıca kişiye aynı eyleminden ötürü 
birden fazla idari yaptırım da uygulanabilmektedir. Çünkü idari yaptırımlar değişik 
alanlarda çeşitli özel amaçlara sahiptirler. 

 6.3.1.5. Sonuçları Bakımından Farklılıklar:  

 Cezai yaptırımlar ile idari yaptırımların iki ayrı alan oldukları, sonuçları bakımından 
yapılacak değerlendirmede daha iyi anlaşılabilmektedir. İlk olarak cezai yaptırımlar özel 
bir hukuki düzenleme ile ve bu amaçla örgütlenmiş bir yapı olan infaz kurumlarınca 
yerine getirilmektedir. İdari yaptırımlar açısından ise böyle bir sistem mevcut olmayıp, 
uygulama yine aynı idare tarafından yerine getirilmektedir. Yine idari yaptırımlar, ceza 
yaptırımları gibi adli sicile kaydedilmezler, başka bir cezaya çevrilemezler, 
ertelenmezler. Kural olarak idari yaptırımlar tekerrüre esas teşkil etmemelerine karşın 
ilgili kanunca öngörülürse tekerrür söz konusu olabilmektedir. Cezaları ortadan kaldıran 
af ve benzeri kurumlar idari yaptırımlar alanında yoktur (Çağlayan, 2006: 32; Oğurlu, 1999: 
172).110 

 Kabahatler Kanunu’nun 13. maddesinde “kanunda bulunan hükümler saklı kalmak 
kaydıyla” teşebbüsün kabahatte cezalandırılmayacağı düzenlenmiştir. Oysaki Türk Ceza 
Kanunu’nda teşebbüse yönelik düzenleme mevcuttur (TCK Md. 35). Aynı şekilde Ceza 
Kanunu’nda içtima hükümleri varken (TCK Md. 42-44), Kabahatler Kanunu’nun 15. 
maddesinde, bir fiil hem suç hem de kabahat olarak düzenlenmişse, sadece suçtan dolayı 
ceza verileceği belirtilmiştir. Yani bir idari yaptırım ne cezai ne de idari bir başka yaptırımla 
birleşebilmektedir(Erdinç, 2012: 270). 

 Ceza yaptırımları açısından düzenlenen hukuka uygunluk, hata, sorumluluk yaşı, 
iştirak gibi bazı hususlar, idari yaptırım öngörülen kabahatler bakımından da 
düzenlenmiştir. Kabahatler bakımından getirilen söz konusu düzenlemeler, cezalara 
nazaran birtakım farklılıklar içermektedir. Kabahatler Kanunu’nun 10. maddesinde; “Türk 
Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler 
bakımından uygulanır.” denilerek, hata konusunda Ceza Kanunu hükümlerinin geçerli 
olduğu belirtilmektedir. (Yurtcan, 2005: 14). Ancak bu geçerlilik sadece kasten işlenen 
kabahatler üzerinden olmaktadır. Ceza hukukunda ise hata dolayısıyla taksirli sorumluluk 
hali saklı tutulmuştur (Erdinç, 2012: 270). 

 Kabahatler Kanununa göre hukuka uygunluk açısından ise, kanunda aksine hüküm 
bulunan haller saklı olmak şartıyla Türk Ceza Kanunu ile belirlenen nedenlerin geçerli 
olduğu hüküm altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen hukuka uygunluk 
nedenlerine bakıldığında; 

 - Kanun hükmünün yerine getirilmesi, 

 
109 Söz konusu ilke hukuk literatüründe “Ne bis in idem ilkesi” olarak adlandırılmaktadır.  
110 Bu noktada belirtilen durumun genel bir ilke olduğu göz ardı edilmemeli, bazı dönemlerde çıkarılan ve 

kamuoyunda vergi affı olarak bilinen çeşitli düzenlemeler sonrası bazı idari yaptırımların ortadan kalkmasını 
istisnai bir durum olarak görmek gerekmektedir.  
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 - Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emrin 
uygulanması(TCK Md.24), 

 - Meşru savunma ve zorunluluk hali (TCK Md.25), 

 - Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası (TCK Md.26),  

 - Sınırın aşılması(TCK Md.27),  

 - Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidin (TCK Md.28) bu kapsamda sayıldığı 
anlaşılmaktadır. Bilgi toplamak amacıyla dilencilik yapan bir kamu görevlisinin, kanun 
hükmünü yerine getirmesinden dolayı, bir hayat kurtarmak açısından gece boyunca 
sokakta kompresör çalıştırılması nedeniyle yapılan gürültüden dolayı, kişinin rızası ile 
kendisine ait bahçe duvarına başkası tarafından afiş asılmasından dolayı ilgililere idari para 
cezası uygulanamaz. 

 Kabahatler Kanunu’nun iştirake ilişkin maddesinde111 Ceza Kanunu’ndaki gibi fail 
yanında azmettiren veya yardım eden gibi tiplerden farklı olarak tek tip fail sistemi kabul 
edilmiştir (Yurtcan, 2005: 22). Kabahate iştirak eden herkes faildir. 

 İdari yaptırımlarda bir fiilin birden fazla kabahate konu olması durumunda ise iki farklı 

durum söz konusu olmaktadır. “Kabahatlerde İçtima” olarak da adlandırılan bu 

durumlarda şayet söz konusu fiilin kapsamına girdiği kabahatler için sadece idari para 

cezaları öngörülmüş ise en ağır idari para cezanın uygulanması gerekmektedir. Gürültü 

eyleminin hem Çevre Kanunu’na göre hem de Kabahatler Kanunu’na göre kabahat 

oluşturması örneğinde en ağır idari para cezası gerektiren kabahat için tek idari yaptırım 

karar tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak bu kabahatlerin bazıları için idari para 

cezasından başka farklı idari yaptırımlarda öngörülmüş ise, bu durumda bu yaptırımlara 

da karar verilmesi gerekmektedir. Örneğin, ilgili mevzuata aykırı bir şekilde tehlikeli eşya 

taşıyan kaptana, aynı zamanda çıkış izni de almamış ise veya yola elverişliliğini etkileyecek 

bir eksikliği varsa, sadece en ağır idari para cezasını gerektiren yaptırım üzerinden işlem 

yapılmalıdır. Ancak bu kabahatlerden herhangi biri aynı zamanda aracın bağlanmasını ve 

belirli süre faaliyetten men edilmesini gerektiriyorsa bu yaptırım da idari para cezasının 

yanında uygulanması gerekmektedir. 

 Ayrıca aynı kabahatin birden fazla kere işlenmesi durumunda da her bir kabahat için 

ayrı ayrı idari yaptırımın uygulanması gerekmektedir. Ancak burada fiilin kesintisiz işlenip 

işlenmediğinin tespiti önemlidir. Çünkü kesintisiz eylemle işlenen fiillerde bu eylem tek 

bir kabahat olarak değerlendirmektedir. Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse trafik 

denetleme sisteminden aynı şahsa 17 ayrı hız limitinin aşılması nedeniyle kesilen trafik 

cezasına karşı yapılan itirazda ilgili sulh ceza hâkimliği aynı tarihte 3 dakika arayla kesilen 

cezaları iptal etmiş, gerekçe olarak ise aynı mülki idari sınırlar içerisinde, aynı hız limitinin 

geçerli olduğu yolda, aynı seyrüsefer sırasında yakın zaman aralığında birden fazla tespit 

 
111 Kabahatler Kanunu Madde 14 (İştirak): (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde 
bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir. (2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, 
kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir. (3) Kabahate 
iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi 
hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir. (4) 
Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, 
bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler 
uygulanır. 
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edilen, hız ihlali eyleminin hukuk tekniği açısından “kesintisiz olarak devam eden tek 

eylem” olarak göstermiştir. Ancak aralıkları çok olan diğer cezalardaki itirazlar ise bu 

kapsama alınmayarak ayrı ayrı uygulanan yaptırımları kabul edilmiştir.112  

 Bir fiilin hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış olma durumu da söz konusu 
olabilmektedir. Bu kapsamda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği, sadece suçtan 
dolayı yaptırım uygulanabilmektedir113. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan 
hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanması gerekmektedir. Örneğin, gürültü 
eylemi hem Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesinde yer alan “kişilerin huzur ve sükûnunu 
bozma” suçunu; hem de Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesinde yer alan “gürültü” 
kabahatini oluşturuyorsa, sadece Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suça göre işlem 
yapılması gerekmektedir. Ancak suçtan şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya 
beraat kararı verilmesi hâlinde ilgiliye gürültüden dolayı idari para cezası verilebilmesi söz 
konusudur.  

 Kabahatler Kanununda sorumluluğa ilişkin maddeye114 bakıldığında, sorumluluğun 
15 yaşını doldurmuş kişiler bakımından mümkün olduğunu görülmesine karşın Türk Ceza 
Kanunu’nda bu sorumlulukta 12 yaşını doldurmuş olmak esas alınmaktadır. Türk Ceza 
Kanunu’nda fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış 
olanların ceza sorumluluğu, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ortadan 
kalkmasına rağmen kabahatlerde 15 yaşın altında olunması halinde mutlak sorumsuzluk 
söz konusudur. 

 Kabahatlerde teşebbüs durumuna bakıldığında, genel kural olarak kabahatlerde 
teşebbüs kavramının olmadığı görülmektedir. Ancak, bu durum açıkça teşebbüsün 
yaptırım uygulama şartı olarak tanımlandığı durumlar için geçerli değildir. Örneğin; toplu 
taşıma aracında sigara yakmak isteyen ve sigarasını ağzına alarak çakmakla yakacağı anda, 

 
112 http://www.haberler.com/ordu-mahkeme-3-dakika-arayla-kesilen-tedes-radar-8197676-haberi/. Erişim 

tarihi:18.03.2017. 
113 İçişleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında yayınlanan B051EGM0110511/1666 sayılı genelgede bir 

kabahat nedeniyle idari yaptırım kararı uygulanmasına rağmen kabahate konu olan eylemlerine devam 
etmekte ısrar edenler hakkında 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK)’nun 17.i maddesine göre 
adli işlem yapılacağı belirtilmektedir. PVSK 17. maddesinde ise kolluğun kanun ve usul dairesinde verdiği emre 
itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik edenler; vazife yaparken kolluğa mukavemette bulunan veya 
vazifesinden alıkoymak maksadıyla kolluğa zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları takdirde hareketlerinde 
devam etmeleri melhuz bulunan şahıslar; karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrakla beraber 
adliyeye verileceği hükmü bulunmaktadır. Ancak bu hususla ilgili olarak kabahate konu olan eyleme devam 
etme durumunun şeklini tanımlamak önemlidir. Çünkü söz konusu eylemde kabahate devamda ısrar etme 
pasif direnme şeklinde ise bu direnme için gereken kadar zor kullanılabilecek olmasına karşın, Türk Ceza 
Kanunu’nda pasif direnme bir suç oluşturmadığı için bu fiilden dolayı bir tahkikat yapılmaması gerekmektedir. 
Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 04/11/2006 tarihinde (2006/5190 Esas 2006/14845 Karar) verdiği kararda sanığın 
olay tarihinde sarhoş olduğu, arabasının teybinin sesini yüksek olarak açmasından dolayı çevreyi rahatsız 
ettiği, bu durumun şikayet edilmesi nedeniyle olay yerine gelen polis memurlarına “sürücü belgemi 
vermiyorum, ruhsatımı da vermiyorum; ben sizi tanımıyorum.” demekten ibaret eylemini pasif direnme 
saymıştır. Buna karşın yine aynı ceza dairesinin 04/07/2007 tarihli (2007/4659 Esas–2007/6430 Karar) 
kararında ise, Sanığın, yaya devriyesi görevini yerine getiren polis memurlarının, oturduğu duvardan inmesi 
ve lise önünde beklememesi yönündeki uyarısını dinlemeyip, kimliği sorulduğunda sinkaflı sözlerle küfretme 
ve karakola götürülmek için polis aracına bindirilmesini engellemek amacıyla polisleri itme eylemlerinin 
görevliye etkin direnme suçuna uyduğuna karar vermiştir.  
114 Kabahatler Kanunu Madde 11 (Sorumluluk): (1) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında 
idarî para cezası uygulanamaz. (2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi 
hakkında idarî para cezası uygulanmaz.  

http://www.haberler.com/ordu-mahkeme-3-dakika-arayla-kesilen-tedes-radar-8197676-haberi/
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araçta jandarmayı gören ve sigara içmekten vazgeçen şahsa, jandarma tarafından 
Kabahatler Kanunu’nun 39’ncu maddesine göre idari para cezası uygulanmaması 
gerekmektedir. Çünkü bu kabahat için teşebbüs açıkça tanımlanmamıştır. Buna karşın 
3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması 
Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinde yasaklanmış olmasına rağmen, aynı kanunun 1’inci 
maddede yazılı hurdaları yurt dışına çıkarmaya teşebbüs edenlere idarî para cezası 
verileceği hükmü bulunmaktadır.115  

 6.3.2. İdari Yaptırım Türleri: 

 İdari yaptırımlar, cezalandırmak ya da çektirmekten çok, idari düzeni koruma ya da 
sağlamaya yönelik olduklarından türleri de bu amaçlar doğrultusunda belirlenmiştir. Bu 
kapsamda idari yaptırım kavramını doğru bir alana yerleştirebilmek için bu yaptırımların 
tasnifinin iyi yapılması ve türlerinin açıkça belirtilmesi önemlidir. İdari yaptırım tasnifine 
ilişkin olarak ayrımı idareye uygulanan116 ve idarenin uyguladığı yaptırımlar olarak ikiye 
ayıran görüşler (Kızılyar, 2014: 1641) olsa da, idarenin kamu düzenini korumak veya 
bozulan düzeni yeniden ihdas etmek üzere uyguladığı yaptırımları bu başlık altında ele 
almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.  

 

 İdari yaptırımlar konusunda temel kanun olarak değerlendirilen 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesinde: 

 (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası 
ve idari tedbirlerden ibarettir. 

 (2) İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan 
diğer tedbirlerdir.  

 Buna göre, idari yaptırımlar idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili 
kanunlarda yer alan diğer idari tedbirlerden ibarettir.  

 İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi dışında kalan, yaptırım 
uygulamaya yetkili kılınmış idari mercilerce uygulanan çok çeşitli yaptırımlar vardır. Bu 
noktada ilgili kanunlarda yer alan tedbirlerin çeşitliliği karşısında, bunların sınırlayıcı bir 

 
115 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun 
Madde 7 – (Değişik: 23/1/2008-5728/93 md.) Yasaklanmış olmasına rağmen, 1. maddede yazılı hurdaları; a) 
Yurt dışına çıkarmaya teşebbüs edenlere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, b)Yurt dışına 
çıkaranlara hurdanın piyasa değerinin iki katı, idarî para cezası verilir. Ayrıca, birinci fıkranın (a) bendinde sayılı 
kabahat konusu eşyaya el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu maddede yazılı olan 
idarî yaptırım kararları mahallî mülkî amir tarafından verilir. Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen 
hurda, askerî fabrikalara teslim edilir. 
116 Yokluk, idari işlemin iptali, tam yargı davası yoluyla tazminat gibi yaptırım olarak değerlendirilebilecek 
kararlar. 
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şekilde sayılmamasının tercih edildiği görülmektedir. Trafik cezaları, bir meslek ve sanatın 
yerine getirilmesinin yasaklanması, işyerinin kapatılması, yapı izninin verilmemesi, 
inşaatın durdurulması, radyo ve televizyon yayınının durdurulması, bağımsız idari 
otoritelerin kendi kanunlarında yer alan birtakım yaptırımları bunlardan bazılarıdır. Klasik 
ve alışılmış yaptırımlardan ziyade çağdaş yaşamın gerekleri sonucu ortaya çıkan çok çeşitli 
yaptırımlarla da karşılaşılmaktadır (Özay, 1985: 45). 

 Yaptırımları bir başka açıdan gruplandırmakta mümkündür: “Bireysel yaptırımlar” ve 
“mali yaptırımlar” (Aslan, 2009: 177). Kişiye mali konular hariç belirli bir hakkının ya da 
özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran ve idari ihlalin doğuşundan önce bireyin 
caydırılarak ihlalin ortaya çıkışını engellemek, ihlalin çıkması halinde ise tekrarlanmasını 
önlemek amacıyla uygulanan bireysel idari yaptırımlara; yabancıların sınır dışı edilmesi, 
işyeri kapatma, pasaport vermeme örnek verilebilir. Hukuka aykırı davranışları nedeniyle, 
bireylerin malvarlıkları üzerinde etkisi olan, onların sahip oldukları bazı mallarından 
yararlanmalarının yasaklanmasını ifade eden mali yaptırımları ise para cezaları, el koyma, 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi, aylıktan kesme ve yıkım kararları oluşturmaktadır 
(Çağlayan, 1985: 48). 

 Yukarıda örnekleri verilen çeşitli gruplandırmalar aslında uygulanan idari 
yaptırımların bir özelliği dikkate alarak oluşturulmuştur ve başka gruplandırmalar da 
yapmak mümkündür. Bu nedenle söz konusu idari yaptırımları açıklamaya geçerken 
herhangi bir gruplandırma yapmaktan ziyade uygulamada karşılaşılma durumlarına göre 
sıralanarak anlatılacaktır.  

 6.3.2.1. İdari Para Cezası: 

 İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. Burada 
önemli nokta idari para cezalarının vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı 
verilmesidir. İdari para cezalarına günlük hayatta sıkça karşılaşılan trafik cezaları, Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işverene kesilen cezalar, yoklama kaçağı veya bakaya 
kalma kabahatleri nedeniyle Askeri Ceza Kanunu gereği verilen cezalar, imar kirliliği 
nedeniyle belediye encümeni tarafından verilen cezalar örnek olarak verilebilir. 

 Burada hemen açıklanması gereken bir nokta bulunmaktadır. İdari para cezası ile adli 
para cezası arasında ne fark vardır? Öncelikle adli para cezası, sadece mahkemelerin bir 
suç karşılığında verebileceği bir cezai yaptırımdır. İdari para cezasına ise devletin idari 
kurumları tarafından karar verilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen para cezaları 
ödenmediğinde hapis cezasına çevrilebilirken, idari para cezaları ödenmediğinde yalnızca 
icraya konu olabilmektedir; yani idari para cezası ödenmediğinde borçlunun hapse girmesi 
gibi bir durum mümkün değildir.  

 İdari para cezasına itiraz süresi, genel olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. 
maddesine göre 15 gün olarak belirlenmiştir. İtiraz süresi yaptırım kararının eline 
ulaşmasından itibaren başlamaktadır.  

 Tüm idari yaptırım kararlarında, idari yaptırım kararına itiraz edilecek makam ve itiraz 
başvuru sürelerinin gösterilmesi hukuki bir gereklilik olmasına karşın, uygulamada idari 
para cezasının usulsüz bir şekilde muhataplarına tebliğ edilmesi veya itiraz süresi ve itiraz 
edilecek merciin gösterilmemesi durumlarıyla sıklıkla karşılaşılmakta, bu ise 15 günlük 
genel itiraz süresinin değişmesine neden olabilmektedir. Nitekim Danıştay tarafından bu 
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kapsamda verilen kararlarda, idari işlemlerde itiraz süresinin muhataba bildirilmemesi 
halinde uygulanacak itiraz süresi 60 gün olarak belirtilmiştir.117  

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre idari para cezası ve 
mülkiyetin kamuya geçirilmesine karşı Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilebilmektedir. 
İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi dışında verilen yaptırım kararlarına 
karşı ise Kabahatler Kanunu’nda bir düzenleme bulunmadığı için özel kanunlardaki 
düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla idari yargıda iptal davası açılabilmektedir. Ancak, 
SGK’nın verdiği idari para cezaları gibi idari kurumların verdiği cezalara karşı özel 
kanunlarındaki hükümler gereği farklı başvuru mercileri de söz konusu olabilmektedir. 

 Bu noktada bir örnek vermek gerekirse, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24. 
Maddesi gereği yoklama kaçağı, saklı, bakayalara uygulanan yaptırımın hukuk niteliği 
itibariyle idari para cezasıdır ve ilgili askerlik şubeleri başkanı tarafından verilebilmektedir. 
Bu kararlara karşı, kararın muhatabına ulaşmasından itibaren 15 gün içinde kararı veren 
idarenin bulunduğu yerin yetkili Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilebilmektedir. 

 Özel kanunlara ilişkin düzenlemelere ise “SGK İdari Para Cezaları” örnek verilebilir. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. Maddesi gereğince 
bu kurumun verdiği idari para cezalarına karşı genel itiraz yolundan ayrı bir itiraz yolu 
öngörülmüştür. SGK’nın verdiği idari para cezalarına karşı doğrudan mahkemeye dava 
açmak mümkün değildir. Dava açmadan önce SGK bünyesindeki İdari Para Cezası İtiraz 
Komisyonu’na 15 gün içinde itiraz edilmesi ve bu komisyonun itirazı reddetmesi 
gerekmektedir. Yine red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği 
yerine İdare Mahkemesi’ne iptal davası açılabilmektedir. Ayrıca, söz konusu kanunda farklı 
durumlarda verilen idari para cezalarına yukarıdakinden farklı itiraz yöntemleri de 
düzenlenmiştir.  

 Genel olarak idari para cezaları mal müdürlüklerine ödenmektedir. Ancak bazı 
kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından da tahsil 
edilmektedir. Bu nedenle Kabahatler Kanunu, idari para cezası kişiye tebliğ edildiğinde 
nereye ödeneceğinin de kişiye bildirilmesini zorunlu kılmıştır. Ayrıca idari para cezasının 
peşin ödenmesi halinde, cezanın 1/4’ü oranında indirim yapılmaktadır. Erken ödeme 
yapmak isteyen kişinin, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezayı 
ödemesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus cezanın erken ödenmesinin itiraz 
etmeyi durdurmadığıdır. Kişi bir taraftan cezayı öderken diğer taraftan cezaya itiraz 
edebilmektedir. 

 İdari para cezalarına lişkin olarak değinilecek son nokta, idari para cezasının adli 
sicil kaydına işlenmediğidir. İdari para cezaları kabahat niteliğindeki suçlar için 
verilmektedir. Adli sicil kaydı ise yalnızca işlenen bir suç karşılığında mahkemelerce verilen 
kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır. İdari para cezaları maddi açıdan bireysel işlemler 
grubunda bulunan öznel bir işlem olması nedeniyle bir kez uygulanmakla sona ermektedir 
(Özay, 1996: 343). 

 6.3.2.2. İdari Tedbirler:  

 Kabahatler Kanununun 16. maddesinde kabahat karşılığında belirlenen iki yaptırım 
türünden bir diğeri de idari tedbirlerdir. İdari tedbirler de aynı kanunda mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda tanımlanan diğer idari tedbirler olarak 
tanımlanmaktadır. Bu noktada idari tedbir açısından bir sınırlama olmadığı 

 
117 Örnek olarak Danıştay 14. Dairesinin 2013/697 karar sayılı kararına bakılabilir.  
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görülmektedir. Yine aynı Kanunun üçüncü maddesinde “Bu kanunun genel hükümleri 
diğer kanunlardaki kabahatler için de uygulanır.” hükmü ile idari tedbirlerin salt bu 
kanunla sınırlandırılmayıp, diğer yasalarla da belirli idare tedbirler ve yaptırımlar da 
koyulabileceği gösterilmektedir.  

 Kamu düzenine yönelik diğer kanunlarda da idari yaptırım açısından meslek ve 
sanatın yerine getirilememesi, işyerinin kapatılması, ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi 
yaptırımlara belirli bir sürede karar verebileceğine dair hükümler bulunmaktadır (Güçlü, 
2010: 113). Bu yaptırımlarda önemli olan söz konusu eylemlerin bir tehlike oluşturmasıdır. 
Aslında bunlara karşı oluşturulmuş olan yaptırımlar idari tedbirden ziyade idari yaptırım 
niteliği taşımaktadır. Bu tür yaptırımların genel ahlak genel sağlık ve genel güvenlik 
açısından zararlı olması durumunda uygunsuzluk giderilinceye kadar yasaklanmasının ise 
idari tedbir olacağı açıktır. Bu nedenle Kabahatler Kanunu bu tür yasaklamaları bir idari 
tedbir olarak kabul etmemekte, ancak bu yaptırımların ilgili kanunlarda değişiklik yapılana 
kadar geçerli bir hukuki zemini devam ettirebilmesi geçerliliğini devam ettirmesi kabul 
edilmektedir.  

 6.3.2.2.1. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi: 

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi idari yaptırım olarak 
hukuk sistemimize dâhil edilmiştir. Ancak her ne kadar bu yaptırım yeni bir kavram ise de 
Kabahatler Kanunu’nda mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının tanımı yer almamıştır. 
Kanunun genelinin incelenmesinde bu kavramın; “kabahatin konusunu oluşturan veya 
işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın kanunda açık hüküm bulunan hallerde idari bir 
kararla ilgilinin elinden alınarak devlete mal edilmesi” olarak tanımlanması mümkündür 
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016). 

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndan önce “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” terimi 
yerine öğretide idari düzeni bozan eylemlere karşı idare tarafından doğrudan uygulanan 
bir yaptırım olması nedeniyle “idari müsadere” deyimi kullanılmıştır. İdari müsadere, 
toplum düzeninin, güvenliğinin ve sağlığının korunması konusunda ve kural olarak düzene 
aykırılık teşkil eden bir eylem sebebiyle idarece herhangi bir yargı kararı olmaksızın 
doğrudan doğruya uygulanan ve bireye toplumsal yükümlülüklerin hatırlatılmasında 
katkıda bulunan engelleyici ve tali nitelikte olan bir yaptırım olarak tanımlanmıştır 
(Mahmutoğlu, 1995: 152). Bu anlayışa göre, müsadereye bazen “ceza” bazen “güvenlik 
tedbiri”, bazen de “idari bir tedbir” olarak başvurulmuştur. Ayırım ise müsadereyi 
uygulayan makama göre yapılmıştır. Kabahatler Kanunu’nda ise, kavram kargaşasına 
neden olmamak için, kabahatlerle bağlantılı olarak müsadere kavramı yerine, mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi ifadesi kullanılmıştır. Bu yaptırımın konusunu oluşturan eşya ve sair 
malvarlığı değerinin mülkiyetinin devlete veya sair bir kamu kurum ve kuruluşuna geçmesi 
söz konusu olabileceği için, mülkiyetin devlete geçirilmesi ifadesi değil, mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi ifadesi benimsendiği görülmektedir (Sönmez, 2005: 44).  

 Ceza hukukunda bir kimsenin taşınır bir malının isteği dışında devlet tarafından her 
hangi bir bedel ödenmeksizin elinden alınmasına müsadere (zoralım) denilmektedir. 
Müsadere ceza yaptırımlarında da değinildiği gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 54. ve 
55. maddelerinde güvenlik tedbirleri içerisinde sayılmıştır. Ayrıca müsadere, suç ihdas 
eden başkaca kanunlarda da yer almaktadır. Niteliği gereği müsadere kararı, suçla ilgili 
yargılamayı yapan ceza mahkemesince verilmektedir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
tedbiri ise müsadereden farklı olarak, idarî nitelikte bir karardır. Bu tedbirin konusunu, 
ancak kabahatin konusunu oluşturan veya kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen eşya 
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oluşturabilir (Sönmez, 2005: 45). Kabahatler Kanunu ile getirilen mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi yaptırımına karar verecek merciler genellikle kanunla yetkili kılınmış idari 
mercilerdir. Cumhuriyet savcıları veya mahkemeler tarafından da mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine karar verilmesi mümkün ise de bu karar yargısal değil idari bir karardır. 

 Kabahatler Kanunu'nun 18. maddesine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar 
verilmeden önce eşyanın; 

 - Kullanılmaz hale getirilmesi, 

 - Niteliğinin değiştirilmesi, 

 - Ancak belli bir surette kullanılması, 

 koşullarından biri oluşmuşsa, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı 
geciktirilebilmektedir. Her ne kadar “geciktirilebilir” ifadesi kullanılmışsa da yaptırım 
kararı verecek merciin, öncelikle bu hususların mümkün olup olmadığını araştırarak 
kararın verilmesi gerekmektedir. Zira bu şekilde istenilen amaç oluşuyorsa mülkiyetin 
kamuya geçirilmesine gerek kalmayacaktır.  

 Maddenin son fıkrasında “Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi 
halinde yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu karar ise karara karşı kanun 
yollarına başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunulmaması halinde veya başvuru 
yollarının tüketilmesi halinde kesinleşmektedir. Dolayısıyla kesinleşme süresi içerisinde 
mülkiyeti kamuya geçirilecek eşyanın muhafazası gerekecektir. Maddede bu durum da 
öngörülmüş ve üçüncü fıkrasında “Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar 
kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından eşyaya el 
konulabileceği gibi eşya kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.” hükmü getirilmiştir.  

 Aynı maddede kanunda açık hüküm varsa eşyanın mülkiyetinin ilgili kamu kurum veya 
kuruluşuna, aksi halde Devlete geçeceği belirtilmektedir. Mülkiyetin kamu kurum veya 
kuruluşuna geçebilmesi için yaptırım uygulayan kamu kurum veya kuruluşunun mülkiyet 
edinebilen tüzel kişiliğe haiz kamu kurum veya kuruluşu olması gereklidir. Bakanlıklar gibi 
genel bütçeye dâhil kamu kurumlarının elinde bulunan mallarının hazineye ait olması ve 
Devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmaması nedeniyle, ancak yaptırım 
uygulama gücü ve yetkisi bulunan ayrı tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşları 
(Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb.) için bu hükmün uygulanması söz 
konusu olabilir.  

 Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında 
idari para cezası veya başka bir idari yaptırım kararı verilmesi şart değildir. Kabahatler 
Kanunu’nun 11. maddesi gereği idari para cezası uygulanamayan çocuk veya akıl hastalığı 
olan kişilere, kabahatin konusunu oluşturan eşya bu kişilerin elinde olsa da mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi kararı verilebilmesine bir engel teşkil etmemektedir. Yani ortada bir 
kabahat var ve kanunda yer alan diğer nedenlerden dolayı idari para cezası 
uygulanamıyorsa, koşulları oluşmuşsa mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar 
verilebilmektedir. 

 Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin yerine getirme zamanaşımı Kabahatler 
Kanunu’nun 21’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda kararın kesinleşmesinden 
itibaren 10 yıl geçmesi zamanaşımı için gereken süredir. Ancak kanun hükmü gereği idari 
yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde 
zamanaşımı işlememektedir. 

 Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği 
tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, idari para cezasında olduğu gibi yetkili sulh 
ceza hâkimliğine itiraz edilebilmektedir (Güçlü, 2010: 113). Ancak kabahatin düzenlendiği 
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kanunda başvuruları incelemek üzere başkaca bir yargı yolu öngörülmüşse, kanunda 
gösterilen yargı yolu görevli ve yetkili olacaktır.  

 6.3.2.2.2. Geçici El Koyma: 

Bu aşamada bazı kaynaklarda bir idari yaptırım türü olarak da belirtilen “Elkoyma” 

yetkisi üzerinde de durmak gerekmektedir. Genel olarak adli işlem kapsamında 

değerlendirilen elkoyma işleminin idari yaptırım kapsamında da uygulama örneklerini 

görmek mümkündür. Bu kapsamda el koyma asli bir yaptırım türü olmadan ziyade 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi gibi asıl yaptırımlara ilişkin kararlar kesinleşinceye kadar 

uygulanan geçici bir yaptırım türüdür. 

 Bu noktada elkoymanın bir güvenlik tedbiri olarak ceza yaptırımı kapsamında da 
uygulandığı üzerinde durmakta fayda vardır. Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamında 
hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının 
yazılı emri ile kolluk görevlileri tarafından ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya 
kazanç müsaderesine konu olabilecek malvarlığına el koyma işlemi uygulanabilmektedir. 
Arama sonucunda veya başka türlü tesadüf olunan ve ispat aracı olarak yararlı görülen ya 
da eşya veya kazanç müsaderesine konu olabilecek malvarlığını, usulüne uygun kararla 
yetkilendirilmiş kolluk görevlileri muhafaza altına alabilmekte, bu eşyaları yanında 
bulunduran kişi bunları rızasıyla teslim etmezse eşyalara el konulabilmektedir. Bu 
açıklamadan da anlaşıldığı üzere el koyma işlemi ile muhafaza altına alma arasında da 
bir fark bulunmaktadır. Muhafaza altına alma, delil niteliğinde olabilecek ya da 
müsadereye konu olabilecek (suçla alakalı) malvarlığı değerlerinin, yanında bulunduran 
kişinin rızasıyla kendisinden alınması ve yargılama süresince koruma altında 
tutulmasıdır. El koyma ise, kişinin rızası olmasa dahi zor kullanılarak söz konusu 
malvarlığının kendisinden uzaklaştırılmasıdır (Yerdelen, 2010: 16). 

 6.3.2.2.3. Yıkım: 

 Yıkım bir yapının fiziki varlığının ortadan kaldırılmasıdır (Oğurlu, 2001: 88). 
Genellikle belirli bir tespit sonrası verilen süre içerisinde ilgili kanun hükümlerinin yerine 
getirilmemesi durumunda uygulanan bir yaptırım şeklidir.  

ÖNEMLİ 

 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 2. Maddesine göre; 

 - GECEKONDU; imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel 
hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, 
sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. (Md.2)  

 - KAÇAK YAPI; kendi mülkiyeti ya da hissesi üzerine imar mevzuatına aykırı 
olarak yapılan yapılardır.  

 - İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ise, ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine, 
fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar 
yoluna, ön çephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı 
olan, komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet 
ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa 
edilen yapılar anlatılmaktadır. 
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 Bu yaptırım için iki önemli yasa bulunmaktadır. İlki olan 3194 sayılı İmar Kanunu, 
yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 
oluşmasını sağlamak amacıyla, yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün 
yapıları kapsayan düzenlemeleri ve bu düzenlemelere uyulmadığı takdirde uygulanacak 
yaptırımları içermektedir. İşte bu kapsamda uygulanacak en önemli idari yaptırım ise yıkım 
kararıdır.  

 İmar Kanunu’nun 32. maddesinde; 

 a. Ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya 
başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti halinde 
belediye veya valiliklerce o andaki inşaatın durdurulacağı ve yapının mühürleneceği,  

 b. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibinin, yapıyı ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını talep 
etmediği durumda ise, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye 
veya valilikçe söz konusu yapının yıktırılacağı ve masrafının yapı sahibinden tahsil edileceği 
hüküm altına alınmıştır.118  

 Ayrıca aynı İmar Kanunu’nun 42. maddesinde; ruhsat alınmadan veya ruhsat veya 
eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve 
müteahhidine, aykırılığı 6 iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere; 
mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, 
yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve 
aykırılığın büyüklüğüne göre, idari para cezaları verileceği belirtilmektedir.  

 Yıkıma yönelik incelenecek ikinci kanun ise 775 sayılı Gecekondu Kanunu’dur. Bu 
kanun kapsamında, belediye sınırları içinde veya dışında belediyelere, hazineye, özel 
idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında 
olsun veya iskân edilmiş bulunsun, hiç bir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye 
veya devlet zabıtası119 tarafından derhal yıktırılacağı hüküm altına alınmıştır.120 Özel 
kişilere veya yukarıda sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde 
yapılacak izinsiz yapılar hakkında ise, arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine bu kanun 
veya İmar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.  

 
118 Ayrıca kaçak yapı olarak da tabir edilen yapı ruhsatı alınmadan, ruhsata aykırı olarak yapı kullanma izni 
alınmadan yapım ve kullanıma yönelik olarak TCK 184. maddesinde cezai yaptırımlar düzenlenmiş olup,  
(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişinin, bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, 
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon 
bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişinin, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılacağı, 
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişinin iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, 
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümlerinin ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi 
yerlerde uygulanacağı, 
(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun 
hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmayacağı, açılmış olan kamu 
davasının düşeceği, mahkum olunan cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı, 
(6) (Ek : 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış 
yapılarla ilgili olarak uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 
119 Kanunun yasalaştığı tarih itibariyle hukuk terminolojisi dikkate alındığında “Devletin Zabıtası” tabiriyle 
genel kolluk kuvvetlerinin anlatılmak istendiği değerlendirilmektedir.  
120 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre bu hüküm kanunun yürürlüğe girdiği 30.7.1966 tarihinden sonraki 
yapılar için geçerlidir. 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

245 

 Ayrıca aynı kanunun 37. maddesine göre; söz konusu arazi ve arsalar ve yerler 
üzerinde izinsiz yapı yapmak, yaptırmak, bu gibi yapıları satmak, bağışlamak, rehin etmek 
veya diğer şekillerde devretmek ve bilerek devir ve satın almak suç olduğundan, adli işlem 
tesisi için gerekenlerin de yapılması gerekmektedir (Özel kişilere veya yukarıda sözü 
geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar 
hakkında ise, arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine bu işlem yapılır.). 

 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükmünde, İmar Kanunu’ndan 
farklı olarak kolluk personeline veya belediyeye kanun kapsamına giren bütün izinsiz 
yapıları, inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun hiç bir karar alınmasına gerek 
duyulmaksızın yıktırma yetkisi verdiği gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte 
yıkım kararı verilmesinin ve uygulanmasının direk olarak kolluk tarafından yapılmasının 
genel idari düzen açısından uygun bir hareket olamayacağı düşünülmekte ve söz konusu 
kararın mülkî amir tarafından alınarak gerektiğinde bu kararı kolluğa uygulattırmasının 
daha doğru bir tarz olduğu değerlendirilmektedir.  

 6.3.2.2.4. İşyerinin Kapatılması Faaliyetin Durdurulması: 

 İdari yaptırımlar içinde kabahatliler üzerinde önemli bir etki yaratan diğer bir yaptırım 
türü de “İşyerinin Kapatılması veya Faaliyetin Durdurulması”dır. Çeşitli kanunlarda 
öngörülen bu idari yaptırım şekline örnek vermek gerekirse; 

 a. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 55’nci maddesine göre, il özel idaresinin 
görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak il genel 
meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilan edilen kararlara aykırı davrananlara; 
fiilleri suç oluşturmadığı taktirde verilecek idari para cezalarının yanında belirtilen fiillerin 
yeme içme eğlenme, dinlenme, yatma, bakım ve temizleme gibi ihtiyaçlarla ilgili ticaret, 
sanat ve meslekleri yapanlar tarafından işlenmesi durumunda, ayrıca üç günden yedi güne 
kadar işyerinin kapatılmasana karar verilebilmekte, 

 b. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 8. maddesine göre; 

 - Kumar oynanan umumi ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum 
ve kuruluşlara ait lokaller,  

 - Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, 
bulundurulan yerler, 

 - Mevzuata aykırı faaliyet gösteren hükümlere aykırı görülen genelevler, birleşme 
yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler,  

 - Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, genel 
güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı 
dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya videobant gösterilen yerler, 

 - Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan 
lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı 
faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler, 

 - Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal 
ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken 
çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananların mahallin en büyük mülkî 
amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilmeleri 
gerekmekte, 
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 c. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25’nci maddesine göre;  

 - İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş 
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu 
tehlike giderilinceye kadar, tehlikenin niteliği ve riski dikkate alınarak, işyerinin bir 
bölümünde veya tamamında,  

 - Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli 
kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği 
işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulmakta, 

 - İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili heyetin ve iş müfettişinin tespiti 
üzerine, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde veya acil durumlarda derhal işin 
durdurulmasına karar verilebilmektedir. Bir gün içerisinde mülki amire gönderilen dosya 
üzerine verilen karar, kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde veya acil durumlarda 
derhal yerine getirilmektedir. 

 

 ç. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca; bu kanun kapsamında 
belirtilen şart ve koşullara aykırı davrananlar, verilen süre içinde veya süre verilmezse 
derhal aykırılığı düzeltmedikleri taktirde faaliyetleri kısmen veya tamamen, süreli veya 
süresiz durdurulabilmekte, aynı kanun kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme 
incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler, Bakanlıkça; “Proje Tanıtım Dosyası121” 
hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre 
verilmeksizin durdurulabilmektedir. 

 6.3.2.2.5. Meslek ve Sanatın İcrasından Men: 

 Meslek ve sanatın icrasından men ya da meslekten çıkarma yaptırımı, kuralları ilgili 
mevzuat hükümlerinde belirlenmiş ve genellikle özel bir eğitim sonucu kazanılan bilgi ve 
becerilere dayalı olarak yapılan bir mesleğin icrasının geçici ya da süresiz olarak 
durdurulmasıdır.  

 Bu bağlamda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, özel güvenlik 
kimliğini başkasına kullandıran silahını kanuna aykırı şekilde görev alanı dışında kullanan, 
görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan özel güvenlik 
görevlisinin özel güvenlik kimlik kartı valilik tarafından iptal edilmekte ve bir ha özel 
güvenlik görevlisi olamamaktadır (Kangal, 2019: 322). 

 
121 Proje Tanıtım Dosyası: Gerçekleşmesi plânlanan projenin yerini, özelliklerini, olası olumsuz etkilerini ve 
öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan bilgi ve belgeleri içeren dosyayı ifade 
etmektedir. 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) 

 Gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz 
etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye 
zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile 
teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade 
etmektedir. 
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 Kamu görevlilerine de bu yaptırımın uygulanması mümkündür. Söz konusu yaptırım 
“Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile genelde karıştırılmakta olup, “meslekten 
ihraç” şeklindeki yaptırım o mesleklerin ilgili hukuki metinlerinde ayrıca düzenlenmiş 
durumdadır. Örneğin Emniyet mensupları için 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 82. 
maddesinde “Meslekten Çıkarma: Memurun, Emniyet Örgütü hizmetlerinde bir daha 
çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.” şeklinde tanımlanmış ve bu tanımlama 
gereğince, 7068 sayılı Kanun’da emniyet mensubu bir personelin meslekten ihracına 
neden olacak tutum ve davranışlar sayılmıştır.  

 Meslekten çıkartma cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. 
maddesinde tanımlanan “Devlet Memurluğundan Çıkarma” disiplin cezasından farklı 
olarak sadece o mesleğin icrasına engel olmaktadır. Dolayısıyla meslekten çıkarma cezası 
alan bir kişinin yeniden memuriyete atanması mümkündür. Ancak meslekten çıkarma 
cezası almasına neden olan tutum ya da davranışın 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde 
sayılan ve memuriyete girmek için gerekli olan genel ve özel şartlara aykırılık taşımaması 
durumunda devlet memuru olma hakkı da kalmamış olmaktadır.  

 Meslekten men yaptırımına ilişkin önemli bir düzenleme de “Sağlık Meslekleri Kurulu 
Yönetmeliği”nin 10 ve 13’üncü maddelerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda mesleğinin 
icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek 
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır 
derecede olmayan özürlülüğüne sebebiyet veren sağlık meslek mensubunun, Sağlık 
Meslekleri Kurulu 122 kararıyla üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici menine, ihmale 
maruz kalan kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verilen durumlarda bir 
yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine, bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde 
meslekten sürekli menine karar verilebilmektedir.  

 Meslek ve Sanatın İcrasından men konusunda idari yaptırım kapsamı dışında, TCK 
içerisinde ayrı bir cezai yaptırım düzenlemesi da karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, 
TCK’nun 53. maddesinde “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” suçu 
düzenlenmiştir. Söz konusu madde esasen kasten işlenmiş suçlar için öngörülen 
yaptırımları düzenlemekle birlikte, taksirli suçlardan olan bir meslek ve sanatın 
uygulanmasında dikkat ve özen eksikliği halinde verilecek cezalarda, bu cezanın yanı sıra 
infaz sonrasında ayrıca üç yıla kadar meslek uygulamasından men kararı verilebilmesini 
hüküm altına almıştır. Yine TCK 50. maddesi kapsamında, kısa süreli hapis cezalarının 
belirli şartlarda mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet 
ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan 
yasaklanmaya çevrilebilmektedir. 

 6.3.2.2.6. Ruhsat ve Ehliyetin Geri Alınması: 

 Öncelikle söz konusu idari yaptırım ya da idari tedbir, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
içinde ayrıca belirtilmemiş olmasına karşın 19. maddedeki “Saklı Tutulan Hükümler” içinde 
yer almaktadır. Ruhsat ve ehliyetin geri alınmasına yönelik olarak söz konusu tedbiri kamu 

 
122 Sağlık Meslekleri Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı(yani dudumda ilgili 
bakan yardımcısı) başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili temsilci, 
Bakanlık I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı veya 
görevlendireceği yardımcısı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, 
Bakanın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim almış beş ayrı sağlık meslek mensubu üye, en az genel 
müdür yardımcısı seviyesinde Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir üye, Yükseköğretim Kurulunun seçeceği iki 
üye, Meslekî Yeterlilik Kurumu temsilcisi bir üye ile kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üyeden 
oluşmaktadır.  
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düzeni ve güvenliği amacıyla değerlendirmenin yanında ekonomik düzeni koruma 
amacıyla, örneğin bağımsız idari otoriteler tarafından verilen lisans/ruhsat iptali yaptırımı 
üzerinden de değerlendirmek gerekmektedir. Ancak özellikle kamu düzeni ve güvenliği 
açısından bu tür yaptırımların etkisi daha yoğun hissedilmekte ve daha çok 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında 
Kanun, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun gibi kanunlarda bu yaptırımlarla karşı 
karşıya kalınmaktadır. Konu ile ilgili örnek vermek gerekirse; 

 a. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif 
verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” başlıklı 48. maddesindeki kusurları 
işleyenlere; tekerrür durumlarına bağlı olarak sürücü belgelerinin geri alınması idari 
tedbiri ve idari para cezası yaptırımı uygulanmakta,  

 b. 2559 sayılı PVSK’nın 8’inci maddesine göre mevzuata aykırı şekilde faaliyet 
gösteren yerler ve fiiller123 nedeniyle bir yıl içinde üç defa geçici süreyle faaliyetten men 
edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, 
mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından 
beş iş günü içinde iptal edilmekte,  

 c. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’un 
9’uncu maddesine göre, silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu 
silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları 
tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde silah 
ruhsatı iptal edilmekte124 ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni verilmemektedir. 

 6.3.2.2.7. Sınır Dışı Etme: 

 Sınır dışı etme, bir ülkede bulunan yabancı bir kişinin veya topluluğun, ülkesinde 
bulunduğu devlet tarafından ulusal egemenliğine dayanarak kamu yararına aykırı 
olduğu gerekçesiyle ülke sınırlarının dışına çıkarılmasıdır. Temel hak ve hürriyetlerle sıkı 
ilişkisi olan sınır dışı etme işlemi, uluslararası hukukun gelişiminde, devletlerin yalnızca iç 
hukuklarında düzenledikleri bir kurum olmaktan çıkarak, uluslararası düzenlemelerle 
evrensel standartlara kavuşturulmaya çalışılan bir konu haline gelmiştir (Sirmen, 2009: 
42). Uygulamada "Sınır dışı etme" yaptırımı genellikle, bir ülkeye kaçak yollardan girmeye 

 
123 2559 sayılı PVSK Md.8: Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde; 
   - Kumar oynanan umumi ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller,  
   - Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler, 
   - Mevzuata aykırı faaliyet gösteren hükümlere aykırı görülen genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan 
evler ve yerler,  
   - Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka 
zararı dokunacak genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya 
video bant gösterilen yerler 
   - Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum 
ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve 
yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit 
edilenler, 
   -   Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, 
müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek 
yöntemler kullananlar mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle 
faaliyetten men edilir. Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen 
işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî 
amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilir. 
124 Madde içerisinde geçen “…silah vesikası geri alınır…” tabiri silah ruhsatı iptal edilir şeklinde açıklanmıştır.  
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çalışanlar, gitmiş olduğu ülkede yasadışı işlere karışanlar, o ülkenin kanunlarına aykırı 
hareket edenler ve almış olduğu vizenin amacı dışında ülkede faaliyet gösterenler için 
kullanılmaktadır. 

 Burada üzerinde durulması gereken ve sınır dışı etme ile karıştırılan bazı terimler 
bulunmaktadır. Sınır dışı etme uygulaması, yurttaşlığa almama, ülkesine geri verme ve 
sürgünden farklı bir anlam ifade etmektedir. Yurttaşlığa almama, bir devletin, başka bir 
devlet yurttaşının başvurusunu reddetmesini; geri verme, kovuşturma ya da mahkûmiyet 
nedeniyle başka ülkeye kaçan bir kişinin ülkesine geri verilmemesini; sürgün ise, kişinin 
gönüllü ya da gönülsüz olarak ülkesinden uzaklaştırılmasını ifade etmektedir ve sınır dışı 
etme yaptırımının uygulama nedeni açısından önemli farklılıkları bulunmaktadır.  

 6.2.3.2.8. Yasaklama: 

 Çoğu mevzuat içinde men etme şeklinde de geçen yasaklama, mevzuatlarda 
yapılmaması, bulunulmaması belirtilen hususları yapan kişi veya işletmelere karşı 
uygulanan bir idari tedbir türüdür. Konuyu örneklerle açıklamak gerekirse; 

 - 2559 sayılı PVSK. 14. maddesine göre kolluğun; şehir ve kasabalarda gerek 
mesken içinde ve gerek dışında saat 24:00’dan sonra her ne suretle olursa olsun civar 
halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanların eylemlerini men etme, 125 

 - Yine 19. madde gereği sokak, meydan ve umuma mahsus yerlerde intizamı 
temin ve Seyrüsefer Talimatnamesindeki vasıflara uygun olmayan nakil vasıtalarını 
işletmekten ve bu vasıtaları sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini bozacak 
surette idare edenleri çalışmaktan men etme, 

 - 21’nci madde hükümlerine göre ise, bir yayım vasıtası için abone yazmak veya 
bunlar için yazı, resim, ilan gibi bir madde kabul etmek maksadıyla Basın Kanununa göre 
alınmış belgesi olmaksızın idare evlerinin dışında dolaşanlar veya dolaştırılanlar şantajdan 
veya böyle bir harekette dolandırıcılıktan sanık olarak kovuşturma altında bulunanları bu 
yolla çalışmaktan men etme126 yetkisi bulunmaktadır.  

 Yasaklama kapsamında değerlendirilebilecek olan ve son yıllarda sıkça karşılaşılan 
idari tedbirlerden biri olan “Yayın Yasağı” ise, özellikle sanal iletişim ortamlarında 
yapılan yayınlara yönelik uygulanmalarla sık sık ve yeni boyutlarla gündeme 
gelmektedir. Bu kapsamda uygulanan yaptırımlar hem cezai yaptırım kapsamında 
uygulanan bir güvenlik tedbiri hem de idari yaptırım kapsamında uygulanan bir idari tedbir 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut mevzuatlarda hangi hallerde yayın yasağı 
konulabileceğine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Genel olarak kamu güvenliği, 
soruşturmanın gizliliği, özel hayatın korunması, genel ahlak gibi ana gerekçelerle söz 
konusu idari yaptırım uygulamaları ile karşılaşılmaktadır.  

 Yayın yasağına ilişkin mevcut mevzuatlar üzerinden örnek vererek bir açıklama 
yapmak gerekirse; 

 a. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 32. 
maddesine göre; aynı kanun içerisinde belirlenmiş olan “Yayın Hizmeti İlkeleri”ne aykırı 

 
125 Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 546. maddesine göre takibat yapılır. 
126 2559 sayılı PVSK 21nci maddesinin kanundaki orijinal metni şu şekildedir.”Madde 21 – Bir neşir vasıtası için 

abone yazmak veya bunlar için yazı, resim, ilan gibi bir madde kabul etmek maksadıyla Matbuat Kanununa 

göre alınmış vesikası olmaksızın idare evlerinin dışında dolaşanlar veya dolaştırılanlar şantajdan veya böyle bir 

harekette dolandırıcılıktan maznun olarak takibat altında bulunanlar; polisçe bu yolda çalışmaktan menedilir.” 
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yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
tarafından, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak idarî para 
cezası verilebileceği gibi ilave olarak veya sadece idarî tedbir olarak, ihlale konu programın 
yayımının beş kereye kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu 
programın katalogdan çıkarılmasına karar verilebilmekte, 

 b. Aynı kanunun 7’nci maddesine göre ise, milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı 
hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması kuvvetle muhtemel olduğu 
durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısının geçici 
yayın yasağı getirebileceği hükmü yer almaktadır.  

 İnternet yayınları bakımından bu kapsamda değerlendirilebilecek olan yayın 
yasağında ise farklı bir durum söz konusudur. 5651 sayılı İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar 
Hakkında Kanun uyarınca; yayınların durdurulması cezai yaptırımlar kapsamında verilen 
güvenlik tedbiri kapsamında değerlendirilmesine rağmen; 

 - TCK’da yer alan “İntihara yönlendirme”, “Çocukların cinsel istismarı”, 
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “Sağlık için tehlikeli madde 
temini”, “Müstehcenlik”, “Fuhuş”, “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçlarına 
yönelik yeterli şüphe oluşturan internet ortamındaki yayınlara, yayınların içerik ve yer 
sağlayıcısı yurt dışında bulunması durumunda,  

 - İçerik ve yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, “Çocukların cinsel istismarı”, 
“Müstehcenlik” ve  “Fuhuş” suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin kararı re’sen Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu vermekte, 

 - Yine ilgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip 
kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri 127, kendi görev alanına giren suçların internet 
ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin 
engellenmesi kararı alabilmektedir. 

 6.4. İdari Yaptırımlara İlişkin Diğer Hususlar: 

 6.4.1. Soruşturma ve Yerine Getirme Zaman Aşımı: 

 
127 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanun, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanun ile 
4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve 
yönetmelikleri çerçevesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı gibi şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip 
kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini anlatmaktadır.  

SORUŞTURMA ZAMAN AŞIMI 

 Kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle 
başlamaktadır. 

 YERİNE GETİRME ZAMAN AŞIMI 

 İdari yaptırım kararının verilmesi sonrası hayata geçirilmesine yönelik bir süreyi 
ifade etmektedir. Kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim 
yılı başından itibaren işlemeye başlar. 
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 Öncelikle idari yaptırımlara yönelik soruşturma ile cezai yaptırımlara yönelik 
soruşturmalar arasında temelde önemli bir fark vardır. Kabahatler Kanunu için belirlenen 
soruşturma zaman aşımı ceza verilebilme süresini kastetmektedir. Bu açıdan bir 
kabahatin işlenmesinden itibaren idari kurul, makam, en üst amir, Cumhuriyet savcısı 
veya mahkemece zamanaşımı süresi içinde ceza verilmemiş ise, artık her hangi bir 
yaptırım uygulanamayacaktır.  

 Kabahatlere ilişkin olarak iki tür zaman aşımı bulunmaktadır. İlki olan soruşturma 
zaman aşımına ilişkin genel hükümler Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinde 
düzenlenmiş olup, süre kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin 
gerçekleşmesiyle başlamaktadır. Zaman aşımı süreleri ise idari para cezaları üzerinden 
belirlenmiş olup,  

 a. 100.000 TL veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde 5 yıl, 

 b. 50.000 TL veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde 4 yıl,  

 c. 50.000 TL’dan az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde 3 yıldır. 

 Cezanın nispi128 idari para cezasını gerektirdiği kabahatlerde zamanaşımı süresi 8 yıla 
çıkmaktadır.129Ayrıca kabahat aynı zamanda bir suç kapsamına da giriyorsa, bu halde suça 
ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanması gerekmektedir.  

 İkinci zamanaşımı ise “Yerine getirme zamanaşımı” olarak tanımlanmıştır. Kabahatler 
Kanunu 21. maddesinde tanımlanan yerine getirme zamanaşımı ile idari yaptırım kararının 
verilmesi sonrası hayata geçirilmesine yönelik bir süreyi ifade etmektedir. Bu kapsamda; 
yerine getirme zamanaşımı süresi;  

 a. 50.000 TL veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde 7 yıl, 

 b. 20.000 TL veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde 5 yıl, 

 c. 10.000 TL veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde 4 yıl,  

 d. 10.000 TL’den az idarî para cezasına karar verilmesi halinde 3 yıl, 

 e. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin ise 10 yıl olarak belirlenmiştir.  

 Burada dikkat edilmesi gereken husus yerine getirme zaman aşımı süresinin 
kabahatin işlendiği tarihte değil, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip 
eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başladığıdır. Ayrıca kanun hükmü gereği 
olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi 
halinde zamanaşımı süresinin işlemeyeceği de aynı madde içerisinde hüküm altına 
alınmıştır. 

 
128 Maktu kelimesi sözlükte “kesin olarak değeri biçilmiş”, nispi kelimesi ise; “birbirine göre (olan), önceki 
duruma göre” anlamları ile karşılık bulmaktadır. Bu açıklamadan hareketle “Maktu para cezası” fiile bağlanan 
cezanın tek bir miktar içerdiği durumlarda söz konusu olurken, “Nispi para cezası”nda ise kanunun koyduğu 
asgari ve azami limit arasında bir cezaya hükmedilmesi gerekmektedir. 
129 Soruşturma zaman aşımına yönelik 5326 sayılı kanunun 20nci maddesine 13.02.2011 tarihinde eklenen 
cümle ile  89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin 
işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği 
takdirde idari yaptırım kararı verilemeyeceği verilmiş olanların ise düşeceği hüküm altına alınmıştır  
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 6.4.2. İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi: 

 Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî 
kurul, makam veya kamu görevlileri, açık hüküm bulunmayan hallerde ise, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşunun en üst amiri yetkili konumdadır. Burada önemli olan husus yetkili 
olan kişilerin, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde bu 
yetkiyi kullanabileceğidir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunuyla tanınan bu husus genel bir 
yetki alanı tanımamaktadır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından 
yetki kurallarının da kabahatler açısından da geçerli olduğu Kabahatler kanunu içinde 
belirtilmektedir.  

 Kabahatlere ilişkin olarak adli makamların yetkilerine ilişkin hususta ise;  

 a. Cumhuriyet savcısının yukarıda genel esas doğrultusunda, kanunda açıkça 
hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı verebileceği, 

 b. Bunun yanı sıra bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir 
kabahatin işlendiğini öğrenmesi halinde Cumhuriyet savcısının durumu ilgili kamu kurum 
ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, kendisinin de idarî yaptırım kararı verebileceği, 

 c. Yine bir soruşturma kapsamında ele alınan fiilin kabahat oluşturduğunun 
anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısının bu nedenle ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşu 
tarafından bu fiile idarî yaptırım kararı verilmemiş olması durumunda idarî yaptırım kararı 
verebileceği, 

 ç. Mahkemenin de, fiilin kovuşturma esnasında kabahat oluşturduğunun 
anlaşılması halinde idarî yaptırım kararı verebileceği 5326 sayılı Kabahatler Kanununda 
hüküm altına alınmıştır.  

 6.4.3. İdarî Yaptırıma Karşı Başvuru Yolu: 

 İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına 
karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, sulh ceza 
hâkimliğine başvurulabilmektedir. Belirlenmiş olan süre ancak mücbir sebebin130 varlığı 
dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten 
itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilmektedir. Bu başvuru, 
kararın kesinleşmesini engellememekte; ancak, mahkeme yerine getirmeyi 
durdurabilmektedir.   

 İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi veya soruşturma konusu fiilin 
suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde ise, 
bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilmektedir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten 

 
130 Türkçede mücbir sebep deyimi, Fransızca'daki "force majeure" deyiminin karşılığıdır. İngilizce'deki ve 
Common Law ülkelerinde yoğunlukla kullanılan "act of God" deyiminin karşılığı olarak ta kullanılır ve bu 
kullanım Türkçe’de daha çok mücbir sebep olarak ortaya çıkan büyük doğal afetleri ve olayları ifade eder. 
“Mücbir sebep”, hukukun her alanında uygulaması bulunan bir kavram olup, bir sorumluluğun yerine 
getirilmesini veya bir hakkın/imkânın kullanılmasını/talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi 
surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini 
geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın 
kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden öngöremeyeceği 
veya öngörse bile alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, dıştan 
gelen, olağanüstü, olağan dışı nitelikte bir durumdur. Bu engel,doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga 
vb.),sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar 
ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük 
ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar gibi sayısız türde ve çok değişik şekillerde ortaya 
çıkabilmektedir. 
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itibaren en geç yedi gün içinde yapılmak durumundadır. Ayrıca, idarî yaptırım kararının 
verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren 
kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık 
iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciine götürülmesi gerekmektedir. 

 İdari yaptırım kararlarına karşı başvuru sonucu Sulh Ceza Hâkimliğinin vermiş olduğu 
kararlar da dâhil olmak üzere, kabahatler kanununda itiraz yolu olarak özel bir yöntem 
belirlenmemiş, genel bir hüküm tanımlanmıştır. Bu bağlamda sulh ceza hakimliğinin 
başvuruya karşı verdiği son karara karşı, kararın tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde 
Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilmektedir131.  

 6.5. Yaptırımlara Yönelik Kolluğun Hareket Tarzları: 

 Sosyal düzeni koruma ve kollama amacıyla oluşturulan yaptırımların uygulanma esas 
ve usulleri, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamayı amaç edinmiş olan kolluk açısından 
büyük önem arz etmektedir. Bu noktada kolluk açısından ele alınacak olan esas ve usulleri, 
yaptırımların kolluk tarafından uygulanması ve diğer makamlar tarafından uygulanması 
olarak iki farklı yöntem üzerinden değerlendirmek gerekmektedir.  

 Cezai yaptırımların istisnai durumlar dışında mahkemeler tarafından uygulandığı göz 
önüne alındığında yukarıda belirtilen yöntemsel değerlendirmeyi idari yaptırımlar 
açısından yapmak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, yapılacak değerlendirmelerde 
genel olarak bir idari yaptırımda dikkat edilmesi ve uygulanması gereken hususlara 
değinilecek olup, bunların yanında bazı kabahatlere yönelik olarak ilgili mevzuatlarda özel 
düzenlemeler ve idari usuller de belirlenmiş durumdadır.  

 Ancak bu ayırıma geçmeden önce belirtilmesi gereken önemli bir husus, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan hüküm gereği kimliğini veya adresini 
açıklamaktan kaçınan veya gerçeğe aykırı açıklama yapanlar dışında kabahat 
eylemlerinde ilgili kişiye karşı alıkoyma veya yakalama işleminin yapılamayacağıdır132. 
Bu kapsamda yapılabilecek tek şey kabahat işleyen kişinin durdurulması, kimlik tespitinin 
yapılması ve yaptırım işleminin uygulanmasıdır. Yani kolluk kabahat eylemleri ile 
karşılaştığında failin kimlik tespitini yapar, yetkisi dâhilinde idari yaptırım karar tutanağı 
tanzim eder ve faili serbest bırakır.   

 6.5.1. Yaptırımların Kolluk Tarafından Uygulanmasında Hareket Tarzları: 

 İdari yaptırımların kolluk tarafından uygulanması durumunda dikkat edilmesi 
gereken ilk husus kabahatin tam ve gerekli delillendirme yapılarak ortaya 
çıkarılmasıdır. Bu noktada kabahate konu olan eylemler hakkında elde edilen bilgiler 
ışığında tutulması gereken “İdari Yaptırım Karar Tutanağı”nda (EK-A-B); 

 
131 İtiraz usulü CMK 268nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu kapsamda yetkili merci olarak; sulh ceza 

hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması 
hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğinde, son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimlikte; ağır 
ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır 
ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğinde; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 
tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğinde 
yapılmaktadır.  
132 Bu noktada 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen “Sarhoşluk” kabahatinde 

kişinin sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulması bir alıkoyma veya yakalama olarak 

görülmemektedir. 
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 a. Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,  

 b. İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, 

 c. İdari yaptırım gerektiren kabahatin unsurlarının açık olarak oluştuğuna dair 
detaylı tespitler, 

 ç. Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller (olay yeri fotoğrafları, tanık ve 
şikayetçi bilgi alma tutanağı, olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, doktor raporu, kamera 
görüntüleri, vb.), 

 d. Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, 

 e. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el koyma işlemi yapılmış ise el konulanın 
ne olduğu ve miktarı, 

 e. Sarhoşluk eylemi nedeniyle kontrol altına alınma veya kimliğini veya adresini 
açıklamaktan kaçınma veya gerçeğe aykırı açıklama eylemi nedeniyle alıkoyma işleminin 
açık bir şekilde yazılması gerekmektedir.  

 Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek 
açıklanmak zorundadır. Ayrıca idari yaptırım karar tutanağının en az iki kolluk personeli 
tarafından tutulması, ihtiyaca göre dört nüsha olarak düzenlenmesi, her nüshasının 
okunaklı şekilde doldurulması, bir suretinin kabahati işleyen kişiye, bir suretinin yaptırım 
kararını uygulayan birimde muhafaza edilmesi, bir suretinin de mahallin en büyük mal 
memuruna gönderilmesi gerekmektedir. Dördüncü nüshası ise mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi gibi bir yaptırım uygulanması durumunda mülki amire gönderilmesinde 
kullanılabilmektedir.  

 Kolluk tarafından uygulanan idari yaptırım kararının tebliği de diğer bir önemli 
husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede idarî yaptırım kararının; 

 a. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilmesi,  

 b. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve 
süresinin belirtilmesi gerekmektedir. 

 Ayrıca İdarî yaptırım kararının kabahati işleyen kişinin huzurunda verilmesi 
durumunda tutanakta bu hususun da açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Kişinin imzadan 
kaçınılması halinde, bu durum tutanakta açıkça belirtilerek karar tutanağının bir örneği 
kişiye verilmek durumundadır. 

 İdari yaptırım kararında yukarıda belirtilen bilgilerin yanı sıra idari para cezasının 
ödeme süresi, ödeme yeri, indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep hakkı ve ödeme 
yapılmadığında uygulanacak müeyyideler de bulunması gerekmektedir.  

 İdari yaptırımlara yönelik bazı düzenlemelerde yaptırıma yönelik alt ve üst sınır 
belirlenmiştir. Yaptırımı uygulayacak kolluğun bu sınırlara göre verdiği kararda hangi 
gerekçeleri dikkate aldığını belirtmesi ve kullanılan takdir yetkisinin gerekçelendirilmesi 
önemlidir. Benzer olaylar karşısında kullanılan takdir yetkisinde farklılık olması 
durumunda bu farklılığın da ayrıca belirtilmesi önem arz etmektedir. Yaptırıma karşı kanun 
yoluna başvurulması halinde, başvuru mercii tarafından kullanılan takdir yetkisinin 
yerindeliği değerlendirilecektir. Nitekim 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28. 
maddesinde alt ve üst sınırı bulunan idarî para cezası yaptırımına karşı başvuruda 
bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da 
başvurunun kabulüne karar verebilmektedir. 
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 Son olarak 5326 sayılı Kanun’un 17. maddesi gereği, kabahat dolayısıyla idarî para 
cezası yaptırımı uygulanan şahısın rıza göstermesi halinde bunun tahsilâtını derhal 
gerçekleştirmesi ve tutanağın ilgili yerine işlenmesi gerekmektedir. Bu durumda kanun 
yoluna başvurmadan önce idari para cezası ödeyenlerden dörtte üçü tahsil edilmesi 
gerekmektedir. İndirim kesilen ceza tarihinden itibaren 15 gün içinde geçerlidir. Bu yüzden 
kabahatten dolayı tutulan idari yaptırım karar tutanaklarının cezanın tahsili için 15 gün 
süreyle kollukta bekletilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde şahıs cezayı ödemez ise idari 
yaptırım karar tutanağı gerekli yasal takibatın başlatılması için mal 
müdürlüğüne/defterdarlığa/vergi dairesine gönderilmektedir. Bu andan itibaren diğer 
hukuki işlemler mal müdürlüğü/defterdarlık/vergi dairesi tarafından yürütülmektedir. 
Kesilen cezaya itiraz edilmişse yukarıda belirtilen cezanın tahsili ilgili işlemlerin cezanın 
kesinleşmesinden sonra yapılması gerektiğinden, kollukta belirtilen süre içinde yapılan 
itirazlarda idari yaptırım karar tutanağının gönderilmesi için belirlenen 15 günü beklemeye 
gerek olmadan gönderilebilecektir.  

 Kolluk tarafından tahsil edilen idari para cezası için öncelikle “Alındı Belgesi” 
tanzim edilmekte ve bir sureti şahsa verilmektedir. Ayrıca tahsil edilen cezanın ilgili 
kayıtlara işlenmesi ve her hafta mal müdürlüğüne/defterdarlığa/vergi dairesine senetle 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

 Tüm bu işlemlerden sonra kolluk birimleri tarafından kendi yetkileri kapsamında 
uyguladıkları yaptırımlar için tutulan “İdari Yaptırım Karar Defteri” gibi kayıtlara da tanzim 
edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağına ilişkin bilgilerin işlenmesi de gerekmektedir.  

 Son olarak belirtilmesi gereken husus ise idari yaptırım karar tutanakları, kabahate 
ilişkin hazırlanan diğer evrak ve tutulan defterlerin bu işlemleri yapan yetkili birimde en az 
iki yıl süreyle saklanması gerektiğidir. 

 6.5.2. Yaptırımların Kolluk Dışında Uygulanmasında Hareket Tarzları: 

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasına göre, kabahat 
dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda (Kabahatler Kanunu, Kara Avcılığı 
Kanunu, Orman Kanunu vb.) açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri, 
kanunda açık hüküm bulunmayan hâllerde ise idari para cezası kesmeye, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşunun en üst amiri yetkili bulunmaktadır. Bu kapsamda; kolluk kuvvetlerinin 
ancak ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya kendisine yetki devredilmesi durumunda 
idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğunu unutmamak gerekmektedir. Kolluğun 
yetkisi dışındaki bir kabahatle karşılaşması durumda yapması gereken işlemler; 

 a. Öncelikle kabahat eylemine el koymak, 

 b. İdari yaptırım gerektiren kabahatin unsurlarının açık olarak oluştuğuna dair 
detaylı tespitleri yapmak, 

 c. Kabahati tespit edilmişse delillendirmek, 

 b. Devamında ise hazırlanan evrakların, idari karar yaptırım tutanağını 
düzenlemeye yetkili makama göndermektir.  

 Yukarıda belirtilen hususların yanında kabahatlere ilişkin olarak belirli mevzuatlarda 
ilave olarak yapılması gereken işlemler de belirtilmektedir. Bu açıdan kolluğa verilen yetki 
çerçevesinde bu hususların da yerine getirilmesinin gerektiği unutulmamalıdır.  
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EK-A 
T.C. 

…….Valiliği / ………. Kaymakamlığı 
…………. Jandarma Komutanlığı 

İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI 
(Gerçek Kişiler İçin) 

I. KABAHAT FİİLİNİ İŞLEYENİN 

I.1. KİMLİK BİLGİLERİ I.2. ADRES BİLGİLERİ 

a) Uyruğu  
a) Ev 
Adresi 

□ b) İş Adresi □ 

b) T.C. Kimlik No:  
c) İl  

c) Vergi Kimlik No:  

d) Adı Soyadı:  d) İlçe  

e) Baba Adı:  e) Semt  

f) Doğum Tarihi ve Yeri:  f) Mahalle/Köy  

g) Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 

İl  g) Cadde/Sokak  

İlçe  h) Kapı No  I) Cep Tel  

Mahalle/Köy  
i) Posta 
Kodu 

 Ev Tel  

II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. Kabahat Fiili  

2. İhlal Edilen Kanun / Karar Sayısı ve Tarihi  
9. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra 
Numarası 

 

3. Kabahatin İşlendiği Yer  

4. İşlendiği Tarih ve Saat  

5. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller  

6. Uygulanan Yaptırımlar 

6/a. İdari Para 
Cezası 

Para Cezasının Miktarı  

Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar  

6/b. İdari Tedbirler 

El Konulan Malvarlığı Miktarı  

Kişinin Kontrol Altına alınıp Alınmadığı  

Diğer Tedbirler  

7. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idari yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği 
belirtilen şahsa …../…./20 …  tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kolluk mensupları tarafından tebliğ edilmiştir. 

8. İdari Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden)  

III. İDARİ YAPTIRIM KARARINI VEREN VE TEBLİĞ EDEN KOLLUK GÖREVLİLERİ 

1. Adı Soyadı 2. Rütbesi 3. Sicil No. 4. Birimi 5. İmza 

     

     

YASAL UYARILAR: 
1- İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh 
Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde 
başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 
2- İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara 
karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 
3- Kişinin imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağın II.8 nolu bölümünde belirtilir. 
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EK-B 

T.C. 
…….Valiliği / ………. Kaymakamlığı 

…………. Jandarma Komutanlığı 
İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI 

(Tüzel Kişi İçin) 

I. KABAHAT FİİLİNİ İŞLEYEN TÜZEL KİŞİNİN 

1. Unvanı  

2. Adresi  

3. Telefonu  

4. Temsilcinin / 
Sorumlusunun veya 
Yetkili Diğer Kişinin Adı 
Soyadı 

 
5. Tüzel Kişinin Vergi 
Kimlik Numarası 

 

II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. Kabahat Fiili  

2. İhlal Edilen Kanun / 
Karar Sayısı ve Tarihi 

 
9. İdari Yaptırım Karar 
Defteri Sıra Numarası 

 

3. Kabahatin İşlendiği Yer  

4. İşlendiği Tarih ve Saat  

5. Kabahatle İlgili Elde 
Edilen Deliller 

 

6. 
Uygulanan 
Yaptırımla
r 

6/a. İdari Para Cezası 
Para Cezasının Miktarı  

Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar  

6/b. İdari Tedbirler 
El Konulan Malvarlığı Miktarı  

Diğer Tedbirler  

7. Tüzel kişinin temsilcisinin veya yetkili diğer kişinin huzurunda / gıyabında alınan idari yaptırım kararı gereği hazırlanan 
işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa …../…./20….  tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kolluk mensupları 
tarafından tebliğ edilmiştir. 

8. İdari Yaptırım Uygulanan Tüzel Kişiliği Temsil Eden 
Temsilcisinin / Sorumlusunun veya Yetkili Diğer Kişinin İmzası 
(Tebellüğ Eden) 

 

III. İDARİ YAPTIRIM KARARINI VEREN VE TEBLİĞ EDEN KOLLUK GÖREVLİLERİ 

1. Adı Soyadı 2. Rütbesi 3. Sicil Numarası 4. Birimi 5. İmza 

     

     

     

YASAL UYARILAR: 
1- İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh 
Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde 
başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 
2- İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara 
karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 
3- Kişinin imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağın II.8 nolu bölümünde belirtilir. 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

258 

  



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

259 

 

 

 

  



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

260 

 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

261 

7. YAPTIRIM DÜZENLEYEN ÖNEMLİ KANUNLAR: 

 İdare, yapmış olduğu tüm eylem ve işlemlerde başta anayasa olmak üzere ilgili 
mevzuata uymak zorundadır. Hatta idarenin takdir yetkisini kullanması için bile bu 
yetkinin mevzuatta belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu açıdan konuya yaklaştığımızda 
her türlü yaptırımın başta kanunlar olmak üzere diğer ikincil mevzuatla belirlenmesi 
gerektiği açıktır.  

 Yaptırım içeren kanunlara yönelik yapılacak incelemede cezai yaptırımlar açısından 
ilk akla gelen şüphesiz ki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, idari yaptırımlar açısından ise 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu olmaktadır. Şüphesiz gerek cezai yaptırımlar gerekse idari 
yaptırımlar başkaca birçok kanun içerisinde düzenlese de yukarıda belirtilen iki kanunu, 
ana maksadının yaptırım düzenleme olması açısından diğerlerinden farklı bir noktada 
değerlendirmek gerekmektedir. Diğerlerinin ise, yaptırımlardan ziyade idari düzeni 
kurmanın ön planda olduğu ve içerisinde söz konusu düzene aykırı davranışlara yönelik 
yaptırımları düzenlediği görülmektedir.  

 Bu noktada öncelikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
üzerinde, devamında ise özellikle kolluk faaliyetleri açısından sıkça başvurulan kanunlar 
üzerinde durulacaktır. Ancak bu kitap kapsamında ceza yaptırımlarından ziyade idari 
yaptırımların işlenmesi gerektiğinden hareketle, Türk Ceza Kanunu hakkında genel bir 
değerlendirme yapılacak, diğer kanunlardaki ceza yaptırımlar ise kısaca açıklanarak idari 
yaptırımlar üzerinde durulacaktır. 

 7.1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu: 

 Kanunlar incelenirken ve yorumlanırken, o kanunun çıkarılma amacının ne olduğuna 
bakılması, kanunun özünü anlamak açısından önemlidir. Bunun için ise ilk yapılması 
gereken söz konusu kanunun genel gerekçesinin irdelenmesidir.  

 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun amacı; 
kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve 
çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olarak belirtilmiştir. Kanunun 
yasalaşma sürecinde hazırlanan genel gerekçesinde de özellikle suça karşı toplumun 
tepkisini yansıtan ceza mevzuatının, çağın gereklerini ve yeniden oluşan millî ve insanlığın 
ortak değerlerini vurgulayan, insan haklarını ve toplumsal güvenliği korumayı hedefleyen, 
değişen sosyal koşullara uydurulabilecek nitelikte esnek bir suç ve ceza siyasetine133 
dayanması gerektiği belirtilmiştir. 

 Türk Ceza Kanunu’nda, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda genel olarak ceza 
sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri 
düzenlenmiştir. Ceza Hukukunun temelini de oluşturan Türk Ceza Hukukuna ilişkin detaylı 
bilgiler bu kitap kapsamını aşacağından yukarıda verilen bilgiler yetinilecek olup, ilave bilgi 

 
133 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 1984 yılında yayınlandığı raporda, suç siyaseti, suçlularla meşgul 

olarak ve suç mağdurlarının haklarını güvence altına alarak, toplumu suça karşı korumayı hedef alan cezaî veya 

diğer nitelikteki değişik tedbirler ve araçlardan oluşan politikayı ifade ettiği belirtilmektedir. 5237 sayılı TCK’nın 

genel gerekçesinde de suç siyaseti, genel ve özel önleme dâhil, suça karşı direnç ve mücadelede hedefleri 

belirlemek, araçları saptamak ve bunların ne suretle kullanılacaklarını göstermek, bunu yaparken insan 

haklarına saygıyı daima göz önünde bulundurmak üzere oluşturulan stratejiler ve bunların uygulanmaları 

sanatı olarak açıklanmaktadır.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hak
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hukuk_devleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A7
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ihtiyacının ceza hukuku alanında hazırlanmış kitaplardan faydalanılarak karşılanması 
gerekmektedir. 

 7.2. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu: 

 

 Daha önce çeşitli konularda da genel hatlarıyla değinilen 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni 
korumak amacıyla hazırlanmıştır. Kanun içinde kabahatlere ilişkin genel ilkeler, 
uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçları, kabahatler dolayısıyla karar 
alma süreci, idari yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu, idari yaptırım kararlarının 
yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirlemiş ve çeşitli kabahatler tanımlanarak 
uygulanacak esaslar düzenlemiştir. 

 Öncelikle “Kabahat” kavramını hatırlatmak gerekirse, kanunun karşılığında idarî 
yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram 
doğrultusunda, Kabahatler Kanunu içerisinde 12 ayrı haksızlığın kabahat olarak 
düzenlemiş, 2.7.2018 tarihinde çıkarılan 703 sayılı KHK ile asılsız ihbarda bu kabahat 
çeşitlerine eklenmiştir. Ayrıca kanunun 4. maddesinde hangi fiillerin kabahat oluşturduğu 
kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından 
belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de 
doldurulabileceği belirtilerek kabahatler açısından daha esnek bir sistem kabul edilmiştir. 
Bu aşamada kısaca bu 13 kabahatin neler olduğu ve hangi esaslar çerçevesinde kabahat 
kavramı içerisine alındığını belirtmekte fayda bulunmaktadır. 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU İÇİNDE TANIMLANAN KABAHATLER: 

 1. Emre Aykırı Davranış 

 2. Dilencilik Yapmak 

 3. Kumar Oynamak 

 4. Sarhoşluk 

 5. Gürültü 

 6. Rahatsız Etme 

 7. İşgal 

 8. Tütün Mamullerinin Tüketilmesi 

 9. Kimliği Bildirmeme 

 10. Çevreyi Kirletme 

 11. Afiş Asma 

 12. Asılsız İhbar 

 13. Silah Taşıma 
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 7.2.1. Emre Aykırı Davranış: 

 Kanunlar, bazı kabahatlerin kapsam ve şartlarını belirleyerek içeriğini idarenin genel 
ve düzenleyici işlemlerine bırakabilmektedirler. Emre aykırı davranış kabahati de bu 
kapsamda istisnai düzenlemeye tabi bir kabahat olarak değerlendirmek gerekmektedir 
(AKALAN, 2007: 371). 

 Kabahatler Kanununun 32. maddesinde düzenlenen bu kabahat, yetkili makamlar 
tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın 
korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edilmesi halinde 
oluşmaktadır. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilmektedir.  

 Emre aykırı davranış kabahatinin oluşabilmesi için;  

 - Yetkili makamlar tarafından hukuka uygun bir biçimde verilmiş bir emir olması,  

 - Bu emrin adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya 
genel sağlığın korunması düşüncesiyle verilmesi, 

 - Söz konusu emrin usulen ilan edilmesi gerekmektedir.  

 Bu kapsamda; 

 - 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinde il sınırları içinde huzur ve 
güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin 
sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevleri arasında sayılmakta, 

 - Aynı kanunun 32/Ç maddesinde ise benzer ifadelerle ilçe sınırları içerisinde karar 
ve tedbir alma yetkisini kaymakamlara vermekte, 

 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde belediyelerin yetkili 
organlarıyla yasakları koymak ve uygulamak yetkilerinin bulunduğu belirtilmektedir. 
Buradan hareketle kabahatler kanunu kapsamında emir verme yetkisinin mülki 
amirlerde ve belediyelerde olduğunu söylemek mümkündür.  

 Emre aykırı davranış kabahatinden dolayı uygulanacak yaptırım idari para cezası 
olarak belirlenmiştir.  

 Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; bir hastalık nedeniyle valiliğinin, köylerde 
kanatlı hayvanları toplatma emri vermesi ve bunu ilan etmesi durumunda, bir vatandaşın 
toplatma emrine uymaması “Emre Aykırı Davranış” kabahatini oluşturmaktadır. Bu 
durumda kolluk personeli emrin yerine getirilmesini sağlayacak, kişinin eylemi hakkında 
bir tutanak tanzim edecek, varsa tanık bilgi alma tutanağı, ihbar veya şikâyet tutanağı, 
fotoğraf vb. delillerle birlikte hazırlayacağı idari yaptırım karar tutanağını emri veren 
makama gönderecektir. 

 Başka bir örnekte ise; A ve B illerinde valilik tarafından metruk yerlerde, parklarda, 
bahçelerde ve açık alanlarda ısınmak, eğlenmek vb. maksatlarla ateş yakmak ve bu suretle 
çevreyi rahatsız etmenin yasaklanması kararı verilmiştir. Valiliğin verdiği bu emre aykırı 
davrananların kolluk tarafından eylemleri sonlandırılarak, durumu tespit eden bir tutanak, 
eylemi gerçekleştirenlerin kimlik bilgileri, varsa tanık bilgi alma tutanağı, ihbar veya 
şikâyet tutanağı, fotoğraf vb. delillerle birlikte hazırlayacağı idari yaptırım karar tutanağını 
emri veren makama gönderecektir. 

 Bu noktada önemli olan hususlarından bir tanesi de emre aykırı davranışın tespitinin 
nasıl yapıldığı ve bunun idari karar yaptırım tutanağına içeriğinin nasıl işlendiğidir. 
Öncelikle emre aykırı davranış eyleminin ne olduğunun ve bunun hangi makam tarafından 
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ve ne şekilde verildiğinin, tespit edilen eylemin ise bu emre neden aykırı olduğunun, yani 
içeriğinin tam olarak ortaya konması gerekmektedir. Nitekim bu kapsamda verilen iptal 
kararlarında da bu içeriğin tam olarak açıklanmaması, kabahat fiilinin muhatabın 
anlayabileceği ve denetime uygun şekilde açıklanmadığı gerekçe olarak gösterilmiştir.134 

 Kabahatler Kanunu ile diğer özel kanunlarda belirlenen emre itaatsizlik kabahati 
eylemi arasında önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin kolluk kuvvetlerinin 
PVSK’nın 17. maddesinin (A) fıkrası kapsamında verdiği emre itaatsizlik ve saydığı (ittihaz 
eylediği) tedbirlere riayetsizlik edenlerin hakkında adli işlem başlatılacağı belirtilmektedir. 
Bu hükme göre kolluk kuvvetlerinin bu eylemi Kabahatler Kanununun 32. maddesinden 
değerlendirmesi mümkün değildir. Bu durum emre itaatsizlik kabahatinin unsurları 
açısından değerlendirildiğinde; 

 - Kolluğun anlık olarak verdiği bu kapsamdaki bir emir veya tedbirlerin genele 
yönelik olmaması, 

 - Kabahatler Kanunu kapsamında kolluğun emre aykırı davranış kabahatinde 
belirtilen genel emir verebilecek makam olarak değerlendirilmesinin mümkün olmaması 
nedeniyle bu tür bir durumda PVSK 17. maddesinden işlem yapılmasının gerektiği 
anlaşılmaktadır.  

 7.2.2. Dilencilik Yapmak: 

 Kabahatler Kanununun 33. maddesinde düzenlenen bu kabahat, geçimini başka 
insanlardan yiyecek veya para isteyerek sağlayan kişilerin yaptığı ve bu maddede 
“Dilencilik” olarak tanımlanan eylemi anlatmaktadır. Bu düzenlemeye göre, dilencilik 
yapan kişiye idari para cezası verilmektedir. Ayrıca dilencilikten elde edilen gelire el 
konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine de karar verilmesi gerekmektedir. Bu kabahat 
dolayısıyla idari para cezası uygulama ve geçici elkoyma yetkisi kolluk veya belediye 
zabıta görevlilerine, mülkiyetin kamuya geçirilmesi yetkisi ise mülki amir veya belediye 
encümeninin vereceği karara tanınmıştır. Kolluk ve belediye zabıta görevlilerinin yetki 
alanı bakımından herhangi bir ayırıma gidilmemiş olup, görev alanlarına giren yerlerde, 
bunlar bakımından yarışan bir yetki hali söz konusudur ve eylemle karşılaşan görevli idari 
para cezası uygulama yetkisine sahiptir.  

  Dilencilik ile ilgili olarak kanun içerisinde gerçekleşmeye ilişkin bir şart ortaya 
konulmamıştır. Bu kapsamda, dilenciliğin hangi yöntemlerle yapıldığının bilinmesi önem 
arz etmektedir. Genellikle; 

 - Doğrudan para veya eşya isteyenlerin, 

 - Bir hizmet karşılığında, örneğin mendil satarak, tartıcılık yaparak, cam silerek 
para istemekte, para alırken bunun karşılığını belirtmeyerek veya fazla para verildiğinde 
ses çıkarmayarak örtülü bir şekilde davranış sergileyenlerin eylemleri dilencilik 
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, dilencilik eyleminin gerçekleşmesi 
için bir maddi kazanç olması şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle dilenciliğe başlayan ancak 
henüz bir kazanç elde edememiş birinin teşebbüste kaldığı gibi bir değerlendirme 
yapılamaz. Sadece mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının verilmesi gibi bir yaptırımın 
uygulanamayacağı bir durum oluşturur. 

 
134 Konu hakkında örnek olarak Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 28.09.2010 tarih ve 2010/712 sayılı, Ankara 
2.Sulh Ceza Mahkemesinin 29.11.2010 tarih ve 2010/820 sayılı kararı incelenebilir.  
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 Öte yandan çocukların, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek 
durumda bulunan kimselerin dilencilikte araç olarak kullanılması eylemi, ceza hukuku 
bakımından suç olarak düzenlenmiştir (TCK.229). Yani “Dilencilik yapmak “ve “Dilencilik 
yaptırmak” faklı iki eylem olarak kabul edilerek dilencilik fiili kabahat olarak kabul 
edilmektedir. 

Bu noktada çocukların dilencilikte kullanılmasına ilişkin olarak belirli noktalara 
değinilmesinde fayda bulunmaktadır. Öncelikle dilencilik kabahatinde karşılaşılan 
örneklerde idari yaptırım uygulama yaşı önemli bir detay olarak kolluk personelinin 
karşısına çıkmaktadır. Bu noktada 15 yaşından küçüklere idari yaptırım uygulanamadığı 
unutulmamalı ve dilencilik kabahati bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu durumda 15 
yaşından küçük olan çocukların ailesine teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak, 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında belirlenmiş koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerin135 suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, 
çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak kullanılabileceği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca bu 
durumdaki çocuklar hakkında gerekli işlemler tam ve eksiksiz yapıldığı takdirde aynı kanun 
kapsamında haklarında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından acil 
koruma kararı da alınması için başvurulabileceği akılda tutulmalıdır. Yine dilencilik yapan 
çocukların ailelerine de; 

 - Dilencilik yaptırmak eyleminin unsurlarının oluşması durumunda TCK 229’ncu 
maddesinden, 

 
135 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu: Koruyucu ve destekleyici tedbirler; 
Madde 5- (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını 
sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan; 
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara 
da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye, 
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi 
amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya 
ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine, 
c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine 
getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden 
yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine, 
d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî 
bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına, 
 e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara 
uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirdir. 

DİLENCİLİK YAPMAK: 

 Geçimini başka insanlardan yiyecek veya para isteyerek sağlayan kişilerin 
yaptığı eylemdir ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanması 
gerekir. 

DİLENCİLİK YAPTIRMAK: 

 Çocukların, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda 
bulunan kimselerin dilencilikte araç olarak kullanılması eylemidir. Ceza Hukuku 
kapsamında suçtur. 
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 - Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi durumunun tespiti yapılarak TCK’nın 233’ncü maddesinden, 

 - Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı üzerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
71. maddesinden, 

 - Çocukların ilköğretime devam etmemesi nedeniyle 22 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunun 56. ve 59. maddelerinden işlem yapılması gerektiği /yapılabileceği bilinmelidir.  

 Tüm bunların yanında çocuklara 15 yaşında küçük olması nedeniyle dilencilik 
kabahatinden idari para cezası kesilememesi, bu kabahat eyleminden elde edilmiş paraya 
işlem yapılmasını engellememekte ve bu para için mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
ilişkin kararın aldırılması gerekmektedir. 

 7.2.3. Kumar Oynamak: 

 Kabahatler Kanununun 34. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda kumar, kazanç 
amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunları ifade etmektedir. 

 Kumar oynamada tanımdan da anlaşılacağı üzere iki unsur söz konusudur ki bunlar 
bir kazancın mevcudiyeti ve bu kazancın bir talihe bağlı olmasıdır. Bu noktada eğlence 
maksatlı kazanç amacı olmadan oynanan oyunların bu kapsamda sayılmayacağı ve bir 
kişinin oyunun kaideleri üzerinde etkisinin bulunduğu durumlarda bu kabahatten 
bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla söz konusu eyleme yönelik tespitlerde bu 
hususun açık bir şekilde tespit edilmesi ve kazancın ne olacağının tam olarak ortaya 
konması önem arz etmektedir. 

 Kumar oynama kabahatinde kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin 
kamuya geçirilmesine de karar verilmektedir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve 
el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar 
vermektedir. 

 

 Bu kabahat de önemli bir ayırım “Kumar Oynamak” ve “Kumar Oynatmak” arasınadır. 
5237 sayılı TCK’nın 228. maddesi kumar oynanması için yer ve imkân sağlama eylemini suç 
olarak düzenlemektedir.  

 Kabahatte teşebbüsün cezalandırılmayacağı dikkate alındığında kumar oynamak 
üzere elverişli hareketleri yapmakla (kumar aletlerini, masayı hazırlamak vb.) birlikte 
oynamaya başlamadan yakalanan kimsenin eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığının 
kabulü gerekmektedir. Madde metninde “kumar oynayan” kişinin bu eylemi kabahat 
olarak tanımlandığından yukarıdaki duruma karşı idari yaptırım uygulanması mümkün 
değildir. Ayrıca söz konusu kabahatin tespitinin ne şekilde yapıldığı ve kabahat için 
gereken iki unsurun açık bir şekilde idari karar yaptırım tutanağında veya olay yeri tespit 

KUMAR OYNAMAK: 

 Kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunları 
oynamayı anlatmaktadır ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım 
uygulanması gerekir. 

KUMAR OYNATMAK: 

 Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama eylemidir. Ceza Hukuku 
kapsamında suçtur. 
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tutanağında belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde eyleme yönelik itirazlarda söz 
konusu yaptırımlar yargı nezdinde iptal işlemine konu olabilmektedir.  

 Kumar oynamak kabahatine ilişkin örnek vermek gerekirse; kahvehanede dört kişinin 
kolluk tarafından kumar oynadıkları esnada tespit edilmesinde, kumar oynayan kişiler için 
ayrı ayrı idari para cezası uygulanması, ele geçirilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
kararı için mülki amire gönderilmesi gerekmektedir. Bunun yanında kahvehane sahibi 
hakkında da kumar oynatmak suçundan adli soruşturma yapılarak suç dosyasının 
Cumhuriyet savcılığına gönderilir. Diğer yandan PVSK’nın 8. maddesine göre, kahvehane 
hakkında ayrı bir işlem yapılması ve tutanağın bir suretinin mülki amire gönderilmesi 
gerekmektedir.136  

 7.2.4. Sarhoşluk: 

 

 Kabahatler Kanununun 35. maddesinde düzenlenmiştir. Sarhoşluk, alkollü içki veya 
keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olma hâlidir. Ancak söz 
konusu kabahat eylemi sarhoş olmakla değil, sarhoş olarak başkalarının huzur ve 
sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunmakla oluşmaktadır. Bu kabahat 
dolayısıyla idari para cezasına kolluk görevlileri karar vermektedir. Kişinin, ayrıca 
sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulmakta veya ailesine ya da güvenilir 
bir kişiye teslim edilmesi gerekmektedir. Kolluk tarafından kontrol altına alınan kişinin bir 
yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilmesi de lazımdır. Kontrol altına 

 
136 2559 sayılı PVSK Madde 8- (Değişik: 24/11/2004-5259/3 md.) Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde;  
A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller, 
B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler, 
C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler, 
D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka 
zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya videobant gösterilen yerler ile internet üzerinden 
yapılan yayınlara izin verilen yerler,  
E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum 
ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve 
yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit 
edilenler,  
F) (Ek: 28/12/2006-5571/1 md.) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü 
mal vehizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya 
müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 30 günü 
geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa 
faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, 
mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde 
iptal edilir 

SARHOŞLUK: 

 Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda 
olma hâlidir. 

SARHOŞLUK KABAHATİ: 

 Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama eylemidir. Ceza Hukuku 
kapsamında suçtur. 
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alınan kişi yabancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması hâlinde durumu vatandaşı olduğu 
devletin konsolosluğuna bildirilir. 

  Bu noktada önemli olan nokta kişinin sarhoş olup olmadığının tespitinin 
yapılmasıdır. Çünkü huzur ve sükûnu bozucu davranışlarda bulunan kişinin sarhoş 
olmaması durumunda oluşan eylem, ileride anlatılacak gürültü kabahatini 
oluşturmaktadır. Ayrıca davranışın umuma açık yerlerde gerçekleşmiş olması gibi bir 
durum kabahat oluşması için gerekli bir şart olmayıp, örneğin kendi evinde, diğer aile 
bireylerinin veya komşuların huzur ve sükûnunu bozucu davranış gösterenler hakkında 
da sarhoşluğu tespit edilmek koşuluyla bu kabahatten işlem yapılması gerekmektedir. 
Bu noktada en önemli husus kolluğun sarhoşluğu delillendirmesidir ki, bu tespitin imkânlar 
nispetinde; 

 - Doktor raporu,  

 - Alkol-metre çıktısı,  

 - Alkol-metre ölçümüne ilişkin tutulan tutanak, 

 - Tanık beyanları ile yapılması gerekmektedir.  

 Yine sıkça karşılaşılan bir husus da kişinin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtildiği 
şekilde 0.50 promil gibi belli bir promile kadar alkol almış olma gibi bir şartın bu kabahat 
açısından bulunmamasıdır. Önemli olan şahsın sarhoş olarak huzur ve sükûnu bozmasıdır.   

 7.2.5. Gürültü: 

 Kabahatler Kanununun 36. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kabahat, başkalarının 
huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olma ile oluşmakta, söz konusu fiil 
ticarî işletmenin bir faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya 
tüzel kişiye de idari para cezası verilmektedir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına 
kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar vermektedir. İşletme sahibi gerçek veya 
tüzel kişiye uygulanacak idari para cezasının miktarı belirlenirken, işlenen kabahatin 
içeriği, failin kusuru, gerçek veya tüzel kişinin ekonomik durumu göz önünde 
bulundurularak verilecek cezanın miktarının takdir edilmesi ve bu takdirin gerekçesinin de 
İdari Yaptırım Karar Tutanağı’nın “Elde Edilen Deliller” bölümünde belirtilmesi 
gerekmektedir.  

 Gürültü eylemi, kişilerin huzurlu ve sakin bir çevrede yaşama hakkını ihlâl 
niteliğindeki davranış olarak anlaşılmaktadır. Örneğin, bir fabrika, atölye, işyeri, eğlence 
yeri, hizmet binasının bulunduğu yer itibariyle ilgili kanunda öngörülen gürültünün 
asgariye indirilmesi için gerekli önlemleri almadan faaliyetini sürdürmesi bu kabahat 
eylemini oluşturmaktadır. Ayrıca gürültü kabahatinde kullandığı araçlara yönelik diğer 
kanunlarda işlem tesisi gerektiğinde bu yaptırımlarda ayrı olarak uygulanmalıdır. (Örneğin 
havalı korna ile bu eylemi gerçekleştiren hakkında ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa göre gereken işlemler yapılması gerekmektedir.)  
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 Hukuk sistemimizde gürültü konusunda TCK’nın 123137 ve 183’üncü138 maddelerinde, 
2872 sayılı Çevre Kanunu’nda139 ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliğinde çeşitli hükümler yer almaktadır. Örneğin, komşusunun huzurunu 
bozmak, üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin ders çalışmasını engellemek amacıyla 
ısrarla gürültü yapılması halinde komşunun şikâyeti üzerine Kabahatler Kanununa göre 
değil, TCK’nın 123. maddesine göre adli işlem yapılacaktır. TCK’nın 123. maddesinin 
uygulanabilmesi için; hem gürültü eyleminin ısrarla yapılması, hem de bir şikâyetin söz 
konusu olması gerekir. Başkasının sağlığına zarar vermeye elverişli bir şekilde gürültüye 
neden olmak ise TCK 183. madde kapsamında işlemi gerektirmektedir. Bu nedenle kolluk 
tarafından gürültü eylemi ile ilgili yapılacak değerlendirmede, söz konusu eylemin 
unsurlarına bağlı olarak hangi mevzuata göre işlem yapılacağının tespiti önem arz 
etmektedir.  

 Kabahatler Kanununun 15. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bir fiil hem kabahat hem 
de suç olarak tanımlanmış ise140, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanacağından şikâyetin 
söz konusu olduğu durumlarda gürültüye sebep olan kişi hakkında TCK hükümlerine göre 
suç dosyası hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerekmektedir. Ancak fail 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi durumunda Kabahatler 
Kanununda düzenlenen gürültü kabahatinden işlem yapılmalıdır. 

 Öte yandan yukarıda değinildiği gibi Çevre Kanunu da konutlarda, ulaşım araçlarında, 
işyerlerinde, atölyelerde, fabrika ve şantiyelerde standartlara aykırı şekilde gürültü ve 
titreşime neden olma eylemini kabahat olarak düzenlemiş, gürültü ve titreşime neden 
olanlara idari para cezası uygulanacağını belirtmiştir. Bu nedenle kabahat eylemine yönelik 
verilen kararın bu kanun kapsamında da ele alınarak yaptırımının belirlenmesi 
gerekmektedir.  

 Bu noktada Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
kapsamında uygulanacak yaptırımlara yetkili makamlar ile Kabahatler Kanunu kapsamındaki 
yetkili makamlar arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin 39. 
maddesinde; yönetmelikte getirilen esaslar çerçevesinde yapılacak denetimlerin; belediye 
sınırları ve mücavir alan içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yetki devri yapılan 
belediyelerce; belediye sınırları ve mücavir alan dışında yetki devri yapılan il özel 
idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince, 
gerektiğinde diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşların da desteğinin 
alınarak yapılacağı belirtilmiş, kolluğa açıkça bir yetki ve görev verilmemiştir.  

 Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; bir konutun balkonundan gece saat 23.30 
sıralarında bir grubun şarkı, türkü söylemesi ve komşularının bunu kolluğa şikâyet etmesi 
durumunda, gürültünün ısrarla yapılmasına devam edilmesi TCK 123. maddenin 
uygulanmasını gerektirmekte, ancak yapılacak soruşturma sonucu, kovuşturmaya yer 

 
137 TCK Md.123 (Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma): “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye 
ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması 
hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.  
138 TCK Md.183 (Gürültüye neden olma): “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir 
kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis 
veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Hükmü yer almaktadır. 
139 Çevre Kanunu Md.20: …h.) Bu Kanunun 14’üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle (Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 04.06.2010 tarih ve 27601 R.G). Belirlenen önlemleri 
almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası, ulaşım 
araçları için 1.200 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 
12.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.” 
140 Bu konuda ayrıca Çevre Kanunu’nun 27. maddesine de bakınız. 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

270 

olmadığı veya beraat kararı verilmesi durumunda ise Kabahatler Kanununa göre yaptırım 
uygulanması sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu olayda gürültünün şiddeti konusunda 
özel ölçüm yapılması gereken bir durum olması durumunda ise, örneğin komşunun evinde 
gece saat 22.00 sıralarında matkapla onarım yapılması gibi, kolluğun şikâyeti tutanakla tespit 
ederek, mülki amir imzası ile belediyeye, belediye sınırları ve mücavir alan dışında il özel 
idarelerine, yetki devri yapılmamışsa İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine bildirmesi 
gerekmektedir. 

 7.2.6. Rahatsız Etme: 

 Kabahatler Kanununun 37. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu kabahat, mal veya 
hizmet satmak için başkalarını rahatsız etme ile oluşmaktadır. Bu kabahat dolayısıyla idari 
para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir. 

 Rahatsız etme kabahatine ilişkin önemli olan husus rahatsız edici davranışların neler 
olduğu ve bunun tespitidir. Kanun metninde açık bir tanımlama olmadığından rahatsız 
etmenin ne olduğu ancak uygulama ve daha önceden verilmiş kararlar üzerinden 
çıkarılabilmektedir. Başkalarının huzur ve rahatını bozacak nitelikte korna çalma, yüksek 
sesle bağırma, hoparlörden yayın yapma, argo sözler kullanma, malı satabilmek için 
sırnaşma, malın mutlaka satın alınması için önünü kesme, geçmesine engel olma vb. 
eylemler bu kabahatin örnekleri olarak gösterilebilir. Ayrıca önemli olan diğer bir husus ise, 
söz konusu eylemin mal ve hizmet satmak amaçlı olması ve umuma mahsus veya umuma 
açık yerlerde veya işyeri ve konutlara gelmek suretiyle, bu yerlerde bulunan kişileri herhangi 
bir talebi bulunmaksızın meşgul etmeleri sonucu oluşmasıdır. 

 Hukuk sistemimizde rahatsız edici eylemler, niteliğine bağlı olarak bu kanun kapsamı 
dışında cezai yaptırımlara da konu olabilmektedir. Başkasını rahatsız edici hareketlerin mal 
ve hizmet satmanın dışında bir amaçla, örneğin cinsel amaçla vücuda dokunmaksızın 
yapılması TCK’nın 105. maddesinde öngörülen cinsel taciz; vücuda temas eder boyuta 
varması TCK’nın 102. maddesinde öngörülen cinsel saldırı suçunu oluşturabilmektedir.  

 Rahatsız etme kabahatine yönelik bir örnek vermek gerekirse, bir şahsın aracının 
arkasına doldurduğu malları sattığı esnada arabasına taktığı hoparlörle yayın yapması, 
vatandaşlar tarafından gürültü yaptığı gerekçesi ile kolluğa şikâyet edilirse kolluğun burada 
satıcının eylemini “Rahatsız Etme” kabahati üzerinden incelemesini gerektirir. Bu noktada 
gürültü kabahati ile karıştırılmaması gereken husus mal ve hizmet satma amacı üzerinden 
yapılan bir eylemin olmasıdır.   

 7.2.7. İşgal: 

 Kabahatler Kanununun 38. maddesinde düzenlenmiştir. Kabahat, toplumun bütün 
bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan, cadde, sokak, kaldırım gibi 
mekânların yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın herhangi bir biçimde işgal 
edilmesi veya buralarda satıcılık yapma, sergi açma, gösteri yapma, inşaat malzemesi 
yığma veya araç park etme ile oluşmaktadır. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezası 
vermeye belediye zabıta görevlileri yetkilidir.  

 İşgal kabahatine yönelik olarak dikkat edilmesi gereken konuların başında kolluk 
tarafından idari yaptırım uygulanamayacağı ancak söz konusu işgalin engellenmesinin ve 
durdurulmasının yapılabileceğidir. Sahil kenarındaki yaya yoluna veya bitişiğindeki izin 
verilmemiş bir alanda çadır kurmak suretiyle kamp yapan kişilerin eylemleri bu kapsamda 
işgal kabahatine konu olabilmektedir. Bu noktada yapılması gereken önce belediye 
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zabıtasının bu işgali engellemesidir; ancak kolluk bu idari işlemde yardım talebini 
karşılayabileceği gibi, zabıtanın müdahil olamaması durumunda başlangıçta bu durumu 
tespit ederek ve engelleyerek devamında yaptırım için belediye zabıtasına gönderme yolunu 
da tercih edebilmektedir.  

 7.2.8. Tütün Mamullerinin Tüketilmesi: 

 Bu konudaki kabahatler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 39. maddesinde, 4207 Sayılı 
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda ve Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte düzenlenmiştir. Söz konusu kabahatin farklı kanunlarda düzenlenmesi 
nedeniyle belirli noktaların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.  

 Tütün mamullerinin tüketildiği mekânlar bu kabahatte temel inceleme konularından 
birini oluşturmaktadır. Çünkü eylemin yerine bağlı olarak kabahat olup olmama ve idari 
yaptırım uygulama makamlarında değişiklikler olmaktadır. Bu kapsamda; 

 a. Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketme dolayısıyla 
oluşan bu kabahat dolayısıyla idari para cezası vermeye ilgili idari birim amirinin 
görevlendirdiği kamu görevlileri yetkili olmakta, (Bu hüküm tütün mamulü tüketilmesine 
tahsis edilen alanlarda uygulanmaz (md. 39/1)) 

 b. Her türlü toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi halinde, 
kamuya ait olanlarda idari para cezası vermeye ilgili idari birim amirinin görevlendirdiği 
kamu görevlisi yetkili olmakta; özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma 
araçlarında işlenmesi halinde ise, fiil gerçekleştikten sonra ilk başvurulan kolluk birimi 
yetkiyi kullanmakta (Şehirlerarası bir otobüste yolculardan birinin sigara içmesi ve 
görevlilerin uyarılarına rağmen sigara içmeye devam etmeleri durumda otobüsün 
sürücüsünün aracı ilk gördüğü kolluk birimine bildirmesi.), 

 c. Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, 
tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu 
yasağa aykırı hareket edilmesi halinde şikâyet üzerine idari para cezası uygulamaya en yakın 
kolluk birimi yetkili olmaktadır.  

 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik esaslarına göre de bu kapsamdaki eylemler suç ve kabahat olarak 
değerlendirilmektedir. Kanunun 5. ve 7. maddelerinde söz konusu yaptırımlar 
tanımlanmıştır. Ayrıca belirtilen alanlara açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat 
ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerleri de ilave ederek kapsamı 
daha da genişletmiş ve bu yerlerdeki kabahatlere idari yaptırım uygulama yetkisini 
kolluğa vermiştir.  

 Yine aynı kanunda tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri 
atıkları çevreye atmayı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi hükümlerinden “Çevreyi 
Kirletme” kabahati olarak görerek yaptırıma bağlamıştır. Ancak bu yaptırım sadece 
belediye sınırları içinde uygulanabildiğinden yetkili makam da belediye zabıtası olarak 
belirlenmiştir.  

 Aynı kanunda; 

 - Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün 
ürünlerinin satışını yapmak, 
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 - 18 yaşını doldurmamış kişileri, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve 
satışında istihdam etmek, 

 - Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünleri 
tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretmek, dağıtmak 
veya satmak,  

 - Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna 
uymamanın cezai sonuçlarını belirten mevzuatla belirlenen ölçütlerdeki uyarıları ve tütün 
ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini 
anlatan sağlık uyarılarını herkes tarafından görülebilir yerlere asmamak, tütün ürünlerinin 
satışının serbest olduğu yerlere "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer 
tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresini Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak 
yazmamak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asmamak, 

 - Tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklandığı alanlarda nargilelik tütün mamulü 
sunumu yapmak, (Yntl.md.6/h) 

 -  Nargilelik tütün mamulü içilen işyerlerine ait alan/alanlar için belirlenen şartlara 
uymamak141 kabahat olarak düzenlenerek idari para cezası uygulama yetkisini mülki amire 
vermiştir. 

 Yasakların uygulanmasına yönelik olarak tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce 
yazılı olarak uyarılması devamında ise mahalli mülki amir tarafından idari para cezası 
verilmesi gerekmektedir.  

 Suç oluşturan eylemler ise; tütün ürünlerini 18 yaşını doldurmamış kişilere satmak 
ve/veya tüketimlerine sunmak [5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Sağlık için tehlikeli madde 
temini" başlıklı 194. maddesi hükmüne göre cezalandırılır.(md. 5/6)] olarak belirlenmiştir. 

 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümlerinde; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, toptan, 
perakende ve açık satış faaliyetleri, satış belgelerinin alınma usul ve esasları, dağıtımında ve 
sunumunda getirilen sınırlama ve yasaklamaları, rekabet, reklam, sponsorluk ve promosyon 
konusundaki yasaklama ile denetim ve yaptırımların kimler tarafından nasıl uygulanacağı 
açıkça belirlenmiştir.  

 Yönetmeliğe aykırı durumlarda yaptırım ve yaptırım sonrası uygulanacak diğer 
hükümler belirlenmiş, yaptırımlar konusunda mülki amirler yetkili kılınmıştır. Ancak bu 
merciler dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına TAPDK tarafından protokol yapmak 
şartıyla uyarı ve idari para cezası verme yetkisinin de verilebileceği belirtilmiştir (Yntl. md.26, 
27). 

 Öte yandan 4207 sayılı Kanun’un beşinci maddesinin 15. fıkrasına göre de; bu kanunla 
kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan 
disiplin hükümlerinin de ayrıca uygulanması gerekmektedir.  

 
141 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında çıkarılan tebliğ hükümlerine göre, söz konusu işletmelerin 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi “alınması 
zorunludur ve bu belgeyi alması için gereken şartlar aynı tebliğ içinde düzenlenmiştir.  
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 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA 
KANUN KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN DİĞER KORUYUCU ÖNLEMLER 

1. Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak 
her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını 
özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve 
pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, 
amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.  

2. Sektörde faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin 
marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar 
olarak taşınamaz. Firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını 
sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen 
ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, 
eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar. Her türlü sakız, 
şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine 
benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve 
satılamaz. 

3. Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri 
kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.  

4. Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, 
reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün 
ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi ya da internet, topluma açık 
olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla 
tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır. 

5. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların 
yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. 

6. Tütün ürünleri ve tütün ürünü ihtiva eden ve etmeyen nargile ile benzerleri 18 
yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. 18 yaşını 
doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında 
istihdam edilemez. 

7. Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere 
bölünerek satılamaz. tütün ürünleri, otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve 
internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla 
taşınamaz. 

8. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıklar çevreye 
atılamaz. 

9. Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme 
dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi 
olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz. 

10. Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin isim, 
marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler, 
tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma veya ürünlerle 
ilişkilendirilemez ve tütün ürünüyle diğer ürün veya hizmetin birbiriyle ilişkili olduğu 
izlenimi verecek biçimde kullanılamaz.  

13. Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerin isim, 
marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler de, 
tütün ürünleriyle veya firmalarıyla ilişkilendirilemez ve ürün veya hizmetin tütün 
ürünüyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz,  

14. Hiçbir ürünün üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk 
bulunamaz. 
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 7.2.9. Kimliği Bildirmeme: 

 Kabahatler Kanununun 40. maddesinde düzenlenmiştir. Kabahat, görevle bağlantılı 
olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten 
kaçınma veya gerçeğe aykırı beyanda bulunma ile oluşmaktadır. (Örneğin kolluk 
tarafından görevle bağlantılı olarak şüphelenilen bir kişiden kimliklerini göstermesinin 
istenmesi142 gibi.) 

 Kimliği bildirmeme kabahatinde göreviyle bağlantılı olma bir unsur olarak tanımlanmış 
olup, bunların hangi görevler olduğunun üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. Bu 
noktada söz konusu kabahate yönelik işlemlerin bildiriminin Cumhuriyet Savcısına 
yapılması, görevle bağlantılı olma durumunun kolluk faaliyeti üzerinden anlaşılması 
sonucunu çıkartmaktadır.  

 İdari para cezası uygulamaya kimlik veya adresle ilgili bilgi isteyen kamu görevlisi 
yetkilidir. Ayrıca bu kabahati işleyen kişinin tutularak, durumdan derhal Cumhuriyet 
Savcısının haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya 
kadar Cumhuriyet savcısının emriyle gözaltına alınır ve gerekirse mahkemece tutuklanır. 
Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi 
Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle 
gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilmesi gerekir. 

 Kişilerin kimliğini sorulduğu anda bildirememesinin kabahatin oluşmasına yeterli bir 
unsur olup olmadığı uygulamada sıkça tartışılan bir konudur. Bu noktada kabahate ilişkin 
düzenlemede kimliğine ilişkin bilgi vermekten kaçınma durumu ile kimliğini unutma veya bir 
belge ile ispat edememe arasındaki farkı iyi ortaya koymak gerekir. Bu noktada zaten PVSK 
4. maddesindeki düzenlemede kolluğun, görevini yerine getirirken, kişilere kimliklerini 
sorması durumunda, kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylığın gösterilmesi 
gerektiği hükmünden hareketle, kimliğini ispatlamaya yönelik belirli kolaylıklar gösterilmeli, 
kimliğini açıklamadan kaçınan ile bir ayırım sağlanması gerekmektedir.  

 Bu noktada Kabahatler Kanununda düzenlenen kimliği bildirmeme eylemini ile 1774 
sayılı Kimlik Bildirme Kanunundaki düzenlemeler arasındaki farka bakmak faydalı 
olacaktır. Kişinin kendisine sorulmadan yapmakla yükümlü olduğu kimlik bildirme işlemini 
yapmama ya da Kimlik Bildirme Kanununda öngörülen yerlere giren çıkanların kimliklerini 
genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmama eylemleri Kabahatler 
Kanununun 40. maddesinde öngörülen “Kimlik Bildirmeme Kabahati”ni değil, 1774 sayılı 
Kimlik Bildirme Kanununda öngörülen kabahatleri oluşturmakta ve bu kanunun 15. 
maddesi uyarınca idari para cezasıyla cezalandırılmayı gerektirmektedir. Bu durumlar 
arasındaki fark Kabahatler Kanununda öngörülen eylemin içeriğinde istendiğinde kimlik 
veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktır.  

 7.2.10. Çevreyi Kirletme: 

 Kabahatler Kanununun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre aşağıda 
sayılan eylemler çevreyi kirletme kabahatini oluşturur:  

 - Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına 
atma, (Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu hüküm uygulanır. Fiilin yemek pişirme 
ve servis yerlerinde işlenmesi halinde uygulanacak yaptırım daha fazladır.)  

 
142 PVSK md. 4/A’ya göre, kolluk kişilere kimlik sorma yetkisine sahiptir. 
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 - Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesme veya kesilen hayvan 
atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakma, 

 - İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına 
atma (Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.), 

 - Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin 
olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakma (Bu eşyanın 
toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak 
üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilan olunur.), 

 - Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların 
mütemmim cüzlerini143 sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakma (Bunların 
kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.). 

 Bu kabahatler belediye sınırları içinde uygulanır ve idari para cezasına belediye zabıta 
görevlileri karar vermektedir. Ancak burada bir takdir yetkisi tanımlanmış olup, bu 
kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî 
para cezasına karar verilmeyebilmektedir. 

 Bu noktada belediye sınırları dışında Kabahatler Kanunu 41. maddesinde düzenlenen 
eylemlere benzer eylemler ile karşılaşılması durumda yapılması gereken hususların ne 
olduğu akla gelmektedir. Kabahatler Kanununa göre açık bir şekilde bu madde 
hükümlerinin belediye sınırları içinde uygulanacağı belirtilmektedir. Ancak aynı 
maddede özel kanunlardaki hükümler saklı olduğu da belirtilmektedir Bu çerçevede böyle 
bir eyleme belediye sınırları dışında karşılaşılması durumunda Çevre Kanununun 20. 
maddesinin 1/s fıkrasındaki “Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi 
kirletenlere yüz Türk Lirası idari para cezası verilir” hükmü devreye girmekte ve söz konusu 
kişilere bu kanun kapsamında yasal işlem uygulanması gerekmektedir. Ayrıca belirlenen 
idari yaptırımı uygulama yetkisi de belediye zabıtasından mülki amirin yetkisine 
geçmektedir.  

 7.2.11. Afiş Asma: 

 Kabahatler Kanununun 42’nci maddesinde düzenlenmiştir. Kabahat, meydanlara veya 
parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası 
olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asma ile oluşmaktadır. 
Aynı içerikteki afiş ve ilanlar tek fiil sayılmaktadır. Bu hüküm yetkili makamlardan alınan açık 
ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilanlar açısından uygulanmamaktadır. Bu izinde, afiş 
ve ilanın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Afiş ve ilanlar izin 
verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal 
toplatılmaktadır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde idari para cezası 
verilmektedir. 

 Afiş ve ilanların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil 
edilmektedir. Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta 
görevlileri karar vermektedir. 

 Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, bir şahsın yol kenarında bulunan duvarlar ile 
elektrik ve telefon direklerine “bel fıtığı, 0312 111 11 11.” ibaresi bulunan ilanları 

 
143 Mütemmim cüz ilgili olandan ayrılamaz parça anlamına gelmektedir. 
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yapıştırması eylemi bu kabahati oluşturmakta ve bunu tespit eden kolluk tarafından idari 
para cezası uygulanması gerekmektedir.  

 7.2.12. Asılsız İhbar: 

 Her ne kadar geçmiş dönemlerde sadece sağlıkla ilgili konularda 112 Acil Çağrı 
numarası kullanılmış olsa da, İçişleri Bakanlığı vatandaşların olası acil durumlarda, 
yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında 
bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı 
Merkezi Projesi başlatılmıştır. Proje ile 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil 
Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD numaralarına 
tek bir numaradan ulaşmayı hedeflenmiş ve proje 44 ilde hayata geçirilmiştir (www. 
trthaber.com., 2019). Ancak 112 Acil Çağrı Merkezlerine 2019 yılının ilk 7 aylık döneminde 
toplam 20.936.052 çağrı gelmiş, bunların % 66,6’sını asılsız çağrılar oluşturmuştur.  

 Konunun hayati önemi ve kamu huzuru açısından etkin işletilme gereği dikkate alınarak 
02.07. 2018 tarihinde çıkarılan 703 sayılı KHK ile Kabahatler Kanununun 42/A maddesinde 
asılsız ihbarlara yönelik bir düzenlene yapılmıştır. Bu maddeye göre kabahat, 112 Acil Çağrı 
Merkezini asılsız ihbar etmek suretiyle meşgul eden kişilere karşı uygulanmaktadır. İdari 
para cezası verme yetkisi İl valilerindedir.  

 7.2.13. Silah Taşıma: 

  Kabahatler Kanununun 43’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre 
kabahat, yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahların 
park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşınması ile oluşmaktadır. Bu 
kabahat dolayısıyla idari para cezasını kolluk uygulamaktadır. Ancak kabahat kapsamında 
silâhların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işleminin tesis edileceğine dair bir hüküm 
bulunmadığından yapılan işlem sonrası silâhın ilgiliye teslim edilmesi gerekmektedir. 

 Maddenin düzenleniş tarzından dolayı bazı noktaların açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Bu noktada “yetkili makamlardan ruhsat alınmaksızın kanuna göre yasak 
olmayan silahlar” tabirinden ne anlaşılması gerektiği konusunda tam bir açıklık 
bulunmamaktadır. Kanunlaşma sürecinde sunulan madde gerekçesinde; “Ruhsatsız olarak 
bulundurulan av tüfeğinin, maddede belirtilen yerlerde görünür bir şekilde taşınması 
kabahat olarak tanımlanmış ve karşılığında idari para cezası öngörülmüştür.” ifadesi yer 
almaktadır. Her ne kadar bu açıklamadan söz konusu tabirin av tüfekleri ile ilgili olduğu gibi 
bir sonuç çıksa da konu hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler 
Hakkındaki Kanunun dördüncü maddesine bakılması gerekmektedir.  

 6136 sayılı Kanunun dördüncü maddesinde “Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli 
baston, sustalı çakı, pala, kılıç kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu 
kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
nitelikteki benzeri aletlerin kullanılması yasaktır.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddede 
ayrıca “Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yizsiz tüfekler ve 
mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle 
bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu 
kanun (6136 sayılı Kanun) hükümlerine tabi değildir.” denilerek yasak olmayan silahlar 
sayılmaktadır. İşte Kabahatler Kanunu kapsamında yasak olmayan silahlar tabiri bu 
kapsamda tanımlanan silahları anlatmaktadır. Zaten söz konusu kanunda açıkça yasak 
olan silahların bulundurulması ve taşınması kabahat olarak değil suç olarak tanımlanmıştır. 
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Ayrıca yivli av tüfeklerinin ruhsat alınmadan taşınması ve bulundurulması 6136 sayılı 
Kanuna muhalefet suçunu oluşturur.  

 

 Yivsiz av tüfeklerinin ise “yivsiz tüfek ruhsatnamesi” olmadan bulundurulması ise 2521 
sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında idari para cezasını gerektirmektedir. 
Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınmaktadır. 
Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması 
veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilmektedir. Nitekim bu yaptırımları uygulamaya yetkili makam mülki 
amirdir. Oysa Kabahatler Kanununun 43. maddesine göre yaptırım uygulama yetkisi 
kolluktadır.  

 

 Burada konuyla ilgisinden dolayı “5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar 
Hakkında Kanun” üzerinde durmakta da yarar vardır. Bu kanuna göre; ses ve gaz fişeği atan 
silahların, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak 
kutu içerisinde nakledilmemesi (belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi mevzuata 
uygun olmayan taşıma olarak kabul edilir) kabahat oluşturmakta ve eylemin mülki amir 
tarafından idari para cezası ile cezalandırılması ve silahın mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilmesi gerekmektedir. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 
Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına 
Dair Kanun’da da belirtildiği şekilde söz konusu kabahat yasal dayanak ve yaptırımı 
uygulamaya yetkili makam açısından Kabahatler Kanununun 43. maddesi ile farklılık 
göstermektedir.  

 Yukarıda belirtilen hususları özetleyecek olursak; 

 a. Yivli av tüfeklerinin ruhsat alınmadan taşınması ve bulundurulması 6136 sayılı 
Kanuna muhalefet suçunu oluşturur.  

 b. Yivsiz av tüfeklerinin ruhsatsız olarak taşınması ve bulundurulması 2521 sayılı 
Kanuna göre kabahat oluşturur.144 

 

144 Bu konuda farklı görüşler vardır. Bazı yazarlara göre ruhsatsız yivsiz av tüfeklerinin park, meydan, cadde 
veya sokaklarda görünür bir şekilde taşınması hem Kabahatler Kanununun 43’üncü maddesindeki kabahati hem 

YİVSİZ AV TÜFEĞİ: 

 Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan 
tüfeklerdir. 

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLÂH: 

 Ses ve gaz fişeği atabilen, namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayacak, 6136 
sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi 
silâh vasfına dönüştürülemeyecek nitelikte imal edilmiş, kurusıkı da tabir edilen 
silâhlardır. 
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 c. Ses ve gaz fişeği atan silahların, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay 
ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilmemesi 5729 sayılı Ses ve Gaz 
Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna göre kabahat oluşturmaktadır. 

  

 
de 2521 sayılı Kanuna göre belirlenen kabahati oluşturmaktadır. Bu durumda ise Kabahatler Kanununun 15’nci 
maddesi gereği; bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde sadece en ağır idari para cezasını öngören 
bir kanuna göre işlem yapılması gerekmektedir.  
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 7.3. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun: 
 

 

 SİLAH: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, 
canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden ruhsata tabi 
araç ve aletlerin tümüdür.  

 ATEŞLİ SİLAH: Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki 
maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar 
atabilen silahlardır. 

 TAM OTOMATİK SİLAH: Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli 
silahlardır. 

 YİVLİ AV TÜFEĞİ: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, 
uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği 
olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahlardır. 

 TABANCA: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 
cm.yi ve tüm uzunluğu 50 cm.yi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu 
neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer 
nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahlardır. 

 SPOR VE NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI: Çapı ve diğer nitelikleri bakımından 
Uluslar Arası Atış Birliği (UIT) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askerî 
yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz 
tüfek ve tabancalardır.  

 ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA: Em.Gn.Md.lüğü'nce temin edilen ve emniyet 
hizmetleri sınıfı personel ile Em.Gn.Md.lüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde 
istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı 
bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde 
kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli 
olduklarında kendilerine zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancalardır. 

 DEMİRBAŞ SİLAH: Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş 
olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahlardır. 

 KİMLİK KARTLARI VE SİLAH TAŞIMA İZNİ: Kuvvet komutanlıklarınca, 
J.Gn.K.lığınca ve S.G.K.lığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar 
için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen 
silah taşıma izin belgeleridir. (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında 
Ynt.Md.:2) 
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 Şahsa karşı işlenen haksız fiillerin ölüm ve yaralanma gibi istenmeyen sonuçlara 
varmasında silahların önemli bir yeri vardır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 
özel kanunlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca açılan soruşturmaların %15’İ 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten olmuştur ve bu kapsamda 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu sonrasında ikinci sıradadır. Ayrıca TCK ve özel kanunlar uyarınca ceza 
mahkemelerinde bu kanun kapsamında mahkûmiyet verilen kişi sayısı 52.227’dir ve 
bunların 1.505’i 18 yaşından küçüktür. Bu nedenle ülke içerisinde kamu düzeni ve 
güvenliğini sağlamak maksadıyla bu alana yönelik bir düzenleme yapılması gerekmiştir. 
Nitekim 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun bu 
maksatlarla 10 Temmuz 1953 tarihinde yürürlüğe konularak önemli bir işlevi yerine 
getirmeye başlamıştır.  

 a. Kanunun Kapsamı: 

 Yukarıda incelenen iki temel kanundan farklı olarak 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ana amacının yaptırım düzenlemek değil, 
kendi alanında bir idari düzen oluşturmak olduğu görülmektedir. Bu kapsamda ele 
alındığında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun, ateşli 
silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın 
alınması, taşınması veya bulundurulması ile ilgili hususları düzenlemekte, söz konusu 
düzenlemeye aykırılık teşkil etmesi dururunda ise uygulanacak yaptırımları 
göstermektedir. Ayrıca kanuna bağlı olarak uygulama esaslarını belirten “Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” de bulunmaktadır.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler:  

 Kanun kapsamında belirlenmiş olan yaptırımlara geçmeden önce kısaca oluşturulmuş 
olan idari düzenden bahsetmekte fayda bulunmaktadır.  

 Öncelikle 6136 sayılı Kanun’un kapsamına tüm silahların alınmadığı görülmektedir.  
Kanun’un genel amaçlarında sayılmış olanların dışında kalan yalnız sporda kullanılan yivli 
ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermileri, ev gereçlerinden olan veya 
tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için 
gerekli bıçak, şiş, raspa vb. bu kanun kapsamı dışında tutulmakta ve bunlara ilişkin ayrı 
düzenlemeler bulunmaktadır.  

 6136 sayılı Kanun kapsamındaki en önemli düzenlemeler, kullanım, satış, imalat ve 
ithalata ilişkin faaliyetlerin ruhsat ve izin belgesine bağlanması ile bunların alınması için 
belli şartlar ortaya konmasıdır. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikte tanımlanan 
ruhsat; bu yönetmeliğe göre verilecek; 

 - Silah taşıma ve bulundurma belgelerini (Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatları 
olarak de geçmektedir.), 

 - Trap-skeet145 atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, 

 - Silah tamir yeri açma izin belgelerini, 

 - Mermi satış izin belgelerini ifade etmektedir.  

 
145 Trap-skeet farklı açı ve yükseklikten atılan belirli ölçüdeki hedefleri havada vurmayı amaçlayan ve bunun 
için av tüfeği kullanılan atış sporudur.  
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 Yönetmelikte ruhsat verebilecek makamlara ilişkin düzenlemeler ise aşağıda 
sunulmuştur.  

 (1) İçişleri Bakanı veya gerekli gördüğü hallerde yetkisini yazılı olarak devrettiği 
Bakan Yardımcıları veya il valileri tarafından verilecek ruhsatlar; 

  (a) Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatları;  

 

 Genel anlamda taşıma ve bulundurma ruhsatı ile silah sahibi olmada kişilerin mal 
ve can güvenliğine bağlı bir düzenleme söz konusudur. Öncelikle belirtmek gerekir ki bir 
kişinin bu kanun kapsamında ruhsat almaya hakkı bulunması durumunda alabileceği silah 
miktarında bir sınırlama yoktur.  

 Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl için geçerli olup, 
yenileme harcı alınmak şartıyla, her 5 yılda bir yenilenmektedir. Sürenin sona ermesinden 
bir ay önce 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan 
itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma 
ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilmektedir. Ancak, gerekli 
şartları haiz olan kişilere kanun kapsamında belirlenen idari para cezası ödemeleri kaydıyla 
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tekrar ruhsat verilebilmektedir.146 6 ay içinde yeniletilmeyen ruhsatlara ait silahlar yasal 
işlem yapılmak üzere adlî makamlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. Süresi biten taşıma 
ruhsatı ise, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçmektedir. 

 Ayrıca ; 

 - Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar Genelkurmay Başkanı, 
Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma 
Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreteri, Savunma Sanayii Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreter yardımcıları ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı 
aranmamakta (6136 S.K. Md. 6), 

 - Cumhurbaşkanı, başbakan, cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlar, yasama organı 
üyeleri ve bakan yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, özel kanunlarına göre 
silah taşıma yetkisi bulunanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşıyabileceklerine karar 
verilen devlet, belediye, özel idare ve KİT memur ve mensupları ile ilgili yönetmeliğin 8'inci 
maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten 
itibaren, görevin devamı süresince bulundurma ruhsatları ise süre kaydına tabi olmadan 
geçerli olmakta, 

 - TSK’dan tard ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 
disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle TSK’dan ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 
sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12'nci maddesi uyarınca başarısız görülen uzman erbaşlar 
ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca ilişikleri 
kesilen uzman jandarmalar veya 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 2'nci maddesi 
uyarınca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve 
uzman erbaşlar ile TSK’dan istifa ederek ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ve 
en az 10 yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle TSK’dan 
ayrılan uzman erbaşlara verilen silah taşıma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmamaktadır.  

 Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, silah taşınması yasak olan yerler 
dışında her yerde ve her zaman geçerlidir. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı 
menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmamakta; ancak, yabancı menşeli mermilerin 
kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilmektedir.  

 
146 6136 sayılı Kanunun 676 sayılı KHK ile değiştirmeden önceki halinde bu kanun kapsamına giren silahlar için 

verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarının veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu 
ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlü tutulmuş, aksine hareket edenlere bir daha silah 
ruhsatı verilmeyeceği hüküm altına alınmıştı. 676 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonucunda ise, ruhsatları iptal 
edilen kişilerden şartları haiz olanlara 3.000 Türk Lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat 
verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 
üçüncü maddesinde yukarıda belirtilen nedenlerle ruhsatı iptal edilen silahın, hiçbir şekilde aynı şahıs adına 
yeniden ruhsata bağlanamayacağı hükmü üzerinde henüz bir düzenleme yapılmamıştır.(25.04.2017) 
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 Silah bulundurmaya engel durumu bulunmayan ve 21 yaşını dolduran her Türk 
vatandaşı bulundurma amacıyla silah alabilmektedir. Bulundurma ruhsatı mesken ya da 
işyerinde bulundurulmak üzere iki şekilde düzenlenebilmektedir. Bu noktada dikkat 
edilmesi gereken husus taşıt araçlarının iş yeri veya mesken kabul edilmediğidir. 
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak 
değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil 
belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini 
sağlamak zorundadırlar. Bu silahların atış poligonu da dâhil bir yerden diğer yere nakli 
ancak mülki amirin vereceği silah nakil belgesi ile olmaktadır.  

 Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya 
bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca 
bulunmadığına dair doktor raporu ve adli sicil belgesi ile Bakanlıkça belirlenen diğer 
belgeler istenmektedir.  

 Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı 
silahlarını Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe 
yoluyla devredebilmekte veya Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne 
hibe edebilmektedirler. Ayrıca taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı 
halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün muvafakati ile aralarından birine 
kanunî bir engel yok ise devri sağlanabilmektedir. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları 
halinde, vali bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı 
mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilmektedir. 

 Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına ilişkin olarak değinilmesi gereken diğer bir 
husus da ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak 
üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli 
silah taşıma ve bulundurma izni verilemeyeceğidir.  

ÖNEMLİ 

 6136 sayılı yasanın 3684 sayılı yasa ile değişik EK-1’nci maddesi silah taşınması ve 
bulundurulması yasak olan yerleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir: 

1. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve 
infaz kurumlarında ve bunların eklentilerinde, 

2 Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde ve akıl hastanelerinde, 

3. Öğrencilerin toplu olarak bulundukları yurt, eğitim ve kurumlarında, 

4.  Siyasî partilerin açık ve kapalı yer toplantıları ile izinli ve izinsiz yapılan toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinde, 

5. Sendika ve derneklerde veya bunlara yapı olarak bağlantılı olan yerlerde veya 
bunların toplantı ve kongrelerinde, 

6. Her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarında, 

7. Yasalara uygun veya aykırı grev ve lokavt yapılmakta olan işyerlerinde. 

8. TBMM ana binaları ve Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde. 
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  (b) Yivli Spor Tüfek ve Tabancalarına Verilecek Olan Ruhsatlar; Yivli spor tüfek 
ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilmektedir. Bu 
silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı 
ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilmektedir. 
Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerince önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenmektedir. Her 
antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenen bu belgede yer ve gün açık olarak 
yazılmaktadır. Bu silahlar, ancak boş olarak, paketlenmiş bir şekilde, araçların torpido 
gözünde ya da bagajında nakledilmekte, üstte taşınamamaktadır. 

  (c) Yivli Av Tüfeklerine Verilecek Ruhsatlar; Avda veya sporda kullanılan her 
nevi ateşli yivli silahlar 6136 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre ruhsata tabidir. Avcılık 
belgesi bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı 
düzenlenmektedir. 

  (ç) Saldırı ve Savunma Aletleri; Kanun’un 4. maddesinde tanımlanan özel 
nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya mesleğin yerine getirilmesi için kullanılması 
zorunlu bulunanları imal etmek isteyenlerin, Bakanlıktan yapım izni almaları zorunludur. 
Bir sanat veya meslekte kullanılması zorunlu olan ve kanun kapsamına giren bıçak, diğer 
alet ve benzerlerini sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları 
satın almak için ise mahalli mülki amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar. 

 Yasa kapsamına giren bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne suretle olursa olsun 
üstte taşınamamaktadır. Bunların nakilleri, bavul, valiz, takım veya el çantalarında, çuval, 
bez torba veya ambalajlarında, araçların bagaj veya torpido gözlerinde ve ani olaylarda 
kullanılmayı engelleyecek biçimde kâğıt veya bezle paketlenmiş şekilde üstte yapılması 
gerekmektedir.  

  (d) Mermi Satış İzin Belgesi; Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 
üretilen veya Savunma Sanayi Başkanlığınca ithal edilen veya ettirilen tabanca ve yivli av 

ÖNEMLİ 

 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 85’inci 
maddesinde yapılan ve 09.03.1999 tarihinde 23634 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle; bu tarihe kadar Emniyet Genel 
Müdürlüğünce yerine getirilen işlemlerden Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet 
etmekte olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemlerin aynı esaslara göre Jandarma 
Genel Komutanlığınca yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. 
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tüfeği fişekleri, ilgili tüzüğe147 göre patlayıcı madde satış izin belgesi alma ön şartıyla, aynı 
tüzüğün 83. maddesinde belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü gruba dahil satıcılardan148 6136 
sayılı kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik hükümleri gereğince tespit edilecek şartları 
yerine getirenlere valilikçe, Mermi Satış İzin Belgesi verilebilir.  

 Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, en geç 3 gün içinde valiliğe bildirmek kaydıyla, kendi 
aralarında mermi satışı yapabilmektedir. Mermi Satış İzin Belgesi olanların depo ve satış 
yerlerinde bulundurabilecekleri mermi miktarı, muhafazası ve naklinde alınacak tedbirler, 
yukarıda belirtilen Tüzük hükümleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenmektedir.  

 Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın 
alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kaydedilecek her 
silah için, yıllık en fazla iki yüz adet mermi satın alınabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun 
görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit 
olunmaktadır.  

  (e) Demirbaşa Kayıtlı Silahlar; Yönetmeliğe uygun olarak kurum, kuruluş veya 
kişilerin satın aldığı demirbaş silahlar, silah demirbaş defterine kayıt edilmektedir. Bu 
silahlar, adına silah taşıma ruhsatı düzenlenen kişi dışında başkası tarafından 
taşınamamakta, demirbaşa kayıtlı silah ve mermiler, özel oda, kasa veya dolaplarda 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

 Demirbaş silaha sahip işyerleri, bu silahların demirbaş kaydından itibaren beş yılda 
bir yenileme işlemi yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, demirbaş silaha ihtiyacı kalmayan 
kurum veya işyerlerine ait silahlar, bu yönetmelik hükümlerine göre durumları uygun olan 
kişi veya kuruluşlara usulüne uygun olarak devredilebilmektedir.  

  (f) Silahlarda Yapılacak Tamir ve Değişiklikler; Ruhsata bağlanarak tescil 
edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme 
ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir. Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve 
balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi 
ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için Silah Tamir Yeri 
Açma Ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte 
Valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir. Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili 
kriminal Polis/Jandarma laboratuvarına göndermektedir. Buradan alınacak rapora 
istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verebilmektedir.  

 (2) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce Verilen Ruhsatlar: 

 
147 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, 
Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük. 
148 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, 
Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük. 
Madde 83:  İzin belgelerinde belirtilen en yüksek miktarlara göre patlayıcı maddeleri kullanacak ve satacak 
olanlar üç gruba ayrılmıştır: 
 Birinci grup: Perakende satıcılar, kuyucular ve az miktarda patlayıcı madde kullananlar. Bunlar depo kurmak 
zorunda değildirler. 
 İkinci grup: İki tondan az patlayıcı madde depolayacak olan satıcılar, taş ocakları, çimento fabrikaları, küçük 
maden ocakları işleticileri, kanal açma, tarıma elverişli saha hazırlama işlerini yüklenenler gibi tüketiciler. 
 Üçüncü grup: İki ton ve daha çok patlayıcı madde depolayacak olan satıcı ve tüketicilerle maden işletmeleri 
ve stok amacıyla kurulmuş büyük dağıtım merkezleridir. 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

286 

 TSK mensuplarına silah ruhsatları Kuvvet Komutanlıkları tarafından, jandarma 
hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeline Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, emniyet hizmetleri sınıfı personeline ise Emniyet Genel 
Müdürlüğünce verilmekte ve bu kişilerin mevzuata uygun olarak edindikleri zatî silahları 
kimlik belgesine işlenmektedir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma 
ruhsatı yerine geçmektedir.  

 SİLAH TAMİRHANE AÇMA İZNİ 

  (a)  Silah Tamirhanesi Açma İzni (Yntl. md. 71); Ateşli ve ateşsiz silahları tamir 
yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli zabıta tarafından yapılacak tahkikattan sonra 
tamir yerinin açılacağı yer valiliğince verilebilmektedir. Silah tamirhanesi ve şubesini açma 
izninin verilebilmesi için,  

  - Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, yönetmeliğin 16. 
maddesinde belirtilen ateşli silah ve mermilerini taşıma ve bulundurma ruhsatı 
verilmeyecek hallerden birine girmemiş olması,  

  - Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki 
yeterlilik sınavını kazanmış olması, 

  - Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskûn mahal içinde, genel 
güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması, 

  - Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 
16. maddede belirtilen engel hallerden birine girmemiş olması, şartları aranmaktadır.  

  (b) Atış Poligonları; Trap-Skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları 
kurmak isteyenler yönetmeliğin 61. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte İçişleri 
Bakanlığı'na müracaat ederek “Ön İzin Belgesi” almak zorundadırlar. Ön izin alınmasını 
müteakiben yönetmeliğin 62. maddesinde belirtilen kuruluş izin belgesi alınması, 
devamında ise, yönetmeliğin 63. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte valiliğe 
müracaat edilmesi ve Bakanlıkça İşletme İzin Belgesi verilmesi gerekmektedir.  

  Açık atış alanları ve poligonlarına yönelik yönetmelik kapsamında bazı tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. Öncelikle söz konusu atış alanları ve poligonların en yakın 
yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta olması, Uluslararası Atış 
Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari ölçülere sahip olması 
ve alanın kullananları tehlikeye düşürmeyecek şekilde belirlenmiş emniyet tedbirlerine 
haiz olması gerekmektedir.  

 Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini 
için İçişleri Bakanlığından izin alınmakta, yine bu poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve 
cephane bulundurulacağı da Bakanlıkça tayin ve tespit edilmektedir (Ynt.Md.65). 
Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen 
çalışamaz durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve 
mermiler, Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumuna devredilebilmektedir (Ynt.Md.65).   

 (4) Silah Satın Alma. Kayıt ve Tescil: 

  Taşımak veya meskeninde bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler 
kanunen kabul edilen yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki, işyerinde silah bulundurmak 
isteyenler ise işyerinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere; Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu Kuvvet 
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Komutanlığından, Jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığından, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte 
ilgisine göre bu komutanlıklara müracaatları halinde, silah taşımak ve bulundurmak için 
gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak 
üzere düzenlenen “Silah Satın Alma Yetki Belgesi” verilmektedir. İki nüsha olarak 
düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir; diğer 
nüshası dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 
altı aydır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu 
kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınabilmektedir (Ynt.Md.22). 

 Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği 
tarihten itibaren 60 gün süre ile geçerli olmaktadır. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve 
faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah 
sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek 
zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına 
aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılması 
gerekmektedir (Ynt.Md.22). 

 c. Kanun Kapsamında Düzenlenen Yaptırımlar: 

 Kanunda belirtilen hususlara karşı işlenen fiiller suç ve kabahat kapsamında 
değerlendirilmiştir. Suç olarak; 

  a. Bu kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye 
sokmak veya sokmaya kalkışmak veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık etmek veya 
bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve 
Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında 
ülkede yapmak veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları 
veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşımak veya yollamak veya taşımaya bilerek 
aracılık etmek, satmak veya satmaya aracılık etmek veya bu amaçla bulundurmak 
(Madde:12), 

  b. Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın 
almak veya taşımak veya bulundurmak, kurusıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da 
benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli 
silah haline dönüştürmek (Madde 13),  

  c. Kanun hükümlerine aykırı olarak kanunun 4’üncü maddesinde yazılı olan 
salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki bıçak veya başkaca aletleri 
yahut benzerlerini ülkeye sokmak, sokmaya kalkışmak veya bunların ülkeye sokulmasına 
aracılık etmek veya bunları ülkede yapmak veya bir yerden diğer bir yere taşımak veya 
yollamak veya taşımaya aracılık etmek (Madde 14), 

  d. Kanun hükümlerine aykırı olarak kanunun 4. maddesinde yazılı olan bıçak 
veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak 
veya bulundurmak (Madde 15), 

  e. Kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla 
bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak 
(Madde 15), 

  f. Silah taşınması yasak olan yerlere silahla girmek veya buralarda silah 
taşımak suç olarak tanımlanmıştır(Ek Md.1). 
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 Bu noktada genel anlamda meskûn mahal dışında ruhsatlı silahla ateş etmenin 6136 
sayılı kanun kapsamında bir suç ve cezai yaptırım gerektirip gerektirmediği genelde 
karıştırılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu eylem 5237 sayılı 
TCK’nun 170. maddesindeki “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçu 
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu maddede suçun unsurları 
arasında ateşli silahın cinsi veya meskûn mahal içi veya dışı şeklinde bir ayırım 
bulunmamakta ve eylemin kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli 
olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş 
etme unsurlarına bakılmaktadır. 

 Yukarıda belirtilen suçların tespiti halinde kolluğun adli işlemlerde uyguladığı şekilde 
Ceza Muhakemesi Kanuna göre acele önlemleri alması, şüphelileri yakalanması, suç 
aletlerine ve vasıtalarına el koyması, Cumhuriyet Savcısına haber vermesi ve Cumhuriyet 
Savcısının talimatı doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.  

 Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatların 
belirlenen süre içinde yeniletmeyenlerin ruhsatlarının iptal edilmesi gerekmektedir. 
Ancak, gerekli şartları haiz olan kişilere 3.000 Türk Lirası idari para cezası ödemeleri 
kaydıyla tekrar ruhsat verilebilmektedir. Söz konusu idari para cezasını vermeye mülki 
amir yetkilidir  
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                                EK- 

SİLAH RUHSATI İSTEK FORMU 
 
                                                          
                                 …………….…….. VALİLİĞİNE 
 
 
Silah bulundurma/taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum Bu formdaki bilgilerin 
doğruluğunu beyan eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arzederim. ….../…./.…. 
 
Dosya No:               İMZA 

 RUHSAT ALACAK OLANIN 

Soyadı  

Adı  

Baba adı  

Ana adı  

Doğum yeri ve tarihi (gün-ay-yıl)  

Görevi/Mesleği  

Rütbe ve ünvanı  

Kurum sicil no  

İkamet adresi  

Çalıştığı kamu kurumunun adı  

Yaş, ad ve soyadı tahsisi varsa ne olduğu  

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER 

İli  

İlçesi  

Mahalle-Köy  

Cilt no  

Sayfa no  

Kütük sıra no  

Verildiği nüfus idaresi  

Veriliş nedeni  

Cüzdan kayıt no  

Veriliş tarihi  

AÇIKLAMALAR : 
A. Bu form 6136 sayılı kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 sayılı kararname ile yürürlüğe 

konulan Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat müracaatlarında tanzim edilir. 
B. Bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alan kişiler sonradan 16 ncı maddede 

belirtilen durumlara girmeleri  halinde, durumu en geç 6 ay içinde bildirmekle 
yükümlüdürler. 

  
     Adı ve Soyadı  :                 ........./..../20... 
 Rütbe ve Ünvanı  :        İmza ve Mühür 
 Memuriyet Sicil No :            Kontrol Eden Amir 
  



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

290 

                                  EK-C 

T.C. 
………… VALİLİĞİ 

Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı 
Şube  : …………………. 
Sayı  : …………………. 

 
 

SİLAH NAKİL BELGESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SİLÂH SAHİBİNİN 
  Adı      : ……………………………. 
  Soyadı     : ……………………………. 
  Baba Adı     : ……………………………. 
  Doğum Yeri ve Yılı   : ……………………………. 
  İş veya Sanatı    : ……………………………. 
  Silahın Bulundurulacağı 
  Adres     : ……………………………. 
 
  SİLÂHIN 
  Cinsi      : ……………………………. 
  Markası     : ……………………………. 
  Çapı      : ……………………………. 
  Mermi kapasitesi   : ……………………………. 
  Seri numarası    : ……………………………. 
  Silahı götüreceği adres : ……………………………. 
 
   Bu nakil belgesinde özellikleri yazılı yukarıda açık kimliği belirtilen silah 
sahibi tarafından belgedeki adrese ………….………………….. tarihleri arasında götürüp-
getirmesinde kullanılmak üzere yol belgesi olarak verilmiştir. 
 
                 VALİ  
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EK-D 

 
T.C. 

        ..........VALİLİĞİ 
Emniyet Genel Müdürlüğü/Jandarma Genel Komutanlığı 

 
 

 
SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI 

         RUHSATIN 
 Numarası    :  
 Başlangıç Tarihi   :  
 Bitiş Tarihi    :  
 
 
        TAMİRCİNİN 
 Adı ve Soyadı     : 
 T.C.Kimlik Numarası  :  
 İşyeri Adresi    :  

   
       Bu belge, yukarıda ad, soyadı ve işyeri adresi belirtilen şahıs adına 
21/3/1991 tarihli ve  91/1779 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 71’nci maddesi 
uyarınca düzenlenmiştir..                                                                        
 

                                                                                              İmza-Mühür  
                                                                                                                  Adı Soyadı             

                                                                                                                                     Vali 
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EK-G 
 

T.C. 
…………. VALİLİĞİ 

Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı 
SAYI  :         …../…./….. 
KONU : 
 
 
 

 
 
 

SİLÂH SATIN ALMA YETKİ BELGESİ 
 GERÇEK KİŞİ 

Adı  ve Soyadı : 

T.C. Kimlik Numarası : 

Adresi 

 TÜZEL KİŞİ 

Adı/Unvanı  

Adresi  

Yetkilendirilmiş Kişi  

Adı ve Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

 
   Yukarıda açık kimliği yazılı kişi/kurumun 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri gereğince MKE Kurumundan (    ) adet silah ve her silah için (  ) 
adet mermi satın almasında sakınca görülmemektedir. 
     Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Sadece adına 
tanzim edilene satın alma yetkisi verir. Satın alınan silah ve mermilere ait fatura silahın 
menşei belgesi olup düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah 
sahibi bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek 
zorunda olup, bu belge tebligat yerine geçerlidir. 
 
                            İmza Mühür 
                   Adı Soyadı 
                      Vali

 

 

Fotoğraf ve 

Mühür 
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                                                                                                       EK_H 
T.C. 

…………. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı 

 
SAYI  :         ……/…../…… 
KONU : 
 

MERMİ SATIN ALMA BELGESİ 
SİLÂH SAHİBİNİN: 

ADI SOYADI  

DOĞUM YERİ TARİHİ  

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE  

ADRESİ  

SİLÂHIN: 

MARKASI  

ÇAPI  

MODELİ  

SERİ NO  

DEFTER KAYIT NO  

RUHSAT TÜRÜ  

 Bu belge yukarda adı geçen kişi/kurumun belirtilen silahına 91/1779 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Yönetmeliğin” 24’üncü maddesine göre (     ) adet mermi satın alması için düzenlenmiş 
olup, bir yıl süreyle geçerlidir. 
 Belge sahibi, mermi satışı yapan müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya 
bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartını ve belgesini ibraz etmek zorundadır. 
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EK BİLGİ: ATEŞLİ SİLAHLARI TAŞIYABİLECEK VEYA BULUNDURABİLECEK OLANLAR
 6136 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ateşli silahları taşıyabilecek veya mesken ya 
da işyerinde bulundurabilecek olanları yedi grupta toplamıştır: 

 1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcıları Bakanlar, Yasama 
Organı Üyeleri ve Bakan yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar (md.7/1). 

 2. Özel Kanunlarına  Göre Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olanlar (md.7/2): (TSK 
mensupları, EGM’de emniyet hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda çalışanlar, çarşı ve 
mahalle bekçileri, Orman Gn.Md.lüğünce gerekli görülecek olanlar, gümrük 
muhafaza ve muamele memurları ve özel güvenlik teşkilâtı personeli.)  

 3. Cumhurbaşkanı Kararı İle Silah Taşıyabileceklerine Karar Verilen Devlet, 
Belediye, Özel İdare ve Kamu İktisadı Teşebbüsleri, Memur ve Mensupları (md.7/3). 

 4. Bazı Kamu Görevlerinden Emekli Olanlar (md.7/4) :  

  - Emekli Kamu Görevlileri (Yntl.md.10) : (Vali,  kaymakam gibi mülki idare 
amirliği hizmetleri sınıfına, hâkim ve savcılara, büyükelçi, müsteşar, başkatip, 
başkonsolos, konsolos, ve ateşlere, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda 
çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına, çarşı ve mahalle bekçilerine, 
orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, gümrük muhafaza teşkilâtı 
amir ve memurları vb.), 

  - Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli (Yntl.md.11) : 

 5. Cumhurbaşkanınca çıkarılacak Yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler 
tarafından verilecek izin vesikası alanlar (md.7/5) 

 6. 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre 
görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar ile aynı 
Kanunun mülga ek 16 ncı 

maddesinin birinci fıkrasına ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre 
görevleriyle ilişiği kesilenler (md.7/6), 

 7. Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son 
verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere, 
en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış 
bulunanlar (md. 7.7), 
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 7.4. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 

Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun: 

 

 15 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren bu kanunun hazırlanış amacı, söz konusu 

dönemde av tüfeği yapımı, çalışma esaslarının belirlenmesi ve satış ve ihracatını 

düzenleyen bir mevzuat oluşturmak ve özellikle av tezkeresinin aynı zamanda av tüfeği 

taşıma ruhsatı olmasına yönelik düzenlemenin yerine etkin bir denetimi sağlayacak bir 

ruhsatlandırma sistemi oluşturmaktır.  

 

 a. Kanunun Kapsamı: 

 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan, her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz 
basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapan fabrika 
ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması, 

YİVSİZ AV TÜFEKLERİ 

 Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan 
tüfeklerdir. 

SPOR VE NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI: 

 Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası 
standartlara uygun tüfek ve tabancalardır. 

AV BIÇAĞI: 

 Sadece avda kullanılan av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya 
yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır. Bu özelliklere sahip olmakla 
beraber, açılıp kapanabilir susta mandallı olmayan ve sadece namluyu kilitleme 
düzenine sahip bıçaklar da av bıçağı sayılır. 
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satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması ile ilgili hususlar bu kanun ile 
düzenlenmiştir. Yine kanunun uygulama şeklini belirtmek amacıyla, 2521 Sayılı Avda ve 
Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik de bulunmaktadır.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan Düzenlemeler:  

 2521 sayılı Kanun kapsamındaki en önemli düzenlemelerin başında Satıcılık Belgesi 
ve Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi işlemleri ile kanun kapsamındaki özel malzemelere ilişkin 
düzenlemeler gelmektedir. Bu nedenle kısaca bu belge ve ruhsatlara değinmekte fayda 
bulunmaktadır.  

 (1) Satıcılık (Bayilik)Belgesi (EK-A):  

 Bu kanun kapsamına giren silâhların satışını yapmak isteyenler bu belgeye sahip 
olmak zorundadır. Bu belge illerde münhasıran valilerce verilmektedir. Satıcıların bu yetki 
kapsamında şüphesiz bir takım yükümlülükleri de bulunmaktadır. Öncelikle yivsiz tüfek 
satın alma belgesi olmadan satış yapamayacak olan bu bayiler aynı zamanda bir ay içinde, 
önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile 
alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek 
ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren 
listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar. 

  (2) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi: 

 

 Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, yerleşim yerinin en 
büyük mülkî amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadırlar. Yivsiz Tüfek 
Ruhsatnamesi verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Bu belge tüfek 
sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. 
Yani yivsiz tüfek ruhsatnamesi açısından taşıma veya bulundurma diye bir ayırıma 
gidilmemekte ve tek bir belge düzenlenmektedir. Hemen hatırlatmak gerekir ki bu belge 
avcılık belgesi olarak kullanılmaz. 

 Yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler ve bunların sahip olduğu silahlar için, belgeyi 
düzenleyen kolluk tarafından Silah Kayıt Defteri (EK-B) tutulması gerekmektedir. 

 18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerinin adına belgelendirilmiş 
ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 
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demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici veya idarecilerin sorumluluğu altında Türkiye 
Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle, atış poligonlarında veya sportif 
faaliyetlerin yapıldığı alanlarda taşıyıp kullanabilmektedirler.  

 

 (3) Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi: 

 Yivsiz tüfek almak isteyenlerin mahallin en büyük mülkî amirinden Yivsiz Tüfek 
Satın Alma Belgesi almaları gerekmektedir. Belge sahipleri, silâh üreten ya da satan kişi 
veya kuruluşlara bu belgeyi göstermek suretiyle av tüfeği satın alabilmektedir. Satılan av 
tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgeyi veren kolluk makamına başvuru ile yivsiz tüfek 
ruhsatnamesine tüfeğin cins, marka, çap ve seri numarası belirtilmek suretiyle 
kaydettirilmesi zorunludur.149 Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca 
satışlarında bu belge aranmamaktadır. 

 Yivsiz tüfek ruhsatnamesinde kayıtlı av tüfekleri sadece yivsiz tüfek ruhsatnamesi 
olan kişilere satılabilmekte veya hibe yoluyla devredebilmektedir. Bu durumda da en geç 
bir ay içinde ruhsatname düzenleyen makamlara başvurarak, devrettikleri tüfeği 
belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek gerekmektedir.  

 (4) Koruma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi: 

 Öncelikle hemen belirtmek gerekir ki, Koruma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi 2521 
sayılı Kanun kapsamında verilen bir belge değil, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. 
maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılarak yayınlanan 
o yıla ait merkez av komisyonu kararı çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge 
Müdürlüklerine bağlı illerdeki şube müdürlüklerince verilmektedir. 

 Bu kapsamda ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla ve bahçe gibi yerlerde, arı 
kovanlarının bulunduğu yerlerde ormanda çalışmaları nedeniyle kaldıkları yerlerde, 
kendilerini korumak maksadıyla ruhsatlı yivli ve yivsiz tüfeklerini taşıyabilmek için 
“Koruma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi”ni almak zorundadır. Ancak bu kişiler 
yanlarında sadece “tek kurşun fişek150” bulundurabilirler. Ancak bu kişiler yukarıda 
belirtilen durumunu gerek kolluk birimleri gerekse diğer birimler sorduğunda 
açıklayabilmek zorundadır. Yani bir çoban kendi güvenliği için yanında ruhsatlı av tüfeği 
taşıyorsa sürü sahibi veya ücretli çoban olduğuna dair muhtarlıklarından alacaları yazıyı, 

 
149 Bir aylık sürenin geçmesinden sonra müracaat edilmesi hâlinde bir yaptırım uygulanacağına dair bir hüküm 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu süre geçmiş olsa dahi, bilgilerin belgelere işlenmesi gerekmektedir. Hava ve 
gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmamaktadır. 
150 Tek kurşun fişek Büyük hayvan avlarında, özellikle domuz avında kullanılmaktadır. Merkez av komisyonu 
kararında bahsedilen tek bir fişek değil fişeğin niteliğidir. 

ÖNEMLİ 

 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe, 7 Aralık 2000 gün ve 24253 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan yönetmelikle eklenen ek maddeyle Jandarma Genel 
Komutanlığına kendi sorumluluk bölgesinde ikamet eden şahıslara belge ve ruhsat 
düzenleme yetkisi verilmiştir. 
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arıcıların arıcılık kimlik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Bu durumda olan kişilerden 
avcılık belgesi ve avlanma izni aranmamaktadır. 

 (5) Av Bıçakları ve Ateşsiz Tüfek ve Tabancalar: 

 Kural olarak av bıçaklarının işyeri veya meskende bulundurulması belgeye bağlı 
değildir. Ancak avcılık belgeleri ile birlikte avlaklarda üstte taşınabilmektedir. Av 
bıçakları yerleşim yerlerinde ve şehir içinde av torbası veya av çantasında, ani olaylarda 
kullanmayı engelleyecek şekilde, kâğıt veya bezle sarılıp paketlenerek taşınması 
gerekmektedir. 151 

 (6) Av Fişekleri ve Barutları: 

 Avcılık belgesi sahiplerinin bir kiloya kadar ambalajlı barutları, avda kullanılan dolu 
fişekleri ve her türlü av malzemesi ile ilgili tüzüğün152 83. maddesinde belirtilen birinci 
gruba dahil satıcıların, aynı belediye sınırları içerisinde taşıyacakları, beş kilogramı 
geçmeyen ambalajlı av barutları, her türlü av malzemesi ve 5.000 adedi geçmeyen ava 
mahsus dolu fişekler taşıma izin belgesine tabi değildir. Bu miktarların üzerinde yapılan 
her türlü taşıma için belge şartı aranmaktadır.  

 İlgili mevzuat gereği 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin bu kanun kapsamındaki silah 
ve malzemeleri almalarında bir engel bulunmamasına karşın, yaş küçüklüğü dışında 
yukarıda sayılan belge ve ruhsatların verilmesini engelleyen veya iptalini gerektiren hâller 
kanun kapsamında çıkarılmış olan yönetmeliğin 14. maddesinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda; 

 - Ateşli silâhlarla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar, 

 - Ruhsatlı silâhıyla suç işleyenler veya silâhın muhafazasındaki ihmal ve/veya 
kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs 
edilmesine neden olmaktan mahkûm olanlar, 

 - Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı hâlde meskûn 
mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silâh 
atanlar ile bu suçların birinden mahkûm olanlar, 

 - Ateşli silâhla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı 
veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para 
cezasına mahkûm olanlar, 

 - Ateşli silâhla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri 
amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme 
suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, 

 - 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı 
fiillerinden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar, 

 - 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12., 13., 
14. ve 15. maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı 

 
151 Bu kurala aykırı olarak av bıçağını taşıyanlar hakkında yasal işlem yapılacağı yönetmeliğin 11. maddesinde 
belirtilse de 2521 sayılı yasada bu eylemi cezalandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  
152 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, 
Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük. 
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cezaya mahkûm olanlar ile aynı Kanunun 4. maddesinde yazılı yasak aletlerden birini 
kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm 
olanlar, 

 - Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, 
ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, 
bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk ve nakletme, 
alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma 
suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

 - Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklı olanlar, 

 - Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar bu kanun 
kapsamındaki silah ve malzemeleri alamazlar. 

 Kısıtlı olma, akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle oluşan 
engellerin dışında yukarıda sayılan kapsama girenler, affa uğramış olsalar veya 
mahkûmiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen 
karar üzerine adlî sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir surette bu belge ve izinler 
verilmez.  

  (7) Fabrika veya imalathane kuruluşuna izin verme (Md.4): 

  Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların 
aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, kuruluş izni almak için 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile fabrika veya imalathaneyi 
yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına 
başvurmak zorundadırlar. İçişleri Bakanlığınca, gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma 
yapılmak suretiyle izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik 
bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu ile kuruluş izni verilmektedir.  

 Verilen kuruluş izni imalata başlamak için yeterli olmamakta, imalathanenin 
uygunluğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması durumunda İçişleri 
Bakanlığınca verilecek faaliyet izni gerekmektedir.  

 Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden 
kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri 
numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık 
adreslerini belirleyecek tarzda düzenleyecekleri listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük 
belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il merkezlerinde valiliğe 
vermek zorundadırlar (md.7). 

 Faaliyete başlayan imalathane ve fabrikaların Türk Standartları Enstitüsünce kabul 
edilip Bakanlar Kurulu kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun üretim 
yapıp yapmadığı ise İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken 
denetlenmektedir.  

 c. Kanun Kapsamında Düzenlenen Yaptırımlar: 

 Kanunda belirtilen hususlara karşı işlenen fiiller suç ve kabahat olarak iki yaptırım 
türünde de değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Kanun’un 11. maddesinde, kuruluş iznini 
veya faaliyet iznini almadan bu kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve 
tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kurmak veya işletmek veya işyerleri ya da 
ikametgâhında söz konusu silâhları imal etmek veya satmak kanun tarafından suç olarak 
tanımlanmıştır. 
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 Kabahat olarak tanımlanan eylemler ise 12. maddede sayılmaktadır. Bunlar; 

 (1) İdari para cezası uygulanacak haller; 

  (a) Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen imalat ve satış listeleri ile 
belgelerini süresi içinde vermemek veya imalat ya da satışını bildirmemek, 

  (b) Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapmak ve ruhsatlı yivsiz 
av tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına vermek, 

  (c) Mülkiyetinin kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek 
ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulundurmak olarak, 

 (2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının uygulanacağı hali ise, ruhsat 
işlemleri esnasında muhafaza altına alınan tüfeğe ilişkin ruhsatname işlemlerinin bir ay 
içinde tamamlanamaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi durumları 
olarak belirlenmiştir.  

 6136 sayılı kanun kapsamında yapılan bir açıklamayı bu kanun için de yapmakta fayda 
vardır. Bu noktada genel anlamda meskûn mahal dışında ruhsatlı av tüfeği ile ateş 
etmenin 2521 sayılı kanun kapsamında bir yaptırım gerektirip gerektirmediği genelde 
karıştırılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada söz konusu eylem 5237 
sayılı TCK’nun 170. maddesindeki “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçu 
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu maddede suçun unsurları 
arasında ateşli silahın cinsi veya meskûn mahal içi veya dışı şeklinde bir ayırım 
bulunmamakta ve eylemin kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli 
olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş 
etme unsurlarına bakılmaktadır. 
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     EK-A 

T.C. 
................................... VALİLİĞİ 

JANDARMA KOMUTANLIĞI/EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
                 

       
ŞUBE   : .................. 
BELGE NO : .................. 
 
              Fotoğraf 
 
 

SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ 
BELGE SAHİBİNİN 
Adı ve Soyadı : ......................................................................... 
Baba Adı : ......................................................................... 
Doğum Yeri ve Yılı : ......................................................................... 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : ......................................................................... 
İkamet Adresi : ......................................................................... 
 
İZİN VERİLEN YERİN 
İş Adresi : ......................................................................... 
İzin Tarihi : ......................................................................... 
İzin Müddeti (Yazı ile) : ......................................................................... 
 
Bu belge 2521 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olup, 10 Mart 1992 tarihli ve 

17692 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2521 sayılı Avda ve Sporda 
Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 10’ncu maddesi 
gereğince yukarıda açık kimliği yazılı şahsın belgede belirtilen iş yerinde kanun kapsamına 
giren tüfek ve nişan tabancalarını satmak için verilmiştir. 

 
                                                                         ................................................... 
                                                                                                   Vali 
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 7.5. 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun: 

 

 

 Kurusıkı olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar son dönemlerde 
şekilsel açıdan gerçek silahlarla neredeyse birebir benzerliklerinden istifade edilerek 
nitelikli yağma, soygun, hırsızlık, tehdit, adam kaçırma, zorla senet imzalatma gibi suçlarda 
kullanılması üzerine özellikle mahkeme sürecinde önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu 
durum ise toplumun huzur ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Kamuoyunda bu 
durumun sıklıkla gündeme getirilmesi sonucu, hali hazırda 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı be Bulundurulmasına Dair Kanun 
kapsamına girmeyen bu silahlar için söz konusu kanun düzenlenmiş ve 12 Şubat 2008 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 a. Kanunun Kapsamı: 

 5729 sayılı kanun, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, 
satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili 
izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektedir. Kanunda geçen ses ve gaz fişeği atan 
silah; kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade 
etmektedir. Kanunun uygulama şekli, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında 
Yönetmelikte gösterilmiştir. 

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH 

 Kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade 
etmektedir. 

 Bu Kanun kapsamındaki silahların üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
silahlardan rengi ve şekli belirtilecek ve açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret 
taşıyacak şekilde üretilmesi zorunludur. 

 Ses ve Gaz fişeği atabilen silahların taşınması yasaktır. 

 18 yaşından küçüklere satılması yasaktır.  

 Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için 
ruhsatlandırılmış yerlerce yapılabilmektedir. 
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 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenleme: 

 Bu Kanun kapsamına giren silahların imali Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine 
tabidir. Bu Kanun kapsamındaki silahların üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
silahlardan rengi ve şekli belirtilecek ve açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak 
şekilde üretilmesi zorunludur. Bu zorunluluklar ithalatta da aranmaktadır. Ayrıca söz 
konusu silahlar sadece ses ve gaz fişeği atabilen silâhlarda kullanılmak üzere imal edilmiş 
nitelikteki fişekleri kullanabilecek yapıda olmalı ve birden fazla fişeği seri olarak 
atamayacak nitelikte; yarı otomatik, tek tek veya toplu tabanca çalışma sisteminde imal 
edilmiş olması gerekmektedir.  

 Kanun kapsamındaki silahların ithal ve ihraç işlemleri genel hükümlere göre yerine 
getirilmesine karşın, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun 
görüşünün de alınması gerekmektedir. Bu kapsamda üreticilerin öncelikle Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi alması gerekmektedir. Kuruluş ön 
izni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca iki yıl geçerli olmak üzere verilir. Bu süre ancak, 
kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
haklı bulunması ve kabulü halinde 1 seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilmektedir.  

 Ön izin belgesi alınan her bir model ses ve gaz fişeği atabilen silâhtan 3 adedi, 
prototip üretimin yapılmasının ardından Jandarma veya Polis kriminal 
laboratuvarlarınca üretim esasları bakımından incelenmektedir. İncelenen silâhlardan 
bir adedi mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilmekte, bir adedi 
laboratuvarda muhafaza edilmekte, bir adedi ise incelemelerde kullanılmaktadır.  

 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik gereğince; 

 - Ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz 
tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır, 

 - Ses ve gaz fişeği atabilen silahları satan yerler, yurt içine ve yurt dışına sattıkları 
mamullerin cins, çap ve seri numaralarını, satın alan kişi veya kuruluşun ad ve açık 
adreslerini belirleyecek tarzda bilgisayar ortamında düzenleyecekleri listeleri bir ay 
içerisinde kolluk birimlerine bildirmek zorundadır. Merkezi kayıt sisteminin devreye 
alınmasını müteakip bildirimler depo girişinde ve çıkışında anlık olarak yapılır, 

 - Genel amaçlı üretimlerden yurt içine satılan ses ve gaz fişeği atabilen silahların 
ambalaj ve kutularına yasal uyarı ile ses ve gaz fişeği atabilen silahın kullanım kılavuzunun 
konulması zorunludur, 
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 Ses ve gaz fişeği atabilen silah sadece dağıtıcılardan alınabilmektedir. Bu kapsamda 
ilgili birim veya sitem üzerinden alınacak bir yetki belgesi sahibi, bu yetki belgesi ile birlikte 
dağıtıcılardan ses ve gaz fişeği atabilen silahı satın alma işlemini gerçekleştirebilirler. Yetki 
belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Alınan her yetki belgesiyle ancak bir adet ses ve gaz 
fişeği atabilen silah alınabilir. Türkiye’de ikamet eden yabancılara, turistlere, mültecilere, 
şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici 
koruma sağlananlara ses ve gaz fişeği atabilen silah satılamaz. Dağıtıcının mevzuatta 
belirlenen şartları sağlamayan ve yetki belgesi olmayan kişilere satış yapması 
durumunda İçişleri Bakanlığınca verilen bayilik belgesi 5 yıl süre ile iptal edilir. 

 Satın alma işlemini gerçekleştiren kişinin fatura tarihinden itibaren bir aylık bildirim 
süresi içerisinde, fatura ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimine 
müracaat etmesi gerekmektedir. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği 
atabilen silah için Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir. 

 

 
Başka bir kişiden ses ve gaz fişeği atabilen silahı devralmak isteyen kişinin ilgili 

mevzuatta belirlenen Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Devir Sözleşmesini düzenlemesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda devralacak kişinin de yetki belgesinin olması gerekmektedir. 
Devreden ve devralan; devir işlemini, sözleşme ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile 

5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN SİLAHLARA AİT 
YASAL UYARI (Ek-1) 

1. Bu silahı satın veya devir alanların bir ay içerisinde mülkî amirliğe müracaat 
etmeleri zorunludur.  

2. Bu silahın taşınması yasaktır.  

3. Bu silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, 
boş olarak kutu içerisinde nakledilebilir.  

4. Bu silah ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan 
dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara satılamaz.  

5. Bu silah 18 yaşından küçüklere satılamaz.  

6. Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.  

YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMAMASI HALİNDE 5729 
SAYILI KANUNUN CEZA HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILIR. 
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birlikte kolluk birimi nezaretinde gerçekleştirir. Yetki belgesi ile ses ve gaz fişeği atabilen 
silah sahibi olan kişinin vefatı halinde; bu kişiye ait ses ve gaz fişeği atabilen silahın, varsa 
vasiyetname ve/veya miras sözleşmesi hükümlerine göre, yoksa mirasçıların tümünün 
muvafakati ile yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak şartıyla mirasçılardan birine devri 
sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, terekenin paylaşımına ilişkin 
yargı kararları geçerlidir. 

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve erişim 
kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde Ses ve Gaz Fişeği Atabilen 
Silah Bildirim Kartı ile nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında 
nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. Bu silahlar bayiden veya üçüncü şahıslardan devir 
veya satın alınmasından itibaren bildirimde bulunulmasına kadar tanınan bir aylık süre 
içerisinde birinci fıkrada belirtilen usule göre ve ancak fatura ya da sözleşme ile 
nakledilebilir. Ayrıca posta veya kargo yoluyla da nakledilme imkanı vardır.  

 Öncelikle belirtilmesi gereken husus Ses ve Gaz fişeği atabilen silahların 
taşınmasının yasak olduğudur. Ayrıca; 

 a. Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı 
hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 
cezasına mahkûm olanlara, 

 b. 18 yaşından küçüklere, 

 c. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş 
esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının satılması yasaktır.  

 Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay 
ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilmektedir. Bu silahların 
belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilmektedir.  

 Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için 
ruhsatlandırılmış yerlerce yapılabilmektedir. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına 
satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde 
Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde 
bulunmaları zorunludur. 

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal etmek veya satmak suç olarak 
tanımlanmakta ve adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.  

 İdari yaptırımlar kapsamında ise;  

 - Kanun kapsamına giren silahların kanunen yasaklanmış olanlara veya 18 
yaşından küçüklere satılması,  

 - Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmesi ile edilmiş 
olanlarının satılması,  

 - Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da 
başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içerisinde mahallî mülki amire bildirimde 
bulunmaması ve usulüne uygun olarak nakledilmemesi fiilleri kabahat olarak düzenlenmiş 
olup idari para cezası ile cezalandırılmakta, ayrıca yaptırıma konu olan silahların 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmektedir. Bu kanun kapsamında idarî para 
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cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir 
yetkilidir. 
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7.6. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu: 

 

 Av ve yabani hayatı korumak, geliştirmek, ekonomiye faydalı hale getirmek idarenin 
önemli görevleri arasında yer almaktadır. Günümüzde av kaynaklarının azalmasının 
yanında, avcı sayısındaki artış, avcılıkta kullanılan araç ve gereçlerin gittikçe gelişmesi, 
tarım alanlarının ve tarım ilaçlarının kullanılması av hayvanlarının hızlı bir şekilde 
azalmasına neden olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra uluslararası anlaşmalarla nesli 
tehlikede olan türlerin korunması, koruma alanları ayrılması ve benzeri çalışmalar 
ülkemizin her geçen gün ilave tedbir almasını gerektirmektedir. Ancak 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu’ndan önce yürürlükte olan 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu bunu 
sağlayamamıştır. Nitekim 4915 sayılı “Yeni” Kara Avcılığı Kanunu 11 Temmuz 2003 
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 a. Kanunun Kapsamı: 

 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av 
ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, 
avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî 
ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk 
tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamak amaçlanmıştır. 
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 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Öncelikli olarak, av işlerine Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Millî 
Parklar Genel Müdürlüğü bakmaktadır. Ayrıca; 

 - Merkezde, Bakanın veya Bakan Yardımcısının başkanlığında, toplam 21 üyeden 
teşekkül eden “Merkez Av Komisyonu153”, 

 - İllerde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; 11 üyeden 
oluşan “İl Av Komisyonu154”, 

 
153 Merkezde, Bakanın veya Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı 
ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Orman 
Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı 
kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam 21 üyeden teşekkül eden Merkez Av 
Komisyonu kurulur (4915 S.K.Md:3). 
154 İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlıktan iki, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile millî eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, jandarma teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları 

KARA AVCILIĞINA İLŞİKİN TANIMLAR 

AV HAYVANI: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça 
belirlenen listede yer alan hayvanlardır. 

YABAN HAYVANI: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça 
belirlenen bütün memeliler, kuşlar ve sürüngenlerdir. 

TROFE: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan 
parçalarıdır. 

AVLANMA HAKKI: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti 
ödeme koşulları ile elde ettiği haktır. 

AV YILI: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süredir. 

AV SEZONU: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk 
grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının 
kapandığı tarih arasındaki süredir. 

AVLANMA ZAMANI: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat 
sonrası arasında kalan zamandır. 

AVLAMA ÜCRETİ: Örnek avlaklar ile Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen Devlet 
avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, 
ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretlerdir. 

AVLANMA İZİN ÜCRETİ: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi 
çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretlerdir. 

AV KORUMA MEMURLARI: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban 
hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, 
korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri 
yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardır. 
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 - Gerekli hâllerde valilik tarafından, il av komisyonundaki yapıya benzer “İlçe Av 
Komisyonu” kurulmaktadır.  

 

 Merkez Av Komisyonunun genel olarak her yıl yayınladığı kararında; 

 - Avlanmaya izin verilen türler (Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığınca 12 
memeli ve 134 kuş av hayvanı olarak belirlenmiştir.), 

 - Av hayvanı gruplarına göre bölgesel avlanma sezonları, 

 - Avcı başına tür bazında avlanma miktarları, 

 - İzin verilen avlanma yöntemleri, 

 - Avlanmaya izin verilen ve yasaklanan sahalar belirlenmektedir.  

 Avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almak şartıyla, yasalarla izin verilen silah, 
araç ve eğitilmiş hayvanlarla, avlanma planlarına veya Merkez Av Komisyonu 
kararlarına göre yapılan bir aktivitedir. Bu çerçevede yapılacak aktivitede istenen avcılık 
belgesi ile 18 yaşını doldurmuş silah taşıma ehliyetine sahip, okuryazar olan ve bu 
kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hâli bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile 
ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş Türk vatandaşlarına, başvuruları hâlinde verilen 
belge kastedilmektedir. Avcılık belgesi bir defaya mahsus verilmekte ve her yıl vize 
ettirilmesi gerekmektedir.  

 

 

 Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında “Avcılık Belgeleri”, avcı eğitim kursu bitirme belgesi alan yerli avcılara 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, yabancı avcılara ise Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünce verilmektedir. 

 Avlanma İzni almak isteyen avcılık belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av 
yılına ait avlanma izin ücretini Döner Sermaye İşletmesine yatırmak suretiyle avlanma 

 
temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam 11 üyeden teşekkül eden il av 
komisyonu kurulur(4915 S.K.Md:3). 

ÖNEMLİ 

 Merkez Av Komisyonu içerisinde J.Gn.K.lığından, İl Av Komisyonlarında ise o ilin 
İl.J.K.lığından birer üye bulunmaktadır. 
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izni almak zorundadırlar. Avlanma izin ücreti Bakanlıkça, hayvan gruplarına, avlanmanın 
il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilmektedir. 
Avlanma izni bir av yılı için geçerlidir ve avlaklarda, avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan 
avlanılamaz. 

 Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara avlanabilmeleri için yabancı avcılık 
belgesi verilmesinde mütekabiliyet esası aranmakta, avcı turistlere ise geçici avcılık belgesi 
verilmektedir.155 Bu kapsamda yabancıların Türkiye’de avlanmasına ilişkin düzenlemeden 
de bahsetmekte fayda bulunmaktadır: 

 - Türkiye'de av turları, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem 
turları yaptıracak seyahat acenteleri Bakanlıktan av turizmi izin belgesini almaya, 

 - Seyahat acenteleri vasıtasıyla veya münferiden sadece özel avlaklar ile gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanmak üzere yurdumuza gelen avcı turistler 
ise yukarıda belirtilen geçici avcılık belgesini almaya ve avlayacakları av hayvanlarını bu 
belgeye kaydettirmeye mecburdurlar.  

Avcı turistler, gerekli izinleri alması durumunda beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av 
tüfeklerini ve bunlara ait mermileri getirebilmektedirler. Avcı turistler, avladıkları ve 
onaylanmış geçici avcılık belgelerine kayıtlı av hayvanlarının etlerini ve hatıra değeri 
taşıyan parçalarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini 
dikkate almak kaydıyla başka bir izne bağlı olmadan yurt dışına beraberlerinde 
çıkarabilmekte, adreslerine gönderebilmekte veya göndertebilmektedirler. 

 

 Avlanma için oluşturulmuş olan özel avlaklar Bakanlıktan izin alınarak kurulmaktadır. 
Diğer avlaklar ise Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünce yönetilmekte, 
işletilmekte veya işlettirilmektedir. Ormanlık alanlar, toprak muhafaza ve ağaçlandırma 
sahaları ile devlet tarım işletmeleri sahaları, baraj gölleri ve bunların emniyet sahalarından 
uygun görülenler ilgili kuruluşun da muvafakati alınarak, il sınırları dikkate alınmak 
suretiyle devlet avlağı olarak tefrik edilebilmektedir. Genel avlaklar ise, devlet avlakları, 
özel avlaklar ve meskûn mahaller haricinde kalan bütün yerlerdir. Avlak alanları büyüklüğü 
memeli türler için en az 3000 hektar, kanatlılar için en az 1000 hektar olarak planlanması 
gerekmektedir. Hangi tür olursa olsun bütün avlaklar Bakanlıkça denetlenmektedir (md. 
11/son). 

 Özel avlaklarda avlanmak avlak sahibinin, devlet avlakları, genel avlaklar ve örnek 
avlaklarda avlanmak Bakanlığın iznine bağlıdır. Sahipli arazilerde avlanmayla ilgili esaslar 
ise Bakanlıkça tespit edilmektedir (md. 12/1). Avlaklarda av hayvanlarından elde edilecek 
her türlü ürünün yurt içi veya yurt dışına nakli, devredilmesi, ticareti, kullanılması ve 
benzeri gibi işlemler, Kanun ile bu Kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler, MAK kararları, 

 
155 Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

için 8 Ocak 2005 gün ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.  

AVLAK 

 Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları 
sahalardır. 
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3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina 
Kanunu ile bunlara bağlı çıkartılan yönetmelikler ve taraf olduğumuz ulusal ve uluslararası 
sözleşme esaslarına göre yapılmaktadır.  

 c. Av Turizmi: 

 Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi 
olan acentelere156 av organizasyonları, av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve 
film çekimleri düzenleyebilmelerini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünce Av Turizmi İzin Belgesi (EK-A) verilmektedir. (A) grubu seyahat acenteleri, 
yabancı turist avcılara, yabancı uyruklulara ve yerli avcılara av organizasyonları, av ve 
yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri; (C) grubu seyahat acenteleri ise 
sadece yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve 
film çekimleri düzenleyebilmektedirler. Av turizmi izin belgesi devredilememekte ve yalnız 
verilen acente tarafından kullanılabilmektedir.  

 ç. Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Koruma Alanları: 

 Yaban hayvanı türleri içinde yer alan av hayvanlarından, korunması gerekenler 
Merkez Av Komisyonunca, av hayvanlarının dışında kalan yaban hayvanları ile diğer türler 
Bakanlıkça koruma altına alınmaktadır.157. Koruma altına alınan yaban hayvanları 
avlanamaz, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez, yavru ve 
yumurtaları toplanamaz, yuvaları dağıtılamaz ve memeliler kış uykusunda rahatsız 
edilemez (md. 4/1). Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve 
korunmasına imkân veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar 
kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez (md. 4/4).  

 Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip edilemez, eko 
sistem bozulamaz, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları 
dışında da olsa bu sahalara olumsuz etki yapacak tesislere izin verilemez, varsa mevcut 
tesislerin atıkları arıtılmadan bırakılamaz, onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler 
dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamaz, irtifak hakkı tesis edilemez(md. 4/5).  

 Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanmanın yasaklandığı gün ve 
sürelerde; tarım alanları ile besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları 
veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda, söz konusu alanlarda konu mahallî 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile orman teşkilatı görevlilerince incelenerek 
hazırlanacak ortak rapor doğrultusunda belli sayıda yaban hayvanının belirlenecek esas ve 
usullerle avlattırılmasına Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünce izin verilebilir 
(md. 4/2). 

 d. Avlanma Esas ve Usulleri: 

 Öncelikle sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, 
üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak avlanma 
sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile popülasyon durumuna göre avlanma günleri ve av 
miktarlarını tespit etmeye, devlet avlakları ve genel avlaklarda bazı türlerin avını ve bazı 
avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya; il av komisyonlarının görüş ve önerileri 

 
156 Seyahat Acenteleri Yönetmeliği 6. maddesi kapsamında;  A Grubu Seyahat Acentesi, tüm seyahat acenteliği 
hizmetlerini yapmakta, B Grubu Seyahat Acentesi kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon 
ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentelerinin düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu 
ve satışını yapmakta, C Grubu Seyahat Acentesi ise yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtma, üretme,  
pazarlama ve satma işlerini yürütmektedir. 
157 Bu kararlar 4915 sayılı Kanunun 4’ncü maddesi gereği Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.  
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doğrultusunda Merkez Av Komisyonu, özel avlaklar ile örnek avlaklarda ise Bakanlık 
yetkilidir. Nesli tehlike altında olan, nadir, hassas ve benzeri statülerde yer alan türler ile 
endemik ve göçmen türlerin korunması amacıyla gerekli koruma tedbirlerini almaya, bu 
türler için bu Kanunda adı geçen koruma alanlarını oluşturmaya ve bu alanları ekolojik 
ihtiyaçlarına göre yönetmeye, doğal türlerin azalması veya nesillerinin tehlike altına 
girmesi durumunda yeniden yerleştirme çalışmalarının ekolojik prensiplere göre 
yapılmasını sağlamaya, av yasağına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, avcılığın 
denetlenmesi ve izlenmesi çalışmalarını yapmaya ve uygulamada gerekli tedbirleri almaya 
Bakanlık yetkilidir.  

 Av sezonu içerisinde olunsa da avlanmalarda bazı kurallara uyulması gerekmektedir. 
Bu kapsamda zehirle avlanmak yasaktır. Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 
otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve 
tabancalar avda kullanılamaz. Eğitilmiş hayvanlarla ve mücadele kapsamında kullanım 
yeri, şekli ve özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenecekler dışında kara, hava 
araçları ve yüzer araçlarla, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre158, 
tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç ve usullerle avlanılamaz, avda kullanımı Merkez 
Av Komisyonu kararı ile men edilen bu tür araç ve gereçlerin pazar ve ticarethanelerde 
bulundurulması ve satışı yasaktır (md. 6/2). 

 Avlanan hayvanların taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve 
kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi 
ve avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silahları ve araçları taşıma veya köpek 
bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esasları Merkez 
Av Komisyonunca tespit edilir. Bu esas ve usullere aykırı şekilde avlanılamaz (md. 6/3). 

 Av ve yaban hayatı yönetimi ile avlanma planlarına göre yapılacak avlanmalar için; av 
hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına ve trofelerine göre belirli ücretlerin ödenmesi 
gerekmektedir. Avlama ücretleri Bakanlıkça tespit edilmekte, Doğa Koruma ve Millî 
Parklar Genel Müdürlüğünce tahsil edilmekte ve Döner Sermaye İşletmesine 
yatırılmaktadır (md. 8/1). 

 e. Fahri Av Müfettişlikleri:  

 Avcıların denetlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Millî 
Parklar Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde fahri av müfettişliği sistemi 
oluşturulmuştur. Fahri av müfettişleri, avcı kuruluşları ve bu konu ile bağlantılı sivil toplum 
kuruluşlarından tamamen gönüllük çerçevesinde belirlenmektedir.  

 Bu kapsamda doğa ile ilgili yenileme ve diğer çalışmalarda çalışmış, en az 25 yaşında 
ve ilkokul mezunu olan avcı eğitimi kurslarına katılmış, kamu hizmetlerinden yasaklı 
olmayan, av suçu veya son beş yıl içerisinde av kabahati işlememiş ve belirlenmiş diğer 
suçlardan ceza almamış olanlar fahri av müfettişi olmak için başvurabilmektedirler. Fahri 
av müfettişleri kamu personeli açısından “Gönüllüler” olarak tabir edilen ayırım içerisinde 
değerlendirilmesi gereken bir konuma sahiptir ve hizmetleri karşılığında bir ücret 
ödenmemektedir.  

 
158 Canlı Mühre (çığırtkan) ile ördek avı Edirne (İpsala, Uzunköprü), Çanakkale (Keşan), İstanbul (Silivri), 

Tekirdağ (Çorlu), Bursa (İnegöl, Uluabat Gölü) illeri dahilindeki sulak sahaların kenarlarında, kışın su basar 

çayırlıklarda, çeltik tarlalarında yaygın olarak yapılmaktadır. Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas 

ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik için 16 Mayıs 2004 gün ve 25464 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 
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 Temel görevleri ilgili birimlere veya kolluğa av suçlarını bildirmek ve avcılıkla ilgili 
alınan kararları avcılara iletmektir. Av koruma memurları, saha bekçileri, genel kolluk 
kuvvetleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ile köy ve kır bekçileriyle birlikte veya 
münferiden denetim yapma yetkisine haiz olan fahri av müfettişlerinin, av suçu/kabahati 
işleyenler hakkında delil teşkil edecek her türlü bilgiyi toplama, olay mahallinde bırakılan 
delil teşkil edecek sair eşyaları tespit etme yetkileri bulunmaktadır. 

 f. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Kanunun 
kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünce 
yapılmaktadır. Bu kanunda belirtilen idari para cezalarını vermeye Tarım ve Orman İl 
Müdürü veya yetki verdiği elemanlar ile Orman işletme şefi yetkilidirler.  

 Ayrıca, genel kolluk ile av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve 
saha bekçileri, bu kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men 
etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye, yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya 
bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri 
ile avlanmada kullanması veya avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması 
yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. Bu 
kapsamda kolluk tarafından yapılacak işlemler kanunda ayrıntılı belirtilmiş olup; 

 - Av yasağına aykırı hareket edenlerin, olay yerinde gerekli tutanaklar 
düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılacağı,  

 - Hüviyeti tespit edilemeyenlerin vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek 
en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en 
yakın zabıta merkezine götürüleceği ve Kabahatler Kanununda “Kimlik Bildirme Kabahati” 
için belirlenen işlemlerin uygulanacağı, 

 - Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçileri ile köy 
muhtarlarının da aynı yetkiye haiz olduğu, 

 - El konulan ve bulundurulması suç oluşturan silâhların ise soruşturma evrakı ile 
birlikte Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirileceği, 

 - El konulan sair eşyaların kabahatle bağlantılı olduğu ve orman idarelerine nakil 
ve teslim imkânının olmaması durumunda ise; kabahat işlenen yer, köy hudutları içinde 
olması halinde o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti 
üyelerinden birine, kabahat işlenen yer, belediye hudutları içinde ise, o yer belediyesine, 
bu makamların hiçbirine teslimi mümkün olmadığı durumlarda yediemin senedi 
karşılığında sanığa ya da itimat edilebilecek diğer şahıslara rızalarıyla ve ücretsiz olmak 
kaydıyla teslim edilmesi gerektiği ( Köy yetkililerine, belediyeye veya imkânsızlık sebebiyle 
itimat edilebilir diğer şahıslara teslim edilen sair eşyalar idarece, en kısa zamanda orman 
idarelerine nakledilir.), 

 - Canlı av hayvanlarının hemen, yaralı olanların ise tedavi edildikten sonra doğaya 
salınacağı veya Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütleri de dikkate alınarak 
Bakanlıkça gerekli işlem yapılacağı,  

 - Av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya güvenlik güçlerine 
gönüllü destek sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği 
görev ve unvanı verilebileceği, fahri av müfettişlerinin ise, yasak avlanma sayılan fiilleri 
işleyenler hakkında tutanak düzenlemeye yetkili olduğu, 
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 - Avcıların talep hâlinde av koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve 
jandarma ile köy ve kır bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge 
ve izinleri ile avladıkları hayvanları ibraz etmek zorunda oldukları ve bu kanuna aykırılık 
oluşturan fiillerin ihbarında ve talep hâlinde takibinde köy ve kır bekçileri, köy muhtarı ve 
ihtiyar heyeti üyeleri av koruma memurlarına ve saha bekçilerine yardıma mecbur 
oldukları kayıt altına alınmıştır. 

 Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. maddesine 
göre Kabahat Oluşturan Eylemler; 

 (1) Koruma altına alınan yaban hayvanlarının avlanması, üreme, tüy değiştirme ve 
göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, yavru ve yumurtalarının toplanması, yuvalarının 
dağıtılması, memelilerin kış uykusunda rahatsız edilmesi, 

 (2) Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanmanın yasaklandığı gün ve 
sürelerde; Orman Genel Müdürlüğünce, mahallî gıda, tarım ve hayvancılık ile orman ve su 
işleri teşkilatı görevlilerince hazırlanacak ortak rapor doğrultusunda belirlenecek esas ve 
usullere aykırı av yapılması  

 (3) Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip edilmesi, 
ekosistemin bozulması, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları 
dışında da olsa bu sahalara olumsuz etki yapacak tesislere izin verilmesi, varsa mevcut 
tesislerin atıklarının arıtılmadan bırakılması, onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve 
tesisler dışında yapı ve tesis kurulması, irtifak hakkı tesis edilmesi, bu sahalarda Bakanlıkça 
gerektiğinde getirilen yasaklara uyulmaması ve bakanlığın uygun görüşü alınmadan diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yasaklama getirilmesi, 

 (4) Av miktarı ve avlanma süreleri dışında avlanılması, 

 (5) Bakanlıkça avlanmanın açık olduğu avlaklarda hayvan türlerinin nesillerini 
devam ettirebilmek için getirilen yasaklara uyulmaması,  

 (6) Avlak sahibinin veya bu avlakları kiralamak sureti ile işletenlerin özel avlakları 
kuruluş amaçları dışında işletmeleri,  

 (7) Avlaklarda izin almadan avlanma, Merkez Av Komisyonunca avlanmanın 
yasaklandığı avlaklarda avlanma, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 
yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayatı geliştirme sahaları ve üretme istasyonlarında 
avlanma,  

 (8) Zehirle avlanma hariç diğer yasaklara ve esaslara aykırı hareket ederek avlanma 
esas ve usullere uymama,  

 (9) Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlanma, avlanma 
izni olmadan avlanma,  

 (10) Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlanma, 

 (11) Avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında taşımadan avlanma, 

 (12) Kişi, kuruluş ve acenteler tarafından av turizmi izin belgesi almadan av turu, 
fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turlarına veya yabancıların 
geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık etme,  

 (13) Geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu 
kişilere,  
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 (14) Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama olarak belirlenmiştir.  

 Bu durumlarda ilgililere idari para cezası yaptırımı uygulanmakta159, ayrıca bu kanunla 
yasak edilen fiilleri işleyenler hakkında avdan men etme idari tedbiri verilmekte, el 
konulan av hayvanları ve türevlerine ise mahallî mülkî amir tarafından mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesi idari yaptırım kararı verilmesi gerekmektedir. (Mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine karar verilen cansız av hayvanları ile, avlanan hayvanlardan elde edilen 
ürünler ve sair eşya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satılarak bedeli Döner Sermaye 
İşletmesine gelir kaydedilir.) Bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
kararı verilmiş olsa bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana 
gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre 
Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden hesaplanarak kabahati işleyenden tahsil 
edilmektedir.  

 Yukarıda belirtilen idari yaptırımlar dışında, yaban hayatı koruma ve geliştirme 
sahaları ile üretme istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının 
arıtılmadan doğal ortama bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya eko sistemin 
olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verenlere ve tahrip edenlere fiilleri suç 
oluşturmadığı takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanması 
gerekmektedir.  

 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında suç oluşturan eylemler ise; 

 (1) Av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirlemek, 

 (2) Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik 
dengenin bozulması tehlikesine neden olmak, 

 (3) Zehirle avlanmak suç olarak tanımlanmakta ve hapis ve adli para cezası 
yaptırımları öngörülmektedir.  

 
159 Bu kanunda kabahat oluşturan eylemlerle ilgili idarî para cezalarında Kabahatler Kanunun 17/7 maddesinde 
uygulanması öngörülen yeniden değerleme oranı gözetilerek artırım yapılması konusunda daha geniş 
açıklama için Kabahatler Kanunun 17. maddesindeki anlatımlara bakınız. 
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Ek-1 Appendix- I 

 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

REPUBLIC OF TURKEY 

Ministry of Forestry and Water Affairs 
General Directorate of Nature Conservation and National Parks 

 

 

Belge Numarası Certificate Number:   ......................................... 

 

 
AV TURİZMİ İZİN BELGESİ 

HUNTING TOURISM PERMIT 

             

 

SEYAHAT ACENTESİNİN  

Travel Agency 

 

GRUBU Class  : .................................................................

........................ 

ADI Name  : .................................................................

........................ 

ADRESİ Address  : .................................................................

........................ 

.................................................................

..................... 

MERKEZİ Headquarters  : .................................................................

........................ 

SAHİBİNİN ADI Owners Name  : .................................................................

........................ 

TELEFON-FAKS NO Phone-Fax 

No  

: .................................................................

........................ 

E- POSTA E-Mail  : .................................................................

........................ 

 

 

...../...../....... 

 

................................................... 

Genel Müdür 

Director General 

 

 

 

  

Bu izin belgesi, Türkiye'de av organizasyonları, av ve yaban hayvanları gözlem turları 

ile fotoğraf ve film çekimleri yapabilmek üzere aşağıda belirtilen acenteye, 4915 sayılı Kara 

Avcılığı Kanununun 15 inci maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına dair Av Turizmi 

Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi 

uyarınca verilmiştir. 

This permit is granted to the agency mentioned below for organizing hunting, game and wild 

animal observation tours together with photograph and film shooting in compliance with the article 

15th of Land Hunting Law coded 4915 and article 5th of the regulation concerning principles and 

procedures of hunting tourism. 
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 7.7. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu: 

  

 

 Ülkenin balıkçılığının gelişmesi için gereken tedbirlerin alınması, üretimin kontrollü 
ancak istenilen seviyelerde gerçekleşebilmesi ve bu kapsamda yapılacak avlanmaların 
kontrol altına alınabilmesi maksadıyla, 4 Nisan 1971 tarihinde 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu hazırlanmıştır.  

 a. Kanunun Kapsamı: 

 Bu kanun su ürünlerinin korunması, üretimi ve kontrolüne ilişkin konuları 
içermektedir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde esas yetki Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na verilmiş olmasına karşın, hizmetlerde değişik ölçülerde ve konularda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi farklı bakanlıkların etkisi 
olabilmektedir.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Bu kapsamda en önemli düzenlemelerin başında ticari amaçlı su ürünlerini avlamak 
isteyen kişilerin “Ruhsat Tezkeresi” almalarının zorunlu tutulmasıdır.  

 Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi, su ürünleri üretimini bir düzene bağlamak maksadıyla 
ihdas olunmuş olup, ticari olarak su ürünleri avcılığı yapmak isteyenlerin almak zorunda 
olduğu belgedir.  

 Ruhsat tezkeresinin, su ürünleri üreticisi gerçek ve tüzel kişiler ile su ürünlerinin 
üretiminde kullanılan gemiler için bunların sahip ve donatanları tarafından alınması 
gerekmektedir. Bu noktada belirtilmesi gereken husus Kanunun dördüncü maddesine 
göre gemide çalışan gerçek kişiler için ayrı ayrı ruhsat teskeresi alınması gerekmesidir. 
Ancak, üçüncü maddede belirtilen istisnai hüküm gereği gemideki toplam çalışanların 
%20’sini geçmemek üzere, 16-18 yaş arasındaki balıkçı yardımcıları ruhsat tezkeresi 
alınmadan çalıştırılabilmektedir.  

 Ruhsat tezkeresi almak üzere müracaat eden gerçek kişilerin Türk vatandaşı olmaları, 
18 yaşını bitirmiş bulunmaları ve nüfus cüzdanının bir örneğini, dalgıç ve balık adamların 
ise ayrıca dalgıç ve balık adam belgesi vermeye yetkili resmi kuruluşlardan aldıkları 
belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir (Yntl.md.5/1). 

 Her ne kadar ruhsat tezkeresini vermeye Tarım ve Orman İl Müdürlükleri yetkili olsa 
da süreç içerisinde diğer birimlerinde görevleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; 

 - Ruhsat tezkeresi almak isteyen gerçek kişilerin üretimde bulunacakları yerin,  



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

319 

 - Özel ve tüzel kişilerin merkez veya şubelerinin bulunduğu yerin, 

 - Gemi sahip ve donatanların ise, geminin bağlama limanın bulunduğu yerin en 
büyük mülki amirine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmekte, kaymakamlık kanalı ile 
valiliğe gönderilen dilekçeye ise Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin işlem yapması 
gerekmektedir. Ayrıca, orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su 
ürünleri istihsal edecek müstahsiller, ruhsat tezkerelerini mahalli Orman ve Su İşleri 
Teşkilatına önceden vize ettirmeye mecburdurlar. 

 

 

  

 Tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki yıl, 
gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır. Süresi biten 
teskereler üretimin devam ettiğini belgelemek suretiyle süreleri kadar uzatılabilmektedir.  

 Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri 
üretecekler ruhsat tezkerelerini mahallî orman ve devlet su işleri teşkilatına önceden vize 
ettirmek zorundadırlar (md.3/6). 

 Ruhsat tezkerelerinin kayıtları il müdürlüklerince tutulur. Bu müdürlükle, Tarım ve 
Orman il müdürlükleridir. Ruhsat tezkeresinin istendiğinde ilgililere gösterilmesi 
zorunluluğu vardır. Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize işlemi 
yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir. Ruhsat tezkeresinin kaybında, ilan vermek 
suretiyle yenisi alınabilir (Yntl. md. 4/7). 

 Ticari amaç dışı veya spor amacıyla yasak olmayan bölgelerde, su ürünleri 
avlayacak olan Türkler ve yabancı uyruklu kişiler ruhsat tezkeresi almak zorunda 
değildir. Bu maksatlarla yapılacak su ürünleri avcılığına ilişkin esaslar Bakanlıkça tebliğ160 
yoluyla belirlenmektedir. Ancak, sportif amaçla tüp ile dalış yaparak su ürünleri avcılığında 
bulunmak için İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmak ve "Sportif Su Ürünleri Avcılığı Tüp 
İle Dalış Belgesi" almak gerekmektedir. Bu belge bir yıl için geçerli olmaktadır. 

 
160 Ticari amaç dışı veya spor amacıyla yasak olmayan bölgelerde yapılacak su ürünleri avcılığında "Denizlerde 
ve İç Sularda Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hareket 
edilmelidir. 
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 Öte yandan, “Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisi161” kurmak isteyenler de, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’ndan izin almak zorundadır. 

 

 Kolluk personeli bu kanunun verdiği görevleri yerine getirirken ayrıca Su Ürünleri 
Yönetmeliği ile su ürünleri ile ilgili olarak her yıl yayınlanan tebliğler (Sportif Amaçlı Su 
Ürünleri Tebliği ile Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 
Tebliğ) hükümlerini göz önünde bulundurmak durumundadır.  

 c. Kum, Çakıl, Taş ve Maden Çıkarılması: 

 Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile devletin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme ve üretim yerlerinden kum, çakıl, 
taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve 
yetiştirmeyi olumsuz etkileyecek teşebbüslerde bulunulmadan önce Bakanlığın 

 
161 Denizlerde, iç sularda ve bunlara bağlantılı sularda yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin tesislerin 

kurulma yerleri, müracaat şekli ve talebin değerlendirilmesi, ön izin, proje onayı (kesin izin), projenin iptal 

edilmesi, proje değişiklikleri, deneme üretimi, mecburi yer değişikliği, entegre tesis kurulması, proje devri, 

orkinos yetiştiriciliği (besiciliği), organik su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiricilik belgesi, yumurta, 

yavru ve damızlık materyal ithali, teknik eleman istihdamı, su ürünleri sağlığı, çevresel etki ve koruma ve 

denetimle ilgili hususlar için 29.6.2004 gün ve 25507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği Yönetmeliği hükümlerine bakınız.  

ÖNEMLİ 

 1380 sayılı kanun gereği, su ürünleri üretiminde ve avcılığında aşağıda belirtilen 
yöntem ve uygulamalar yasaklanmıştır.  

1. Bomba, torpil, dinamit, kapsül vb. patlayıcı maddelerle öldürücü veya 
uyuşturucu maddelerle, sönmemiş kireç kullanarak su ürünleri üretmek,(Md.19)  

2. Su ürünleri veya bunları üretenlerin veya kullananların sağlığına veyahut üretim 
araçlarına, malzeme alet ve edevata zarar veren maddeleri iç sulara ve denizlerdeki 
üretim yerlerine veya civarlarına dökmek veya döküleceği yerde tesisat yapmak, 
(Md.20) 

3. Türk vatandaşı olmayan kişilerin su ürünleri avcılığı yapmak üzere karasularına 
veya iç sulara girmeleri, (Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan 
bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri elde edecek yabancılar bu yasağın kapsamına 
dâhil değildir.) (Md.21) 

4. İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında ve Bakanlıkça 
belirlenen kara sularında her çeşit trol ile su ürünleri avlamak,(Md.24) 

5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alınmadan akarsularda su 
ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak biçimde ağlar kurmak, bent, 
çit vb. engeller yapmak, (Md.22) 

6. Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibarıyla üretilmesi 
yasak olan su ürünlerini yasağın devam ettiği süre içinde her ne suretle olursa olsun 
satmak, nakletmek ve üretimde kullanmak, (Md.25) 
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değerlendirmesine dayalı olarak ilgili mercilerden izin alınması zorunludur (md.7).162 Söz 
konusu değerlendirmeye yönelik olarak izlenen süreç aşağıda sunulmuştur. 

 Ayrıca 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 15. maddesine göre, kıyıda ve uygulama imar plânı 
bulunan sahil şeritlerinde; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri 
engelleri oluşturanlara kum, çakıl atan veya çekenlere, moloz, toprak, cüruf, çöp gibi 
kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıkları dökenlere, kıyıyı değiştirecek boyutta 
kazı yapan, kum, çakıl alan veya çekenlere ilgisine göre doğrudan doğruya Vali veya 
Belediye Başkanı tarafından idari para cezası verilir.163. 

 ç. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda belirlenen fiillerin tamamı kabahat olarak 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; 

 (1) İdari Para Cezası Uygulanacak Kabahatler; 

 (a) Ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri üretme, 

 (b) Gemisi için ruhsat teskeresi almama, 

 (c) Ruhsat tezkeresini ilgililere göstermeme, 

 (ç) Ruhsat tezkerelerini mahalli Orman ve Su İşleri Teşkilatına yetkili vize ettirmeden 
orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri üretme, 

 (d) Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla 
su ürünleri üretecekler için avlanma usul ve esasları ile ilgili hususları belirleyen 
yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etme, 

 (e) Genel, katma va özel bütçeli idareler ile Devletin ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme ve istihsal 
yerlerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya 
buralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi 
gibi üreme ve istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerden önce Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının mütalaasına dayalı olarak ilgili mercilerden izin almama, 

 (f) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerini belirlenen şartlara aykırı olarak kurulduğunun 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tespit edilmesi,164 

 (g) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmeliğe aykırı 
hareket etme,  

 (ğ) Su ürünleri veya bunları üretenlerin veya kullananların sağlığına veyahut üretim 
vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin iç sulara ve 

 
162 Bu konuda ayrıca 8.12.2007 gün ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kum Çakıl ve Benzeri 
Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği hükümleri ile Çevre Kanununun 20. maddesi 
hükümlerine bakınız. 
163 İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl madenlerinin bulunduğu 
alanlara il özel idarelerince işletme ruhsatı verilir (Maden Kanunu md. 2, 16). 

164 1380 sayılı Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak kurulduğu  Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 
tespit edilen tesis sahiplerine idari para cezasının yanında tesisin yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle 
getirilmesi için altmış gün süre tanınır. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmesi durumunda artırılarak 
uygulanan idari para cezasına ilave olarak aykırılığın giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi için otuz 
gün daha süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda üçüncü kez idari para cezası 
ve tesisin mahkemece kapatılmasına karar verilir.    
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denizlerdeki üretim yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat 
yapılması,165 

 (h) Türk vatandaşı olmayan kişilerin su ürünleri avcılığı yapmak üzere karasularına 
veya iç sulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri avcılığında bulunmaları, 

 (ı) Tarım ve Orman Bakanlığı müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin 
geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri 
engeller yapılması,166 

 (i) Su ürünleri üretiminde kullanılan üretim vasıtalarının haiz olmaları gereken 
asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile sağlık, memleket ekonomisi, 
seyrüsefer, teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri 
cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflar bakımından konulacak yasak, sınırlama 
ve yükümlülükleri düzenleyen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etme,167 

 (j) İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit trol ile su 
ürünleri üretimi,168 

 (k) Yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen su ürünleri ile satışı, 
nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su ürünlerinin satılması, nakledilmesi veya 
bunların imalatta kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve ihraç edilmesi, 

 (l) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su ürünleri üreticileri ile su ürünleri ile 
uğraşan tacir, sanayici ve esnaftan talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında ve doğru 
olarak verilmemesi,  

 (m) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından müsaade edilmeden yasak vasıta ve 
usullerle ilmi ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması olarak belirlenmiştir. 

 (2) Zapt ve müsadere yaptırımı uygulanacak durumlar: 

 Yukarıda belirtilen tüm kabahatler neticesinde elde edilen tüm su ürünleri ile ruhsat 
tezkeresi almadan elde edilen su ürünlerinin zapt ve mahkemece müsadere edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca; 

 (a) Ruhsat Tezkeresiz gemilerle su ürünleri avlamanın tekrarı durumunda avcılıkta 
kullanılan ağ, olta ve benzeri üretimin gerçekleştirildiği araçlar, 

 
1651380 sayılı Kanun’un 20. Maddesine göre çıkarılan yönetmelikteki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı 
hareket eden fabrika, imalathane ve atölyelerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait 
olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hâle getirilmesine mahkemece karar verilir. Aykırılık teşkil eden 
durumun kalktığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince tespit edilerek mahkemeye bildirildiği veya tesis 
sahiplerinin talebi üzerine mahkemece belirlendiği takdirde, aynı mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine 
izin verilir. 
166 Söz konusu engel, çit vb. kullananların faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak 
üzere kaldırılmasına mahkemece karar verilir. 
1671380 sayılı Kanunun 23. maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik 

hükümlerine aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı gemileri kullanılarak yapılması hâlinde, bu gemilerin 
sahip veya donatanlarına uygulanan ceza iki misli olarak uygulanır. Suçta kullanılan gemiler ile gerçek ve tüzel 
kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi hâlinde bir ay, ikinci defa işlenmesi hâlinde üç ay süre ile 
geri alınır, tekrarlanması hâlinde iptal edilir.  
168 1380 sayılı Kanunun 24. maddesi gereği, İlmi maksatlarla yapılacak incelemelerde trol kullanılabilir. 
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 (b) İlgili mercilerden izin almadan genel, katma ve özel bütçeli idareler ile devletin 
ve kamu iktisadi teşebbüslerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme ve 
üretim yerlerinden çıkarılan kum, çakıl, taş vb. maddeler,169 

 (c) Türk vatandaşı olmayan kişilerin karasularında veya iç sularda avlanmak için 
kullandığı araçlar, 

 (ç) Su ürünleri üretiminde sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve 
bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, bakımından konulacak düzenlemelere 
riayet edilmemesi durumunda gemiler haricindeki üretim vasıtaları, 

 (d) İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trolle su üretimi 
yapılması durumumda kullanılan üretim vasıtaları,170 

 (e) İmalatta kullanılması yasak edilen su ürünleri ile yapılan imalatlarının da zapt ve 
mahkemece müsadere edilmesi gerekmektedir. 

 Bu kanun kapsamında belirlenen idarî para cezası yaptırımlarını uygulamaya 
mahallin en büyük mülkî amiri ile denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanları 
yetkilidirler. Mülkî amirler ceza kesme yetkilerini; 

 (1) Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili 
teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen 
personele, 

 (2) Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük ve Orman Muhafaza teşkilatları 
mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, 
bekçi ve koruculara, 

 (3) Emniyet ve Jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar 
heyeti üyelerine önceden ilân etmek şartıyla devredebilmektedirler (md.33). 

 
169 1380 sayılı Kanun’un 7. maddesinde belirtilen fiillerin ilgili mercilerden izin almaksızın yapılması sonucu, 

ilmî ve teknik bakımlardan üretim yerlerinin eski şekline döndürülmesinin mümkün olduğu durumlarda, 
masrafları yapanlara ait olmak üzere eski şekline döndürülmesine karar verilir. 
170 1380 sayılı Kanunun 24. maddesine göre çıkarılan yönetmelikteki dip trolüne ilişkin yasağa aykırı fiilde 
kullanılan gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi hâlinde bir ay, ikinci 
defa işlenmesi hâlinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması hâlinde iptal edilir. Aykırılığın bu Kanuna 
istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar bakımından konulacak düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi 
hâlinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve mahkemece müsadere edilir. 
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 7.8. 6831 sayılı Orman Kanunu: 

 

 Doğanın insanlığın hizmetine sunduğu en değerli varlıklarından bir olan 
ormanlarımızın muhafaza, imar ve üretimini sağlamak ve bunun yanı sıra insanlara 
ormanların imkânlarını sunabilmek, tüm bunları yaparken de ihtiyaç duyulan bir idari 
düzen getirebilmek maksadıyla 8 Eylül 1956 tarihinde 6831 sayılı Orman Kanunu yürürlüğe 
konulmuştur.  

 a. Kanunun Kapsamı: 

 Ormanların bilinçsizce yok edilmesini önlemek ve insanlığın yararına kullanılmasını 
sağlamak amacıyla düzenlenen 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 
ikincil mevzuat ile ormanların korunması, bakımı ve geliştirilmesi ile orman ürünlerinin 
işletilmesi düzenlenmiş ve bu kapsamda işlenen suç ve kabahatlere yönelik yaptırım 
belirlenmiş durumdadır.  

 Ormanların insanların ve canlı varlıkların yaşaması için gerekli su, hava ve oksijen 
gibi doğal ortamını hazırlamadaki temel rolü dikkate alınarak özel bir konuma 
yerleştirildiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sında açıkça ortaya konulmaktadır. Öyle ki 
1982 Anayasa'sının birçok maddesinde ormanların koruma altına alındığı görülmektedir. 
Örneğin; 

 (1) Toprak mülkiyetini düzenleyen 44. maddesinde, devletin, toprağın verimli olarak 
işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla 
gerekli tedbirleri almaktan sorumlu olduğunu, ancak, ormanların küçülmesi ve diğer 
toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuracak bir tedbir alınamayacağını, 

 (2) Ormanların korunması ve geliştirilmesi başlıklı 169. maddesinde,  

 (a) Devletin, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyacağı ve tedbirleri alacağı, (6831 sayılı Orman Kanunu da bu hüküm 
çerçevesinde hazırlanmıştır.)  

 (b) Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirileceği, bu yerlerde başka çeşit 
tarım ve hayvancılık yapılamayacağı,  
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 (c) Bütün ormanların gözetiminin devlete ait olduğu, devlet ormanlarının 
mülkiyetinin devrolunamayacağı, devletçe yönetileceği ve işletileceği, 

 (ç) Ormanların zamanaşımı ile mülk edinilemeyeceği, kamu yararı dışında irtifak 
hakkına konu olamayacağı, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade 
edilemeyeceği, 

 (d) Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamayacağı, 

 (e) Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamayacağı, ormanları 
yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçların genel ve özel af 
kapsamına alınamayacağı hüküm altına alınmıştır.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Öncelikle nerelerin orman olduğunu tanımlamakta fayda görülmekte olup, bu 
kapsamda 6831 sayılı Kanun’un birinci maddesine tabii olarak yetişen veya emekle 
yetiştirilen ağaç ve ağaççık topluluklarının yerleriyle birlikte orman sayılacağı açıkça 
belirtilmektedir. Ancak; 

 (1) Sazlıklar, 

 (2) Step nebatlarıyla örtülü yerler, 

 (3) Her çeşit dikenlikler, 

 (4) Parklar, 

 (5) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) 
mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,  

 (6) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç 
ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler, 

 (7) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü 
tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık 
veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, 

 (8) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her 
nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, 

 (9) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü 
tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş 
veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dâhil olmak üzere her nevi 
meyveli ağaç ve ağaççıklar, 

 (10) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet 
Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan 
yabani zeytinlikler ile yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar, 

 (11) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan 
yerler, orman sayılmamaktadır.  

 Kanunda ormanlar ayrıca mülkiyet ve idare bakımından da türlere ayırmaktadır. 
Bunlar (md.4); 

 (1) Devlet Ormanları (Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel 
Müdürlüğü'nce yapılmakta ve yaptırılmaktadır.), 
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 (2) Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Kamu Kurumlarına Ait Ormanlar (Kamu kurumlarına 
ait ormanların idaresi ve muhafazası devletin kontrol ve denetimi altında bu kanun 
hükümlerine göre sahiplerine aittir (md.48)), 

 (3) Özel Ormanlar (Bu ormanlarda da idare ve muhafazası devletin kontrol ve 
denetimi altında olmak üzere bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir.) 
tanımlanmaktadır. 

 Son tasnif olarak vasıf ve karakter açısından ise;  

 (1) Muhafaza Ormanları; 

 (2) Milli parklar, 

 (3) İstihsal (Üretim) Ormanları şeklinde bir ayırım da yapılmaktadır. 

 Bu noktada söz konusu kanun içerisinde yer alan muhafaza ormanlarını değinmekte 
fayda bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerde oluşan arazi kaymalarının önlenmesi, havanın ve 
yerleşim yerlerinin toz ve kum fırtınaları gibi durumlardan korunması veya ülke savunması 
zaruri görülen devlet ormanları veya maki veya fundalarla örtülü yerler daimi veya geçici 
olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca muhafaza ormanı olarak ayrılabilmektedir. Ancak 
muhafazaya ayrılan ormanların hudutları belli edilerek civar köy ve kasabalarda ilan 
edilmesi gerekmekte ve kullanım esasları da yine bakanlık tarafından belirlenmek 
durumundadır (Md.23). Ayrıca, bu kapsama alınması gereken sahipli orman veya diğer 
arazinin bulunması durumunda ise bu alanın muhafaza ormanı haline dönüştürülmesi 
Cumhurbaşkanı kararı ile verilebilmektedir (Md.24). 

 Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve 
orman rejimine giren sahaları; bilimsel maksatlar ile koruma, turizm, spor ve dinlenme 
ihtiyaçlarını karşılamak maksatlarıyla milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 
koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırabilmekte, gerektiğinde işletmekte 
veya işlettirmektedir (md.25). 

 Ayrıca ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, ormancılıkta ve 
ormanda, kesilmesi gereken ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak düzenlenmesi171 
maksadıyla; devlet ormanlarından yapılacak üretime ilişkin de bakanlıkça belirli 
düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda ayrılan ormanlar ise istihsal ormanları 
olarak adlandırılmaktadır. 

 Ormanlarda kanunda belirtilen maksada uygun olarak bu işleri yerine getirmek üzere, 
Tarım ve Orman Bakanlığına172 bağlı Orman Genel Müdürlüğü ile alt birimleri kurulmuştur. 
Ayrıca yine ormanların önemine binaen ormanların bakımı, korunması için Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na bağlı özel kolluk niteliğinde "Orman Kolluğu" oluşturulmuştur. 
Ancak; ülkemizde 6831 sayılı Orman Kanununa aykırı eylemleri önleme görevi sadece 

 
171 Kanun içerisinde bu iş amenajman tabiri ile anlatılmıştır.  
172 6831 sayılı Kanun’un içerisinde mevcut durumda bakanlık tanımlaması açından önemli bir terminolojik 

sorun bulunmaktadır. Bu kapsamda söz konusu kanun içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı; 
 - Ziraat Vekaleti (Md. 3,5,23,29,50,63,69,81 de geçmektedir.), 
 - Orman Bakanlığı (Ek Md. 6), 
 - Tarım ve Orman Bakanlığı (Md. 13,18,22,26,33,35,113,Ek Md.5 de geçmektedir.), 
 - Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Md.8, 31,57,62,Muvakkat Md.2 de geçmektedir.), 
 - Çevre ve Orman Bakanlığı (Md.16, 12, 17, 58, 71, 77, Ek Md.8, Geçici Md.8 de geçmektedir.), 
 - Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Md.17, Ek Md.9,14, Geçici Md. 6 da geçmektedir.) adlarıyla 
geçmektedir. Şüphesiz ki bu durumda bakanlıkların kuruluş ve zaman içerisindeki görev alanlarının değişimin 
in etkisi bulunmaktadır. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı ve bakanlıkça oluşturulan orman kolluğuna verilmemiştir. Genel 
kolluk kuvvetleri de kanuna aykırı eylemleri önlemek ve suç teşkil edenleri düzenleyeceği 
soruşturma evrakıyla birlikte ilgili makamlara göndermek zorundadır. 

 Kolluk kuvvetleri açısından 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında belirlenmiş olan 
en önemli hususların başında yasak olan faaliyetler ve izine tabi faaliyetler yer almaktadır. 
Bu kapsamda; 

 (1) Yasak olan faaliyetler; 

 (a) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş 
ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya 
ağaçlardan yalamuk173, pedavra174, hartama175 çıkarmak, 

 (b) Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan 
kabuk, çıra, katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, 
kök sökmek, kömür yapmak,  

 (c) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai 
nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek (Çeşitli faydalar sağlamak 
maksadıyla bu fiilleri yapmak orman idaresinin iznine tabidir.), 

 (ç) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelere dinamit atmak, zehir bırakmak 
suretiyle avlanmak, 

 (d) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak 
(md.14), 

 (e) Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, üretimi ve imarı ile ilgili 
yapılacak her çeşit bina ve tesisler dışında her çeşit bina ve ağıl inşası, tarla açılması, 
işlenmesi ve ekim yapılması (Md. 17/1), 

 (f) Devlet ormanlarının yanmasından veya açıklıklarından yararlanılarak tarla 
açılması, işgal ve buralarda bina ve tesis açılması (md.17/2)176, 

 (g) Ormanlara her türlü hayvan sokulması, (Md.19) olarak belirlenmiştir.  

 (2) İzine tabi faaliyetler ise; 

 (a) Ormanın gelişmesi için idarenin yapacağı düzenleme dışında fidan sökmek, dal 
kesmek,  

 (b) Orman ürünü elde etmek maksadıyla yaş ve kuru ağaçları kesmek veya bunları 
kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak,  

 (c) Yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek,  

 (ç) Kök sökmek, kömür yapmak, çeşitli faydalar sağlamak maksadıyla, palamut, 
ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai nebatları veya orman 
tohumlarını toplayıp götürmek olarak belirlenmiş olup, bu işler için gereken izin orman 
idarelerince verilmektedir. 

 
173 Yalamuk: Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk; çam ağacının reçineli kabuğundan çıkan öz suyu(TDK). 
174 Pedavra: Köknar ve ladin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta, balar(TDK). 
175 Hartama: Kiremit yerine kullanılan veya kiremit altına konulan ince tahta (TDK). 
176 Bu yolla elde edilen araziler tapuya tescil olunamaz Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman 
Genel Müdürlüğünce değerlendirilir 
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 Ayrıca, devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti 
için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri hariç, 
bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilmektedir.177 

 Yine orman ürünlerini işleyecek her türlü fabrika kurulması Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın; devlet ormanları sınırları içinde veya bu orman sınırlarına bir kilometreye 
kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak; dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hızar, 
şerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran sakızı ve benzeri gibi işletilmesinde 
ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel 
Müdürlüğünün iznine bağlanmış durumdadır (md.18). 

 Kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman 
alanlarında, orman idaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan 
otlatılmasına da izin verilebilmektedir (Md.19). Ancak devlet ormanları içinde otlak, 
yaylak, kışlak ve sulama yerlerinde hak sahibi olanlardan buralara hayvanlı ve hayvansız 
girmek isteyenler, bu yerlere orman idaresinin göstereceği yollardan girmeye ve ormana 
zarar vermemeye yönelik önlemleri almaya zorunludurlar (md.20). 

 Orman ürünlerinin taşınmasına yönelik olarak oluşturulan düzenleme incelendiğinde, 
6831 sayılı Orman Kanunu ve Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait 
Yönetmeliğin dördüncü maddesine göre, herhangi bir suretle satışı yapılmış orman 
emvali, bedeline ilişkin mali hususlar yerine getirilmeden ve gayri mamul orman emvali 
nakliye tezkeresi alınmadan, yarı mamul ve mamul orman emvali fatura veya sevk 
irsaliyesi olmaksızın nakledilememektedir. Bu kapsamda alınması gereken taşıma 
belgeleri ile “Nakliye Tezkeresi ve Sevk İrsaliyesi (EK-A)” ifade edilmektedir. Ormanlardan 
ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman 
ürünlerinin kime ait olduğunun belgelenmesinde ve taşınmasında da, özel 
şartnamesindeki renk, ebat ve biçimde şifreli olarak basılmış bir tezkere cildi yaprağına 
veya kıymetli evrak formuna (tezkere) ihtiyaç duyulmaktadır.178 

 Orman içinde yapılacak nakliyat, orman idaresinin göstereceği yollardan yapılmak 
zorundadır (Orman Kanunu md. 41/1). Nakliye tezkereleri ile fatura veya sevk irsaliyeleri 
veya diğer taşıma belgeleri daima taşıyanların üzerinde bulundurulması ve ilgili memurlar 
tarafından istenildiğinde gösterilmesi gerekmektedir (md. 42/1). Orman Genel 
Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre damgaya tabi iken damgasız, nakliye 
tezkeresine tabi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tabi iken faturasız veya sevk irsaliyesiz 
olan orman emvali kaçak sayılmaktadır.  

 Nakliye Tezkeresi taşıyıcının taşıma imkânlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün 
sahibinin, ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak verilmektedir (md.41/2). Ayrıca 
aynı nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesi ile birden fazla taşıma yapılamaz (Ynt.Md.26). 

 
177 6831 sayılı Orman Kanunu gereği uzatmalar dâhil ruhsat süresince kazanılmış haklar korunmak kaydı ile 
Devlet ormanları sınırları içindeki tohum adeti toplam alan, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, orman 
içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden 
aranması ve işletilmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının muvafakatine bağlıdır.  
178 Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 4. maddesine göre hazırlanan söz konusu 
tezkere, ait olduğu tezkere cildinin seri ve yaprak numaralarından başka satışı yapılan veya devletten 
başkasına ait ormanlarla sahipli yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin 
cins, sınıf, adet ve ebadına, hacim, kilo ve ster olarak miktarlarına, istif numaralarına, bulunduğu ve sevk 
edildiği yere, nakledildiği vasıtanın cins ve plaka, gemi veya vagon numarasına, sahibinin ve kesenin adına, 
unvanına ve imzasına ve benzerine ait bilgileri ihtiva etmektedir.  
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 Bu noktada değinilmesi gereken diğer bir husus, orman kavramına girmeyen 
parklardan, sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda doğal olarak yetişmeyen 
ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerlerden, şehir mezarlıklarından, orman sınırları 
içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel 
mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan her 
nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri 
hariç), sahipleri her türlü zâti ihtiyaçları ve pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tabi 
olmadan kesim ve taşıma yapabileceğidir (Md. 116/1-A-1). Sadece kesilen ağaçların 
devlet ormanlarında bulunan ağaç türlerinden olması hâlinde bu ağaçlar için tutanak 
düzenlenmesi gerekmekte, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmamaktadır (Md. 
116/1-A-2). 

 Yukarıda sayılan özellikteki tapulu ve özel mülkiyette bulunan ve muhitin 
hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut 
meşeliklerinden sahiplerinin ise her türlü yakacak ve yapacak ihtiyaçları mahallî orman 
idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karşılanabilmekte, bu 
durumda da damga ve nakliye tezkeresi aranmamaktadır. Ancak bu yerlerden sahiplerinin 
pazar satışları için yapacakları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine 
tabidir (md. 116/1-B-1). 

 Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan orman emvali şehir içinde 
fatura veya sevk irsaliyesi ile taşınabilir. Ancak bu belgelerin taşıma araçlarında 
bulundurulması zorunludur (md. 42/2). 

 Resmi daireler ve kurumlar kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere stok yerlerinden 
veya fabrikalarından iş yerine taşıyacakları tomruk, kereste, travers, direk ve sanayi 
odunlarını damgalı olmak şartı ile kendilerine ait belgelerde bulunması gereken bilgiler 
olması hâlinde ve sevk irsaliyesi yerine geçen belgelerle taşıyabilirler. Bunlardan ayrıca 
tezkere aranmaz (Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik md. 31). 

 

 Son olarak üzerinde durulması gereken önemli idari düzenleme ise, orman 
yangınlarına yönelik oluşturulan sistemdir. Orman Kanununa göre, ormanların içinde 
veya civarında ateş ve yangın belirtisi görenler bunu derhal orman idaresine veya en yakın 
muhtarlığa, ilçe jandarma ve karakol komutanlıklarına veya mülki amirlere haber vermeye 
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mecburdurlar. Yangın ihbarı askerî ve mülki haberleşme araçlarıyla derhal ve parasız 
olarak iletilmesi gerekmektedir (Md.68). 

 Orman yangınlarını yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını 
doldurmamış erkek nüfusu söndürmekle mükelleftir (Md.69). Bunların yangın 
söndürmeye yarayacak balta, kürek, kazma gibi vasıtalarını götürmeleri de gerekmektedir. 
Bunlar yangın söndürmeğe yeterli olmazsa daha ilerdeki köy ve kasaba halkından yangın 
söndürmekle yükümlü olanların da yangın yerine gönderilmesi gerekmektedir. Orman 
yangını söndürme mükelleflerinin listelerinin köy muhtarı veya belediye başkanı 
tarafından hazırlanarak ilgili orman idaresine verilmesi gerekmektedir. Karakol 
komutanları ve köy muhtarları da yangın yerine gitmek, mükellefleri tertip edilen işyerinde 
çalıştırmak ve yangın yerinde çalışmayanları ve kaçanları mülki amire bildirmek 
zorundadırlar (Orm. Yan. Önl. ve Sön.Gör.Gör.İşl.Hak. Ynt.Md. 8, 9, 10, 26). 

 Ayrıca vali, kaymakam, köy muhtarları ve civardaki asker ve jandarma birlik 
komutanları, bölgedeki orman işletme müdürü ve onun lüzum göreceği orman 
memurları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mecburdurlar 
(md.69). İlave olarak orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine, mülki amirler kuraklık 
veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat yayılma ihtimalleri tamamen bertaraf 
edilmemiş olmak gibi olağanüstü zamanlarda belirli bir müddet için ormanlara girmeyi 
men edebilir (md.74). 

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yasak edilmiş eylemlerin ağırlığına bağlı 
olarak hem cezai hem de idari yaptırım öngörülmüştür. Bu kapsamda  

 (1) Suç olarak düzenlemiş eylemler; 

 (a) Dikiliden ağaç kesmek, kökünden sökmek veya hayatiyetini sona erdirecek 
şekilde boğmak, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak (md.91/1), 

 (b) Fidan ekim sahasını bozmak (md.91/3), 

 (c) İzinsiz maden ocağı açmak veya işletmek (md.92/2), 

 (ç) Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına 
rağmen maden ocağı işletmeye devam etmek ya da izin verilen alandaki sınırı aşmak 
(md.92/3), 

 (d) Kanunun 17. maddesine aykırı olarak, orman içinde bina ve ağıl inşa etmek, 
hayvanların barınmasına mahsus yerler yapmak, tarla açmak, işlemek, ekmek, orman içine 
yerleşmek (md.93/1), 

 (e) Kanunun 17. maddesinin üçüncü fıkrasındaki sayılan yerleri179 amaç dışı 
kullanmak ve amaç dışı kullanılmasına izin vermek (md.93/4), 

 (f) Kanunun 18. maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve 
şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92’nci madde kapsamı dışında kalan taş, kömür, 

 
179  Maddede belirtilen yerler, savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı 
atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete 
ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde 
bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli 
mukabilinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir.  
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toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini orman sınırları içinde izinsiz 
kurmak (md.94/1), 

 (g) Kanunun 27. maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit etmek veya taklit fiiline 
iştirak etmeksizin kullanmak (md.97/2), 

 (ğ) Kanunun 31., 32. ve 33. maddesi hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaçları ile 
köy müşterek ihtiyaçları için verilen yapacak orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne 
surette olursa olsun elden çıkarmak, bunları veriliş gayesine uygun kullanmamak (md.98), 

 (h) Kanunun 41. maddesine aykırı olarak her çeşit orman emvalini nakliye 
tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya tâbi olanları damgasız olarak 
nakletmek (md.100), 

 (ı) Ormanların içinde veya yakınında ateş ve yangın belirtisi gördüğü halde bunu 
derhal orman idaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye 
amirlerine haber vermemek (md.104/1), 

 (i) Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını 
veya toplandığını bildiği halde; taşımak, biçmek, işlemek, kabul etmek, kullanmak, satmak, 
satın almak veya bulundurmak (md.108), 

 (j) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak 
veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara 
sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara dört 
kilometre mesafede veya bu Kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köy hudutları 
içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak (md.110/2), 

 (k) Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek, 
(md.110/3), 

 (l) Kasten orman yakmak (md.110/4),  

 (m) Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde devlet ormanlarını yakmak suç olarak tanımlanmıştır. 

 (2) Kabahat olarak düzenlemiş eylemler ve uygulanacak idari yaptırımlar ise; 

 (a) Dikili yaş veya kuru ağaçların tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak, 
kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, kök sökmek (md. 91/5; idari para cezası),   

 (b) İzin alarak açılan veya işletilen ocakları açanların idarece kendilerine veya 
temsilcilerine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmemeleri (md. 92/4; idari para cezası, 
ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar işletilmekten men edilir), 

 (c) Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve 
şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92. madde kapsamı dışında kalan taş, kömür, 
toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini orman sınırları dışında işlemek, 
(Md.94/2;,dari para cezası ve işletilmenin yasaklanması, 

 (ç) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai 
nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; ticaret amacıyla olmaksızın kendi 
ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak (md. 94/3; idari para cezası), 

 (d) Ormanlara izinsiz hayvan sokmak, ormana başıboş hayvan girmesine sebep 
olmak, yanmış orman sahaları ile gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki 
tarihinden itibaren on beş sene içinde hayvan sokmak (md. 95; idari para cezası), 
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 (e) Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yerlerinde 
hakları olanlardan buralara hayvanlarıyla yahut hayvansız olarak girip çıkmak isteyenlerin; 
bu yerlere orman idaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar 
vermemeye mâtuf tedbirlere riayet etmemesi, orman idaresinin iznini almadan, devlet 
ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup 
otlatılması (md. 96; idari para cezası), 

 (f) Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin nakliyat yapmak ve ormandan kesilen 
ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine 
götürmek (idari para cezası, md.100/4), 

 (g) Devlet ormanlarında orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka 
yerlerde gecelemek (md.110/1; idari para cezası) olarak hüküm altına alınmıştır.  

 Orman Kanununa aykırı eylemlerin önlenmesi ve takibi esas olarak orman 
kolluğunun görevidir. Orman memurlarının, bu kanuna aykırılıkları tutanak ve diğer 
belgelerle tespit etmeyi müteakip en kısa bir zamanda ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına 
vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, orman kolluğunun bulunmadığı yerlerde veya yetersiz 
kaldığı durumlarda genel kolluk kuvvetleri; Orman Kanununa aykırı eylemleri önleme, suç 
işleyenleri yakalama ve suç alet ve vasıtalarına el koyma yetkisine sahiptir. Orman içinde 
veya yakının köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi hudutlarındaki devlet ormanlarının 
muhafazasında orman teşkilatı ile iş birliği yapmakla yükümlüdür.(Md.81). 

 Orman Kanununu gereği uygulanacak olan idari para cezası yaptırımı, Kanununun 
111/a maddesine göre, yetkili mercii belirtilmemiş ise orman işletme şefleri tarafından 
verilebilmektedir. İstisna olarak orman yangınlarını söndürmeye gitmekten kaçınmak, 
gidip de çalışmamak, verilen işi yapmamak ve girilmesi yasaklanan ormanlara girmek 
eylemleri nedeniyle verilecek idari para cezası yaptırımını mülki amirler 
uygulamaktadır. Her iki durumda da kolluk, duruma el koyarak eylemin devamına engel 
olmalı, durumu tutanakla tespit etmeli ve elde edilen bilgi ve belgeleri yaptırım 
uygulayacak makama göndermelidir. 
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EK-A 

T.C. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Orman İşletme Müdürlüğü 

Devlet Ormanlarında Üretilen Endüstriyel Odunlara Ait 

NAKLİYE TEZKERESİ 

Ürünleri 
Satan İşletme 

Emvalin 
Bulunduğu Yer 

Satış Kararının 

Tarihi No.su  
Metreküp 

Bedeli 

     

Miktarı 

Adedi 
Çapı 
Cm. 

Geniş-
liği 
Cm. 

Kalın-
lığı 
Cm. 

Uzun-
luğu 
Cm. 

Cinsi ve 
Sınıfı 

Mevcut Teskerenin 

M3 Dsm3 Tarihi Numarası 

          

        
Vurulan 
Damga 
Numarası 

 

        ÜRÜNLERİN CİNSİ 

        Kereste  

        Tomruk  

        
Maden 
Direği 

 

        Tel Direği  

        
Sanayi 
Odunu 

 

       YEKÜN 

       % .................... Zayiatı 

       GENEL YEKÜN 

Ürünlerin Taşınacağı Yer : Plaka No. : 

Takip Edilen Yol : Şoförün Adı-Soyadı : 

Taşınacak Aracın Cinsi : Verildiği Gün : 

  Yukarıda ebatları yazılı ...................................................... m3 karşılığı................. adet 
ürünlerin taşınması için bu taşıma tezkeresi sahibi ................................................... verildi. 

  İşbu teskere 200.. yılı ............. ayının .......... gün saat ........................... dan 

sonra geçersizdir. 

 

  Mal Sahibi   ........................... Orman İşletme Şefi 

  Veya Vekili                     Adı-Soyadı 

  Adı-Soyadı 

S
e

ri
 

: 

N
o

 
: 
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T.C. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

........................Orman İşletme Müdürlüğü 

Devlet Ormanlarında Üretilen Endüstriyel Yakacak Odun İle 

Odun Dışı Ürünlere Ait 

NAKLİYE TEZKERESİ 

 Bulunduğu Yer :............................................................ 
Ürünün Cinsi :............................................................ 
 Kesim Yılı :............................................................ 
 
 Tarihi :............................................................ 
Satış Numarası :............................................................ 
Kararının Birim Fiyatı :............................................................ 
 
Mevcut Tarihi :............................................................ 
Tezkerenin Numarası :............................................................ 
 
 Plaka No :............................................................ 
 Hareket Saati :............................................................ 
 Hareket Tarihi :............................................................ 
Vasıtanın Yükünün Ölçüleri :............................................................ 
 (Ebatları) 
 Şoförün Adı-Soyadı :............................................................ 
 
  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mevcut tezkeredeki miktarından ..................... 
ster/kental kilo .................... nun ...................... kadar taşınması için bu nakliye tezkeresi 
..........................'a ....../...../200... tarihinde verildi. 
 
 

 

   İşbu nakliye tezkeresi 200... yılı .................................... ayının 
................................. nci günü saat ................................... dan sonra geçersizdir. 

 

 

 

Mal Sahibi    ............................. Orman İşletme Şefi 

Veya Vekilinin          Adı-Soyadı 

Adı-Soyadı 
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e

ri
 

: 

N
o

 
: 
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T.C. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

........................ Orman İşletme Müdürlüğü 

Orman Kanunundan Yararlananlara 

Verilecek Yapacak ve Yakacak Odunun Kesme ve Taşınmasına Ait 

NAKLİYE TEZKERESİ 
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Şefliği : 
Depo Adı : 
Seri Veya Bölme No : 
Köyün Adı : 
Köylünün Adı-Soyadı :  M

ak
b
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zu

n
u

n
 

 

Tarihi : 
No.su : 
Bedeli : 
(TL) 

Verilen Ürünün Vurulan 
Damga 

No. 

Te
zk

er
ed

e 
ya

zı
lı 

to
m

ru
k 

ve
ya

 y
ak

ac
ak

 o
d

u
n

u
 ih

ti
ya

cı
n

a 

sa
rf

 
et

m
ey

ip
 

b
aş

ka
la

rı
n

a 
ve

re
n

le
r 

ve
 

sa
ta

n
la

r 
ve

ya
 

kö
yd

en
 

d
ış

ar
ı 

çı
ka

n
la

r 
O

rm
an

 
K

an
u

n
u

n
u

n
 

9
8

 
n

ci
 

M
ad

d
e

si
 g

er
eğ

in
ce

 c
ez

al
an

d
ır

ılı
r.

 

  

Cinsi Adedi Boyu Çapı M3 Dm3 Ster/Kental 

       

 

TOPLAM        

 

 Yukarıda Adı-Soyadı yazılı köylüye köyünde kendi ihtiyacında kullanacağı m3 lü veya 
sterli ürün için taşıma izni verilmiştir. 

Bu tezkere 200... yılı ....................... ayının ................... nci günüden sonra geçersizdir. 

 

 

Köylünün     ........................ Orman İşletme Şefi 

Adı-Soyadı          Adı-Soyadı 
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: 
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o

 
: 
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T.C. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

........................ Orman İşletme Müdürlüğü 

Devletten Başkasına Ait Ormanlarla Orman Sayılmayan 

Yerlerden Üretilen Orman Ürünlerine Ait 

NAKLİYE TEZKERESİ 

 

Arazi Veya Ormanın 
Bulunduğu Yerin Tapunun 

Tarihi 
No.su 

İzin Belgesinin 

İli İlçesi Köyü Mevkii Tarihi No.su 
Miktarı 

Cinsi M3 Kental Kilo Ster Adet 

             

T A Ş I N A C A K   Ü R Ü N Ü N 

M3 Dsm3 
Kental 

Kg. 
Ster Adet Ç

ap
 

C
m

. 

G
en

iş
lik

 

C
m

. 

K
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C

m
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B
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y 

M
. Cinsi ve 

Nevi 

V
u
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n
 D
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ga

n
ın

 N
u

m
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as
ı 

          

Ürünlerin Taşınacağı Yer : Plaka No.su : 

Takip Edeceği Yol : Şoförün Adı-Soyadı : 

Taşıyacak Aracın Cinsi : Verildiği Gün ve Saat : 

  Yukarıda ebatları yazılı ......................................................... m3 karşılığı .................. 
adet ürünün taşınması için bu taşıma tezkeresi sahibi ................................................... 
verildi. 

  İşbu teskere 200.. yılı .............................. ayının .......... gün saat ........................... dan 
sonra geçersizdir. 

 

 

  Mal Sahibi    ........................... Orman İşletme Şefi 

  Veya Vekili            Adı-Soyadı 
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o

 
: 
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 7.9. 5682 sayılı Pasaport Kanunu: 

 a. Kanunun Kapsamı: 

 Pasaport bir devletin kendi vatandaşlarına yurt dışına seyahat edebilmeleri amacı 
ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik bilgilerinin yer aldığı ve vatandaşlık bağı ile bağlı 
olduğu devleti ispata yarayan ve ülkeden çıkmaya veya ülkeye girmeye kanuni bir 
engelin bulunmadığını gösteren belgedir (Şafak, 1996: 463).  5682 sayılı Pasaport 
Kanunu, Türk vatandaşları ile yabancıların Türkiye’ye girebilmek ve çıkabilmek için 
oluşturulan sistemi düzenlemektedir.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile oluşturulan en önemli düzenleme pasaport ve 
pasaport yerine geçen belgelere ve sınırda yapılan kontrol ve uygulamalara ilişkindir. Bu 
kapsamda kısaca pasaport ve pasaport yerine geçen belgelerin neler olduğuna değinmek 
gerekmektedir.  

 Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutan belgeler 
şunlardır. 

 (1) Pasaportlar: 

 (a) Diplomatik Pasaport: 

 Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve 
elçilikleri tarafından verilen, geçici görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya 
seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak veya azami iki sene için, daimi 
görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede verilen bir pasaport 
çeşididir.  

 Kimlere diplomatik pasaport verileceği kanunun 13. maddesinde belirlenmiştir. 
TBMM Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, yüksek mahkeme 
üyeleri, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı, Orgeneral ve 
Oramiral gibi yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya 
geçici görev üstlenebilecek olan kişilere verilmektedir.  
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 (b) Hususi Pasaport:  

  1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolara karşılık gösterilebilecek 
görevlerdeki devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine, ayrıca il ve ilçe belediye 
başkanlarına görevleri süresince; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden 
başka herhangi bir resmi görev ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri 
zaman, altı aydan az olmamak koşuluyla belirlenecek sürelerde, talep edenin mensup 
bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca veya aynı şart 
dâhilinde İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, 
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince verilmektedir.  

 Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu 
pasaport verilmektedir(Md.14/A).  

 (3) Hizmet Pasaportu:  

 Bu kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi 
mümkün olmayan kimselere, hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi 
görev ile dış ülkelere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında, 
altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri 
Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilmektedir.  
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 Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri 
Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de 
aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür(md. 14/C). 

 (4) Umuma Mahsus Pasaport:  

 Münferit ve müşterek olmak üzere iki şekilde düzenlenir. Bu pasaportlar, kanunda 
yazılı istisnalar saklı kalmak ve 6 aydan az olmamak kaydıyla, yurt içinde İçişleri 
Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklerce, yabancı ülkelerde 
Türkiye Cumhuriyeti konsolosları tarafından verilmektedir.  

 Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olmayan kız ve erkek çocukları pasaportun 
refakat hanesine kaydettirebilmektedir. Umuma mahsus pasaportlarda, refakat hanesine 
kayıt olunanlar, pasaport kendi adına düzenlenenlerle seyahat edebilirler ama yalnız 
başına seyahat edemezler.  

 Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az beş kişilik bir kafile teşkil eden Türk 
vatandaşlarına istedikleri takdirde umuma mahsus müşterek pasaport verilmektedir. Bu 
pasaportlar verildiği tarihten itibaren üç ay, altı ay ve bir yıl geçerli olmak üzere 
düzenlenmekte ve kafileyi teşkil edenlerin fotoğrafları da olan bir listenin ilavesi suretiyle 
tanzim olunmaktadır. Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ayrılanlar ayrıca pasaport 
almaya mecburdurlar(md.16). 

 (5) Geçici Pasaport:  
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 Normal yollardan pasaport ve gerektiği hallerde vize ile yurt dışına çıkmış olan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kayıp veya çaldırma gibi herhangi bir nedenle 
pasaportu bulunmayanlara Türkiye’ye dönüşlerini sağlamak amacıyla düzenlenen 
pasaporttur. Bu belgeyi talep etmek isteyen vatandaşlar kimliğini ispata yarar bir belge ile 
başvurmaları, uçak bileti alırken ise doğrudan uçuşları tercih etmeleri ve uçuş tarihinden 
yaklaşık en fazla 10 gün önce şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Geçici 
pasaport sadece Türkiye’ye girişte ve bir sefere mahsusu düzenlenmektedir. Geçici 
pasaportun geçerlik süresi bir aydır.  

 (6) Yabancılara Ait Pasaport: 

 Tabiyetsiz bulunan veya tabiiyet durumlarının düzgün bulunmaması nedeniyle 
ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen tabiiyetsizlere uygulanan işlemlere bağlı 
tutulmasında İçişleri Bakanlığınca zorunluluk görülen kimselere gereğinde Bakanlığın 
alacağı kararla "Yabancılara Mahsus" damgasını taşıyan ve Türk vatandaşlığını kazanma 
bakımında herhangi bir anlamı veya taşıyıcı lehine herhangi bir hak kazanımını içermeyen 
bir pasaport verilmektedir (md.18). Bu pasaport iki nevidir:  

 (a)  Türkiye'ye yalnız bir giriş veya Türkiye'den yalnız bir çıkış için muteber olan 
pasaportlar, 

 (b) Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar, 

 Her iki neviden pasaportlar, İçişleri Bakanlığı ve yabancı memleketlerde, İçişleri 
Bakanlığının talebi veya tasvibi üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, 
Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk makamları tarafından verilmektedir.  

 (2) Pasaport Yerine Geçerli Belgeler: 

 (a) Pasavan ve benzeri belgeler: 

 Pasavan ve diğer belgelerden idari mektup, komşu ülkelerle imzalanan ikili antlaşma 
ve protokollerde belirlenen şekil ve esaslara göre hudut bölgesinde oturan iki taraf devlet 
vatandaşlarına verilen belgelerdir. 

 İdarî mektup verilmesini gerektiren hâller; 

 - Çalınan, kaybolan eşya ve hayvanların aranması, bunların ve sanıklarının 
belirlenmesi ve elde edilen eşya ve hayvanların teslim alınması, 

 - Mahkemede davacı, davalı, şahit ve bilirkişi olarak hazır bulunulması, 

 - Üst soy, alt soy hısımlarından birinin ölümü hâlinde başsağlığında bulunmak 
istenmesi, 

 - Üst soy, alt soy hısımlarından birinin ağır hastalığı hâlinde ziyaret edilmek 
istenmesi olarak belirtilmiştir. İdarî mektup verilirken bu nedenlerin varlığının 
belirlenmesi gerekmektedir.  

 İdarî mektuplar, en fazla bir hafta süre ile verilmektedir. Pasavanda süre sınırı 10 güne 
kadar çıkmaktadır.180 Her iki belgeyi de taşımaya yetkili olanlar 50 km’lik hudut alanının 

 
180  Pasavan, İran ve Türkiye arasında “Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi arasında 14 mart 1937 
tarihindeTahranda akit ve imza edilen hudud mıntakasnın emniyetine ve mezkûr mıntakada çıkan hâdise ve 
ihtilâfların tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikına dair kanun” a dayalı olarak her iki ülkenin 50 km’lik 
mesafesinde oturan vatandaşlarına diğer ülkeye giriş ve en fazla 10 gün kalış için imkân sağlamaktadır. 
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dışına çıkamamaktadır. İki belgeyi vermeye birinci hudut makamı olan kaymakamlar, 
zorunlu hâllerde ise valiler yetkilidir. 

 (b) Gemi adamları cüzdanları, demiryolu ve hava ulaşım araçları memur ve 
mürettebatına verilen belgeler: 

 “Gemi Adamı Cüzdanı”, Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk 
vatandaşı olan gemi adamına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bölge Liman Başkanlıkları ve 
Deniz İşleri Müdürlüklerince verilmektedir (md.20/1). Bu belgenin pasaport yerine 
kullanılabilmesi için mahallin emniyet müdürlüklerince tasdik edilmesi gerekmektedir.  

 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 11. maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi 
Siciline kayıtlı gemilerde ve yatlarda istihdam edilen yabancı uyruklu gemi adamlarının 
sahip oldukları ve Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, tanınan gemi adamı cüzdanları da pasaport yerine 
geçmektedir. 

 “Uçak Mürettebatı Belgesi” ise; uluslararası hava ulaşım araçları memur ve 
mürettebatına, uçuş süresince hava aracında görevlendirilmeleri hâlinde idarelerince 
verilmektedir (md.20/2). Bunun da pasaport yerine kullanılabilmesi için mahallin 
emniyet müdürlüklerince tasdik edilmesi gerekmektedir. 

 Benzer şekilde Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi de TCDD işletme müdürlüklerince 
düzenlenmekte ve Pasaport yerine kullanılabilmesi için anlaşmalarda öngörülen yetkili 
makamlarca tasdik edilmesi gerekmektedir (md. 20/3). 

 (c) Benzeri Belgeler: 

 Pasaport Kanununda pasaport yerine geçerli belgeler arasında ismi belirtilmeyen 
ancak, uluslararası anlaşma ve pasaportlarda pasaport yerine geçerli olduğu belirtilen 
"NATO Seyahat Emri", "Atama ve Görev Emri" gibi belgelerdir. 

 (ç) Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi: 

 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesine göre mültecilere verilen beyaz zemin üzerine 
açık yeşil renkli 28 Temmuz 1951 tarihli Sözleşmede yazılı desenli 32 sayfadan ibaret bir 
seyahat belgesidir. 

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 5682 sayılı Pasaport Kanunu kapsamında işlenen haksızlıklar kabahat olarak 
değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasaportsuz olarak 
girmiş olan vatandaşlara idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır (md.34). İdari para 
cezası uygulamaya mülki amirler yetkilidir. Bu noktada önemli olan hususun pasaportsuz 
girişten ziyade sahte pasaport kullanımı ile Türkiye’de kalınabilecek sürelere riayet edilip 
edilemediğidir. Pasaport kontrolü yapan birimler tarafında yukarıda belirtilen durum 
çerçevesinde; 

 - Öncelikle yabancının pasaportunun kendisine ait olup olmadığının, pasaport 
üzerinde silinti kazıntı bulunup bulunmadığının kısaca pasaportun sahte olup olmadığını 
tespit edilmeye çalışılması, 

 - Daha sonra yabancının vizeden muaf tutulup tutulmadığının belirlenmesi, 

 - Vizeden muaf değilse yabancının ülkeye giriş tarihi tespit edilerek giriş 
tarihinden sonra ne kadar süre Türkiye'de kalabileceği yabancının ülkesi ile Türkiye 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

342 

Cumhuriyeti Devleti'nin aralarında varsa vize anlaşması çerçevesinde belirlenmesi 
gerekmektedir. 

 Yabancıların vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşmaları hâlinde, 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde valilik tarafından sınır dışı 
etmeye yönelik idari tedbir uygulanması gerektiğinden, kolluk tarafından bu kişilerin il 
veya ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim edilmeleri gerekmektedir. 

 

 

ÖNEMLİ 

 TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personelinin izin ve görev nedeniyle yurtdışına 
çıkışlarında pasaport müracaat formu onay yetkisi 03 Şubat 1997 tarihinden itibaren 
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve S.G.K.lığına devredilmiştir. 
Bu kapsamda Pasaport Kanununun 13. maddesinde belirtildiği üzere: 

 a. Orgenerallere, askerî ateşe ve yardımcılarına, hükümet adına milletlerarası 
resmi görüşme yapılması, sözleşme düzenlenmesi için veya milletlerarası 
toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı 
devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak 
üzere gönderilenler ile bunların eş ve çocuklarına DİPLOMATİK pasaport, 

 b. 1., 2.,3. kadro derecede bulunan ve görevli veya izinli olarak yurt dışına 
çıkacak personel ile eş ve çocuklarına HUSUSİ pasaport, 

 c. 4. ve daha aşağı kadro derecede bulunup görevli olarak yurt dışına çıkacak 
personel ile eş ve çocuklarına görev süreleri kadar HİZMET pasaportu, 

 d. 4. ve daha aşağı kadro derecede bulunup izinli olarak yurtdışına çıkacak 
personel ile eş ve çocuklarına UMUMA MAHSUS pasaport verilir. 

 Kuzey Atlantik Antlaşmasına(NATO) taraf devletler arasında, Kuvvetlerin 
Statüsüne Dair Sözleşmenin III. maddesinin 1. fıkrasına göre bir kuvvetin veya 
mensuplarının giriş ve çıkışları hakkında kabul eden devlet tarafından konulmuş 
formalitelere uyulmak şartıyla, bir kuvvetin mensuplarını kabul eden devletin 
ülkesine girerken veya bu ülkeyi terk ederken pasaport ve vize ile ilgili hükümlerden 
muaf tutulmaktadırlar.   
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 7.10. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu: 

 a. Kanunun Kapsamı: 

 Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve 
Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın 
kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 Ülkemize pasaport veya pasaport yerine geçerli belgelerle gelen yabancılar, ülkeye 
girişten çıkışa kadar "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa" tabidirler. 
Böylelikle yabancıların Türkiye'deki faaliyetleri kontrol ve denetim altına alınarak genel 
güvenlik ve asayiş açısından ülkeye zarar vermeleri de önlenmiş olmaktadır.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Kanun kapsamında ele alınması gereken en önemli düzenlemeler vize sistemi, 
yabancıların Türkiye’de ikamet etme şartları ve uluslararası koruma sistemidir.  

 (1) Vize İşlemleri: 

  Vize, pasaporta, onu kullanarak ülkeye girilebilmesi için yapılan onaydır. 
Türkiye’de 90 güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak 
bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da belirten vize alarak 
gelebilmektedirler. Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her 
180 günde 90 günü geçememektedir.   

 Ayrıca önemli bir noktada vizelerin, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamadığıdır. 
Vizeler, konsolosluklarca, istisnai durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce 
verilmektedir. Ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar 
görülen yabancılara, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince resen vize 
verilebilmektedir (Md.11). Ayrıca vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi 
içinde Türkiye’den ayrılacaklarını belgelemeleri hâlinde, sınır kapılarının bağlı olduğu 
valiliklerce yetkisini devrettiği sınırda görevli kolluk birimlerince vize 
verilebilmektedir(Md.13). 

 Yukarıda kısaca açıklananlar durumlar dışında; 

 - Talep ettikleri vize süresinden en az 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da 
pasaport yerine geçen belgesi olmayanlara, 

 - Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlara, 

 - Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenlere, 

 - Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlara, 

 - Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri 
verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlara, 

 - Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlara, 

 - Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere 
dayandıramayanlara, 

 -  Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlara, 

 - Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi 
gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
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Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenlere vize 
verilmemektedir. Ancak bu kapsama girmelerine rağmen vize verilmesinde yarar 
görülenlere İçişleri Bakanının onayıyla vize verilebilmektedir(Md.15). 

 Vize almaya yönelik düzenlenmiş olan genel hususlar yanında;  

 - Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu 
kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları, 

 - Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni 
bulunanlar, 

 - 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 18. maddesine göre verilmiş ve geçerliliklerini 
yitirmemiş yabancılara mahsus pasaport sahipleri, 

 - 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi (Doğumla Türk vatandaşı 
olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye 
kadar olan altsoyları) kapsamında olduğu anlaşılanlardan Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında 
vize şartı aranmamakta; 

 - Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan 
taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler ile deniz limanlarına gelip, 72 saati 
geçmemek kaydıyla, liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı gezecek yabancılardan 
Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilmektedir(Md.12).  

 Verilen vizeler ise; 

 - Sahteciliğe konu olduğunun tespiti, 

 - Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması, 

 - Vize sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklanması, 

 - Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması, 

 - Pasaport veya pasaport yerine geçerli belgenin sahte olması veya geçerliliğinin 
sona ermesi, 

 - Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması, 

 - Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının 
anlaşılması, 

 - Geçerlilik süresi içinde yabancıyla ilgili sınır dışı etme kararı alınması hâlinde, 
vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilmesi gerekmektedir (md.16). 

 (2) İkamet İzni:  

 Kanun kapsamında oluşturulan ikinci düzenleme ise, yabancıların Türkiye’de 
ikametleri ile ilgilidir. Bu kapsamda, Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı 
süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. 
İkamet izni, 6 ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir 
(md.19).  

 Türkiye’de kalacak yabancılara altı çeşit ikamet izni verilmektedir (md.30). 

 (a) Kısa Dönem İkamet İzni: Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da 
öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçla gelecekler, bilimsel 
araştırma, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, hizmet içi eğitim, turizm amaçlı kalacaklar, 
Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi 
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görecekler, Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması 
gerekenler Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçen yabancılara her 
defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilmektedir (md.31). Türkiye’de çalışmayan 
ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile 
bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğa ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen ikamet izinleri en fazla beşer yıllık 
sürelerle verilebilir.                         

 (b) Aile İkamet İzni: Türk vatandaşlarının, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma 
izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan 
altsoylarının veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil 
koruma statüsü sahiplerinin, yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı 
çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, her defasında üç yılı 
aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Aile ikamet izinleri, 18 yaşına kadar, öğrenci 
ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlamaktadır 
(md.34). 

 Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, evliliğin sırf 
ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı valiliklerce araştırılması 
gerekmektedir. Araştırma sonucunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile 
ikamet izni verilmemesi, verilmişse iptal edilmesi gerekmektedir. Aile ikamet izni 
verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda valiliklerce denetim 
yapılabilir. 

 (c) Öğrenci İkamet İzni: Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, 
yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni 
verilmektedir. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet 
izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz (md.38). Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. 
Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve ilgili 
kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenir.  (md.41). 

 (d) Uzun Dönem İkamet İzni: Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle 
kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, 
Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilmektedir.  

 Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve 
seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme ve özel kanunlardaki 
düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların 
kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan yararlanmaktadırlar (md.44). 

 Uzun dönem ikamet izinleri; yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından 
ciddi tehdit oluşturması, sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir 
nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması hâllerinde iptal 
edilmektedir (md.45). 

 (e) İnsani İkamet İzni: Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin 
verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık 
sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilmekte ve bu izinler 
uzatılabilmektedir. 

 -  Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda, 
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 - Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, 
yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul 
veya mümkün görülmediğinde, 

 - Sınır dışı etme kararı alınması gerektiği halde, bu Kanun’un 55. maddesi uyarınca 
yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında, 

 - Sınır dışı etme kararı, uluslararası koruma başvurusunun kabul edilemez olduğu 
kararı ve uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmesi işlemlerine karşı yargı yoluna 
başvurulduğunda, 

 - Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi 
işlemlerinin devamı süresince, 

 - Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve 
kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi 
gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer 
ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında, 

 - Olağanüstü durumlarda insani ikamet izni verilebilmektedir.  

 İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş 
günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır (md.46). İnsani ikamet izni 
Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan 
kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz (md.47). 

 (f) İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni: İnsan ticareti mağduru olduğu veya 
olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden 
kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri 
amacıyla valiliklerce 30 gün süreli ikamet izni verilmektedir. Bu ikamet izinlerinde, diğer 
ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz (md.48). İyileşme ve düşünme süresi 
tanımak amacıyla verilen ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu 
nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilmektedir. Ancak, bu süreler hiçbir şekilde 
toplam üç yılı geçemez. İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli 
şüphe bulunan yabancıların, kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ 
kurduklarının belirlendiği durumlarda ikamet izinleri iptal edilmektedir (md.49). 

 İkamet izninde de vizede olduğu gibi istisnalar düzenlenmiş olup, 

 - 90 güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize 
muafiyeti süresince, 

 - Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar, 

 - Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile ailelerinden Dışişleri 
Bakanlığınca bildirilenler,  

 - Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri 
anlaşmalarla belirlenmiş olanlar,  

 - Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf 
tutulanlar,  

 - Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, 

 - 30 gün süreli kayıt belgesi verilen uluslararası koruma başvuru sahibi olanlar ile 
altı ay süreli uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi verilenler ve üçer yıl süreli 
kimlik belgesi verilen mülteciler ikamet izninden muaf tutulmuştur (md.20). 
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 İkamet izni başvurusu süreci yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak 
bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapacağı müracaatla başlamakta, konsolosluklar, 
ikamet izni başvurularını görüşleriyle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğe iletmesi 
gerekmektedir. İkamet izni kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde olup, başvurular 90 
gün içinde sonuçlandırdıktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi ya da başvurunun 
reddedilmesi konsolosluklarca yerine getirilmektedir (md.21). 

VATANSIZ KİŞİ 

 Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişilerdir. 
Vatansızlığın tespiti Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Vatansız 
kişilere, Türkiye’de yasal olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan “Vatansız Kişi 
Kimlik Belgesi” düzenlenir. 

Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler; 

- Bu Kanundaki ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunabilirler, 

- Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece 
sınır dışı edilmezler, 

- Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar, 

- Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler, 

- 5682 sayılı Kanunun 18. maddesi hükümlerinden yararlanabilirler. 

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

- Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

- Yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır 
dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının 
korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

- İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

- Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 

- Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

- Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

- Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan 
tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, 

 -Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin 
programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, projeleri izlemek ve 
yürütülmesine destek vermek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 

Genel Müdürlük, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır. (Taşra 
teşkilatlanmasının tamamlanacağı tarihe kadar, yürütülmekte olan görev ve hizmetler daha 
önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yapılmaya 
devam edilecektir.) 
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 Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları ise, aşağıdaki hâllerde istisnai 
olarak valiliklere de yapılabilmektedir. 

 - Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde, 

 - Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda, 

 - Uzun dönem ikamet izinlerinde, 

 - Öğrenci ikamet izinlerinde, 

 - İnsani ikamet izinlerinde, 

 - İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerinde, 

 - Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde, 

 - Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları 
için yapacağı başvurularda, 

 - Geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya 
değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet izni almak üzere 
yapılacak başvurularda, 

 - Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarına, Türkiye’de görevli 
diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenlere, 
uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla 
belirlenmiş olanlara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden 
muaf tutulan yabancılara, şekil ve içeriği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte 
belirlenen belge tanzim edilir. Bu yabancılar, ikamet izninden muafiyet sağlayan durumları 
sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç 10 gün içinde 
ikamet izni almak üzere valiliklere başvurmakla yükümlüdür. 

 - Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem ikamet iznine 
geçişlerinde (md.22) ikamet izinleri valiliklerce uzatılabilmektedir. Uzatma başvuruları, 
ikamet izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni 
süresi dolmadan önce valiliklere yapılmaktadır. İkamet iznini uzatma başvurusunda 
bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilmektedir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri 
sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet 
edebilmektedir.  

 Konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş 
tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak 
zorundadırlar (md.26/2). 

 Son olarak geçerli çalışma izni ile 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında 
verilen çalışma izni ikamet izni sayılmaktadır. 

 (3) Uluslararası Koruma: 

 Uluslararası koruma ile mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsü 
anlatılmaktadır. Bu kapsamda; 

 (a) Mülteci: Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan 
ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
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ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüdür (md.61). 

 (b) Şartlı Mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye verilen statüdür.  

 (c) İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 
menşei ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; 

 - Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, 

 - İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, 

 - Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım 
gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması 
nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz 
konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye verilen 
statüdür (Md.63). 

 Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılmaktadır. Başvuruların ülke 
içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması hâlinde, bu başvurular derhal 
valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Başvuruyla ilgili işlemler valilikçe yürütülmektedir. 

 Makul bir süre içinde valiliklere kendiliğinden uluslararası koruma başvurusunda 
bulunanlar hakkında; yasa dışı girişlerinin veya kalışlarının geçerli nedenlerini açıklamak 
kaydıyla, Türkiye’ye yasal giriş şartlarını ihlal etmek veya Türkiye’de yasal şekilde 
bulunmamaktan dolayı cezai işlem yapılmaz. Ancak hürriyeti kısıtlanan kişilerin 
uluslararası koruma başvuruları, valiliğe derhâl bildirilir. Başvuruların alınması ve 
değerlendirilmesi, diğer adli ve idari işlemlerin ya da tedbir ve yaptırımların uygulanmasını 
engellemez (md.65). 

 Uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar hakkında başvuru 
alındığı andan itibaren, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanır. Refakatsiz 
çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun 
konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına 
yerleştirilir. On altı yaşını doldurmuş olanlar, uygun koşullar sağlandığında kabul ve 
barınma merkezlerinde de barındırılabilir (md.66). 

 Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı 
idari gözetim altına alınamaz. Ancak; 

 - Kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, bu 
bilgilerinin tespiti amacıyla, 

 - Sınır kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonulması amacıyla, 

 - İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan 
unsurların belirlenemeyecek olması hâlinde, 

 - Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması hâlinde 
idari gözetim kararı verilebilmekte veya valilik, idari gözetim yerine başka usuller 
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belirleyebilmektedir. Ancak başvuru sahibinin idari gözetim süresinin 30 günü geçmemesi 
gerekmektedir (md.68). 

 Kayıt işlemi tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, 
uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren 
altı ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenmektedir. 
Başvurusu sonuçlandırılamayanların kimlik belgeleri altı aylık sürelerle uzatılır. Kimlik 
belgesi, ikamet izni yerine geçer (md.76). 

 Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 
sonuçlandırılmaktadır. Kararlar bireysel olarak verilmektedir. Aile adına yapılan başvuru 
bütün olarak değerlendirilir ve verilen karar tüm aile üyelerini kapsamaktadır (md.78). 

 Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik 
belgesi düzenlenmektedir. Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere, yabancı 
kimlik numarasını içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenmektedir. Kimlik belgeleri 
ikamet izni yerine geçmektedir (md.83). 

 Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri, ilköğretim 
ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, 
sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilmektedir. Herhangi bir sağlık güvencesi 
olmayan ve ödeme gücü bulunmayan kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.  

 Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay 
sonra çalışma izni almak için başvurabilmektedir. Mülteci veya ikincil koruma statüsü 
sahibi ise, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilmektedir. 

 Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi;  

 - Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle, 

 - Gelirlerini, taşınır ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle, 

 - Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmekle, 
yükümlüdür (md.90). 

 Yukarıda sayılan uluslararası koruma türlerinin dışında, ülkesinden ayrılmaya 
zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel 
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma 
sağlanabilmektedir. Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve 
yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı 
alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve 
koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin 
belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmektedir 
(md.91). 

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 Bu kanun kapsamında uygulanacak en önemli idari tedbir sınır dışı etme 
yaptırımıdır. Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği 
ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilmektedir (md.52). Sınır dışı etme kararı, 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınmaktadır 
(md.53). 

 Sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar; 
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 - İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu 
salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, İçişleri 
Bakanlığınca sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,  

 - Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü 
yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, 

 - Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve 
sahte belge kullananlar, 

 - Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan 
sağlayanlar, 

 - Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit 
oluşturanlar, 

 - Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal 
edilenler, 

 - İkamet izinleri iptal edilenler, 

 - İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir 
gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler, 

 - Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, 

 - Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler, 

 - Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit 
edilenler, 

 - Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte 
tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, 
başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal 
edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre 
Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,  

 - İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, 10 gün içinde Türkiye’den çıkış 
yapmayan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır. 

 Ancak, yukarıda sayılanlardan olsa dahi; 

 - Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 
ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar, 

 - Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli 
görülenler, 

 - Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı 
edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar, 

 - Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları, 

 - Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet 
mağdurları hakkında sınır dışı kararı alınamamaktadır. 

 Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, 
Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre 
tanınmaktadır. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış 
kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya 
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çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı 
açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmamaktadır. Türkiye’den çıkış için süre 
tanınan kişilere, Çıkış İzin Belgesi verilmektedir (md.56). 

 Sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar kolluk tarafından yakalanmaları halinde, 
haklarında karar verilmek üzere derhal valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu kişilerden, 
sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı 
valilik tarafından alınmaktadır. Değerlendirme ve karar süresi 48 saati geçemez (md.57/1). 

 Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan, kaçma ve kaybolma riski bulunan, 
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul 
edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, 
kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında 
valilik tarafından idari gözetim kararı alınması gerekmektedir. Hakkında idari gözetim 
kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme 
merkezlerine 48 saat içinde götürülür (md.57/2). Geri gönderme merkezlerindeki idari 
gözetim süresi altı ayı geçemez (md.57/3). Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından 
işletilebilir veya kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına 
çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yaparak bu merkezleri 
işlettirebilir (md.58). 

 İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim 
kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilme hakkı bulunmaktadır. Ancak başvuru idari 
gözetimi durdurmamaktadır. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza 
hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi 5 gün içinde sonuçlandırır. Sulh 
ceza hâkiminin kararı kesindir (md.57/6). 

 Geri gönderme merkezlerindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına 
götürülür. Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek 
olan yabancılar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının koordinesinde kolluk 
birimlerince sınır kapılarına götürülür. 

 Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanmaktadır. 
Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi gerekmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir. 

 Kanun kapsamında idari para cezası gerektiren kabahatler ise; diğer kanunlara göre 
daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde; 

 -  Türkiye’ye yasa dışı girmek veya Türkiye’yi yasa dışı terk etmek,  

 - Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girmek,  

 - Sınır dışı etme kararı alınması sonrası tanınan sürede Türkiye’den ayrılmamak,  

 - Yabancı hakkında sınır dışı edilmek üzere idari gözetim kararı alınması ve geri 
gönderme merkezlerinde tutulması sırasında, geri gönderme merkezlerinde tutulan 
yabancıların ve geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı 
edilecek yabancıların kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülmesi sırasında veya 
uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancı veya vatansız kişinin idari gözetim 
altında tutulması sırasında kaçmaları durumlarında verilmektedir. İdari para cezaları, 
valilik veya Genel Müdürlük ya da kolluk birimlerince uygulanmaktadır. Verilen para 
cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekmektedir (md.102). 
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 7.11. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu: 

 a. Kanunu Kapsamı:  

 Kanunun amacı, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, 
izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve 
işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü 
alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir. Geçmiş dönemde 4817 sayılı kanunla 
yapılmış olan bu düzenleme 28/7/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak çıkan bu 
kanunla birlikte yeni bir şekil almış durumdadır.  

 Bu Kanun ile; 

 - Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan,  

 - Bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya 
görmekte olan,  

 - Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile, 

 - Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet 
sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan 
gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.  

 Ayrıca çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri de bu Kanun 
hükümlerine göre yürütülmektedir.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Öncelikle belirtmek gerekir ki uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlemeye ve 
belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette 
bulunmaya yetkili bakanlık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bu işlerin 
koordinesi ve sorumluluğu ise Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından yerine 
getirilmektedir.  

 Daha önce yürürlükte olan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 
ile uygulandığı şekilde Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi 
öngörülmedikçe, yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya 
çalıştırılmaları yasaktır. Bu kapsamda çalışma izni başvuruları; 

 - Yurt içinde doğrudan Bakanlığa, 

 - Yurt dışında ise yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu 
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılması 
gerekmektedir(Md.7)181. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti 
büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilmektedir. 

 

 

 

 

 
181 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi 

Bakanlığına yapılmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni 
alması uygun görülen yabancılar Bakanlığa bildirilir. 
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 Çalışma izni uzatma başvurusu ise, çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün 
kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılması gereken bir 
durumdur.  

 Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak veya bu iznini 
uzatacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde öncesinde bir ön 
izin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bir bakıma belirtilen mesleklerde çalışma 
yeterliliğine haiz olduğunu belgeleyen “Ön İzin” ilgili bakanlıklar veya öğretim elemanları 
için Yükseköğretim kurulu tarafından verilmektedir.  

 Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık yapılan değerlendirme sonucu 
yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel 
kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı 
işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok 1 yıl geçerli 
çalışma izni verilmektedir. Devamında ise ilk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki 
başvurularda ise en çok 3 yıla kadar bu izin verilebilmektedir (Md.10).  

 Çalışma izni aynı zamanda 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 
27. maddesi uyarınca verilen ikamet izni yerine geçmektedir. Ancak, 6458 sayılı Kanunda 
tanımlanan mülteci ya da ikincil koruma statüsü dışında yabancının herhangi bir 
nedenle ikamet izni olması yabancıya çalışma hakkı vermemektedir. Bununla birlikte 
6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu 
hakkında son karar verilmemiş veya şartlı mülteci yabancılar; uluslararası koruma 
başvurusu tarihinden, geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik 
belgesinin düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 
almak için başvurabilme hakkına sahiptirler. Bu durumda olanların değerlendirmesinde 
İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranmaktadır.  

 Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin 
geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu 
süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir. 

ÖNEMLİ 

 Çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmaktadır. 
Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin 
sistemi mevcut değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın veya yetkili aracı kurum 
haricinde kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamaz. Yabancıların çalışma 
izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancıların karşılaması 
zorunlu olan değerlendirme kriterleri de bulunmaktadır. Bu kriterlerden bazıları; 

- Çalışma izni talep edilen her bir yabancı için işyerinde en az beş T.C. 
vatandaşının istihdamı,  

- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en 
az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması,  

- İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde sermaye payının en az 
40.000 TL olması ayrıca hisse oranının en az yüzde 20 olması,  

- Ev hizmetlerinde; yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında çalışmasının yasak 
olması olarak belirlenmiştir (https://www.ailevecalisma.gov.tr, 2019). 
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 Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan 
yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilmektedir. Süresiz çalışma izni olan yabancı, 
uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanmakta, özel kanunlardaki 
düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların 
kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan yararlanmaktadır. Ancak süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme 
ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur. 

 Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı 
yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Yabancı öğrencilerden ön 
lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, öğrenimlerinin ilk yılının 
tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilir ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı 
lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmamaktadır. Öğrenimlerini Türkiye’de 
bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında 
ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yükseköğretim 
kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar bu 
Kanuna göre proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık 
mesleklerini icra edebilirler. 

 

 Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların 
sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilmektedir. Bu izinde yabancının eğitim 
düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya 
yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile 
Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça 
belirlenecek diğer hususlar dikkate alınmaktadır. Bağımsız çalışma izni süresiz değildir 
ancak yukarıda belirtilen çalışma izinleri sürelerine de tabi değildir.  

 

 Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim 
ve teknolojiye katkısı, kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası 
düzeyde temsiliyeti, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça 

BAĞIMSIZ ÇALIŞAN 

Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışan yabancıyı ifade etmektedir. 

TURKUAZ KART 

Yabancıya, Türkiye’de süresiz 
çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine 
göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu 
çocuklarına ise ikamet hakkı veren 
belgeyi anlatmaktadır. 
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belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart 
verilmektedir.  

 Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğünün belirlediği sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu 
veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılmaktadır. 
Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla süresiz düzenlenmekte ve süresiz 
çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanmayı sağlamaktadır. Ayrıca Turkuaz Kart sahibi 
yakını için de “Turkuaz Kart Sahibi Yakını Kartı” düzenlenebilmektedir. Düzenlenen bu kart, 
Turkuaz Kartın geçerlilik süresi içinde ikamet izni yerine geçmekte, Turkuaz Kartın geçersiz 
hale gelmesi halinde yakını için düzenlenen bu kart da geçersiz olmaktadır.  

 Kanun kapsamında Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle 
sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri; iş 
piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve 
ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için tarım, sanayi 
veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla 
sınırlandırılabilmektedir. Bu düzenleme geçmiş mevzuata göre idareye yabancıların 
çalışabileceği meslek dalları açısından bir esneklik sağlamaktadır. Ancak diğer mevzuatta 
bazı meslek ve görevlere yönelik yabancıların çalışamayacağına ilişkin hükümler 
bulunmaktadır. 

 

 Kanun kapsamında çalışma izni için başvurulan makamlara çalışma izni muafiyeti için 
de başvuru yapılabilmekte ve bu talep bakanlık tarafından karara bağlanmaktadır. Bu 
kapsamda yapılabilecek başvurulara bir örnek olarak yabancı ülkelerin Türkiye’deki 

TÜRK VATANDAŞLARINA HASREDİLEN VE YABANCILARIN 
ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER 

1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun uyarınca) 

2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) 

3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve 
Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca) 

4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca) 

5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca) 

6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca) 

7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve 
Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca) 

8. Kara suları dâhilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, 
dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj 
Kanunu uyarınca) 

9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi 
gereğince) 

10. Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. 
maddesi gereğince) 
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diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, 
kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevli yabancılar için yapılan başvurular örnek 
gösterilebilmektedir.  

 Bu noktada 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında tanınan çalışma 
hakkına ve bazı muafiyetlere değinmekte fayda bulunmaktadır. Söz konusu kanunun 28. 
maddesinde; 

 - Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybedenlerin ve üçüncü dereceye kadar olan altsoylarının, aynı mevzuatta tanınanseçme 
seçilme askerlik gibi bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen 
yararlanmaya devam edeceği (Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır), 

 - Bu kapsamda bulunan kişilerin, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi 
olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamayacağı, ancak kamu kurum ve 
kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hükmü 
bulunmaktadır. Bu durumda bulunan kişilere ayrıca İçişleri Bakanlıınca söz konusu 
maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren “Mavi Kart” adında bir 
resmî belge verilmektedir.  

 

 

 Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya Bakanlıkça iptal 
edilmesiyle geçerliliğini kaybetmektedir. Söz konusu izinler yabancının veya işverenin 
talebi dışında; 

 - Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay 
içinde Türkiye’ye gelmemesi,  

 - İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli 
hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin 
uzatılmaması, 

 - Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,  

 - Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi, 

 - Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının 
sonradan tespiti, 

 - Turkuaz kart kapsamında olmasına karşın geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve 
belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması, 
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 - 6458 sayılı Kanunun 7., 15. ve 54. maddeleri kapsamında Türkiye’ye girişlerine 
veya vize verilmesine izin verilmeyecek ve sınır dışı edilmesine karar verilen yabancılar 
kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi, 

 - Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de 
çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,  

 - Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli 
çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise 
aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması,  

 - Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça 
belirlenen süreyi aşması durumlarında iptal edilmesi gerekmektedir.  

 Yukarıda belirtilen çalışma iznine ilişkin düzenlemeler hakkında Bakanlıkça belirlenen 
uluslararası işgücü politikasına uygun olarak; 

 - Nitelikli işgücü182 veya nitelikli yatırımcı183 olarak değerlendirilen,  

 - Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede 
istihdam edilen,  

 - İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,  

 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,  

 - Uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan 
veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru, 

 - Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan,  

 - Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde 
diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan,  

 - Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, 
kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen, 

 - Sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılara bazı istisnalar tanınabilmektedir 
(Md.16). 

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 Kanun kapsamında düzenlenen yaptırımlar 23. maddede sayılmaktadır. Bu 
kapsamda, idari para cezası yaptırımı uygulanacak kabahatler; 

 - Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek, 

 - Çalışma izni olmaksızın çalışmak olarak belirlenmiştir (EK-A-C). Ayrıca çalışma 
izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri 
Bakanlığına bildirilmektedir.  

 Bu şekilde yabancıları çalıştıran işveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan 
yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için 
gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.   

 
182 Bu Kanun kapsamında nitelikli iş gücü eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı 

ve benzeri özellikleri itibarıyla değerlendirilmektedir. 
183 Bu Kanun kapsamında nitelikli yatırımcı bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı 
istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla değerlendirilmektedir. 
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     EK-A 

 

T.C. 

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

 

 

 

YABANCI İŞÇİYE 

Sayı  :             

TEBLİGAT 

Konu: İdari Para Cezası (……….) 

 

İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI 

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23/3’üncü ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 17/7’nci maddeleri gereğince düzenlemiştir.) 

 

Yabancının Adı Soyadı  : 

Yabancı Kimlik No.  : 

Yabancının İşv . Adı Soyadı : 

Yabancının İşyeri Unvanı     : 

Yabancının İşyeri Adresi : 

Yabancının Tebligat Adresi : 

Dosya No.    : 

Teftiş/Tespit Tarihi  : 

İdari Para Cezası   : 

 

GEREKÇE : Yukarıda unvan ve adresi belirtilen işyeriyle ilgili……………….…(bu 

kısma gönderilen tutanak ve denetim raporunun tarih sayısı yazılacak)……………        

………….., 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun  ……… maddesine 

………………. …………… 

…………………  ………………………  …………………   …………………     …. 

……...  

muhalefet ettiğiniz tespit edilmiştir. 

 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun ……… maddesine göre .………...…. 

(………….…Türk Lirası) idari para cezası verilmiştir.   

 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen idari para cezası ile ilgili olarak; 

            

1- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

27/1’inci maddesi uyarınca en geç 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Hakimliği nezdinde 

itiraz edilebileceği, itiraz halinde itiraz dilekçesinin bir örneğinin İl Müdürlüğümüze 

verilmesi/gönderilmesi gerektiği, bu süre içinde itiraz edilmemesi halinde idari para 

cezasının kesinleşeceği, 
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2- İdari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce 5326 sayılı Kanunun 17/6’ncı 

maddesine göre peşin ödenmesi halinde cezanın ¼’ü oranında peşin ödeme indiriminden 

yararlanılabileceği (idari para cezası tebligatının tarafınıza tebliğ tarihini izleyen günden 

itibaren 15 gün içinde) 

             

3- İdari para cezasını peşin ödeyemediğiniz takdirde indirimsiz miktar üzerinden 5326 

sayılı Kanunun 17/3’üncü maddesine göre cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir aylık 

kanuni ödeme süresi içerisinde, Müdürlüğümüze başvurmanız ve talebinizin uygun 

bulunması halinde, ilk taksiti peşin ödemek suretiyle bir yıl içinde ve dört eşit taksit olarak, 

faiz uygulanmaksızın ödeme hakkınızın bulunduğu, taksitlerin zamanında ve tam olarak 

ödenmemesi halinde kalan kısmının tahsil edileceği, 

4- İdari para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içinde İl Müdürlüğümüzün 

……………… Şubesi IBAN:………………………..… no’lu Kurum Cari Hesabına 

ödenerek ödendi makbuzunun bir örneğinin Müdürlüğümüze verilmesi/gönderilmesi 

gerektiği, 

            

5- İdari para cezasının bir ay içinde ödenmemesi halinde,  6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil için yetkili vergi dairesine 

(……….Vergi Dairesi) intikal ettirileceği, 

             

6- Gerek taksitlendirmenin gerekse peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkınızı 

etkilemeyeceği, 

           

tebliğ olunur. 

 

Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması halinde, Kurumu temsil yetkisi 

………………………… adresinde yerleşik ………… Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü’ne ait olup, tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekmektedir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

Vr: 

 

                                                                                                      İl Müdürü 
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     EK-B 

 

T.C. 

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

 

 

İŞVERENE 

Sayı  :   

                                                                                                                   TEBLİGAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Konu: İdari Para Cezası (……….) 

 

İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI 

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23/3’üncü ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 17/7’nci maddeleri gereğince düzenlemiştir.) 

 

İşverenin Adı Soyadı  : 

T.C.Kimlik No/Vergi No. : 

İşyeri Unvanı    : 

İşyeri Adresi    : 

Tebligat Adresi    : 

Dosya No.    : 

Teftiş/Tespit Tarihi     : 

İşçi Sayısı    : 

İdari Para Cezası   : 

 

GEREKÇE : Yukarıda unvan ve adresi belirtilen işyerinizle ilgili……………….…(bu 

kısma gönderilen tutanak ve denetim raporunun tarih sayısı yazılacak)……………        

………….., 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun  ……… maddesine 

………………. …………… 

…………………  ………………………  …………………   …………………     …. 

……...  

muhalefet ettiğiniz tespit edilmiştir. 

 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun ……… maddesine göre .………...…. 

(………….…Türk Lirası) idari para cezası verilmiştir.   

 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen idari para cezası ile ilgili olarak; 

            

1- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

27/1’inci maddesi uyarınca en geç 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Hakimliği nezdinde 

itiraz edilebileceği, itiraz halinde itiraz dilekçesinin bir örneğinin İl Müdürlüğümüze 

verilmesi/gönderilmesi gerektiği, bu süre içinde itiraz edilmemesi halinde idari para 

cezasının kesinleşeceği, 
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2- İdari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce 5326 sayılı Kanunun 17/6’ncı 

maddesine göre peşin ödenmesi halinde cezanın ¼’ü oranında peşin ödeme indiriminden 

yararlanılabileceği (idari para cezası tebligatının tarafınıza tebliğ tarihini izleyen günden 

itibaren 15 gün içinde) 

             

3- İdari para cezasını peşin ödeyemediğiniz takdirde indirimsiz miktar üzerinden 5326 

sayılı Kanunun 17/3’üncü maddesine göre cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir aylık 

kanuni ödeme süresi içerisinde, Müdürlüğümüze başvurmanız ve talebinizin uygun 

bulunması halinde, ilk taksiti peşin ödemek suretiyle bir yıl içinde ve dört eşit taksit olarak, 

faiz uygulanmaksızın ödeme hakkınızın bulunduğu, taksitlerin zamanında ve tam olarak 

ödenmemesi halinde kalan kısmının tahsil edileceği, 

 

 

4- İdari para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içinde İl Müdürlüğümüzün 

……………… Şubesi IBAN:………………………..… no’lu Kurum Cari Hesabına 

ödenerek ödendi makbuzunun bir örneğinin Müdürlüğümüze verilmesi/gönderilmesi 

gerektiği, 

            

5- İdari para cezasının bir ay içinde ödenmemesi halinde,  6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil için yetkili vergi dairesine 

(……….Vergi Dairesi) intikal ettirileceği, 

             

6- Gerek taksitlendirmenin gerekse peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkınızı 

etkilemeyeceği, 

           

tebliğ olunur. 

 

Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması halinde, Kurumu temsil yetkisi 

………………………… adresinde yerleşik ………… Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü’ne ait olup, tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekmektedir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

Vr: 

 

                                                                                                      İl Müdürü 
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     EK-C 

 

 

T.C. 

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

………… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

 

 

BAĞIMSIZ VEYA SÜRESİZ  

Sayı  :   

                                                                                                                   TEBLİGAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Konu: İdari Para Cezası (……….) 

 

İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI 

(6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23/3’üncü ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 17/7’nci maddeleri gereğince düzenlemiştir.) 

 

Süresiz veya Bağımsız Çalışan; 

Yabancının Adı Soyadı  : 

T.C.Yabancı Kimlik No/Vergi No. : 

Yabancının İşvereni/İşyeri Unvanı : 

Yabancının İşyeri Adresi  : 

Yabancının Tebligat Adresi  : 

Dosya No.    : 

Teftiş/Tespit Tarihi   : 

İdari Para Cezası   : 

  

GEREKÇE : Yukarıda unvan ve adresi belirtilen işyeriyle ilgili……………….…(bu kısma 

gönderilen tutanak ve denetim raporunun tarih sayısı yazılacak)……………        

………….., 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun  ……… maddesine 

………………. …………… 

…………………  ………………………  …………………   …………………     …. 

……...  

muhalefet ettiğiniz tespit edilmiştir. 

 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun ……… maddesine göre .………...…. 

(………….…Türk Lirası) idari para cezası verilmiştir.   

 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen idari para cezası ile ilgili olarak; 

            

1- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

27/1’inci maddesi uyarınca en geç 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Hakimliği nezdinde 

itiraz edilebileceği, itiraz halinde itiraz dilekçesinin bir örneğinin İl Müdürlüğümüze 

verilmesi/gönderilmesi gerektiği, bu süre içinde itiraz edilmemesi halinde idari para 

cezasının kesinleşeceği, 
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2- İdari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce 5326 sayılı Kanunun 17/6’ncı 

maddesine göre peşin ödenmesi halinde cezanın ¼’ü oranında peşin ödeme indiriminden 

yararlanılabileceği (idari para cezası tebligatının tarafınıza tebliğ tarihini izleyen günden 

itibaren 15 gün içinde) 

             

3- İdari para cezasını peşin ödeyemediğiniz takdirde indirimsiz miktar üzerinden 5326 

sayılı Kanunun 17/3’üncü maddesine göre cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir aylık 

kanuni ödeme süresi içerisinde, Müdürlüğümüze başvurmanız ve talebinizin uygun 

bulunması halinde, ilk taksiti peşin ödemek suretiyle bir yıl içinde ve dört eşit taksit olarak, 

faiz uygulanmaksızın ödeme hakkınızın bulunduğu, taksitlerin zamanında ve tam olarak 

ödenmemesi halinde kalan kısmının tahsil edileceği, 

 

4- İdari para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içinde İl Müdürlüğümüzün 

……………… Şubesi IBAN:………………………..… no’lu Kurum Cari Hesabına 

ödenerek ödendi makbuzunun bir örneğinin Müdürlüğümüze verilmesi/gönderilmesi 

gerektiği, 

            

5- İdari para cezasının bir ay içinde ödenmemesi halinde,  6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil için yetkili vergi dairesine 

(……….Vergi Dairesi) intikal ettirileceği, 

             

6- Gerek taksitlendirmenin gerekse peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkınızı 

etkilemeyeceği, 

           

tebliğ olunur. 

 

Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması halinde, Kurumu temsil yetkisi 

………………………… adresinde yerleşik ………… Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü’ne ait olup, tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekmektedir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

                                                                                                      İl Müdürü 
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 7.12. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu:  

 a. Kanunun Kapsamı: 

 Bu kanunun amacı nüfus yerleşimi ve hareketlerinin, yabancıların geliş-gidişlerinin, 
kaldıkları, çalıştıkları yerler bakımından saptanması ve izlenmesi, elde edilecek bilgiler ile 
kamu düzeni ve güvenliğinin tesisine katkı sağlanmasıdır. Kanunun amacından da 
anlaşıldığı üzere, oluşturulan idari düzenlemelerin temel özelliği haber ve bilgi verme 
üzerinedir ve genel olarak kolluk faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Örneğin umuma açık otel ve benzeri konaklama yerlerinde kimlik 
bildirmeyle sağlanan kaçak, aranan ve firari zanlıların tespitinde bu kanunla oluşturulan 
düzenlemeler sayesinde önemli katkılar sağlanmaktadır.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Kanun kapsamında öncelikle bazı işletme ve tesislere belirli yükümlülükler getirilmiş 
ve bu yükümlülüklerin sağlanması için belirli belge ve sistemler geliştirilmiştir. Bu noktada 
söz konusu kanun kapsamında düzenlenmesi gereken belgelere değinmekte fayda 
bulunmaktadır. 

 

 (1) Kimlik Bildirim Belgesi:  

 Konaklama yeri olarak tanımlanan işyerlerinin açılmalarından önce sahibi, kanunî 
temsilcisi veya kiracısı tarafından atanan işletici tarafından düzenlenmesi ve sorumlu 
genel kolluğa verilmesi gereken bir belgedir. Benzer şekilde bu işleticinin değişmesi 
hâlinde de 24 saat içinde yeni belgenin tanzim edilmesi gerekmektedir(md.3) (EK-A). 

 (2) Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi: 

 Konaklama yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından kuruluşlarında sürekli veya geçici 
olarak çalıştırdıkları kimselerin kimliklerini 24 saat içinde bildirmek için kullandıkları 
belgedir (EK-B). Konaklama tesisi olarak sayılan yerler dışında kalan her çeşit ticaret ve 
sanat amacı güden işyerlerinde çalışanlar için sorumlu işletici tarafından düzenlenerek 
üç gün içinde bildirmeleri gerekmektedir(Md.4). 

 (3) Kimlik Kartı: 

 Konaklama yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından kuruluşlarında sürekli veya geçici 
olarak çalıştırdıkları kimselere düzenlediği ve kolluk tarafından sorulduğunda gösterilmesi 
gereken karttır (EK-C).  

 (4) Konaklama Yeri Kayıt Defteri:  

 Konaklama yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından buralarda ücretli veya ücretsiz, 
gece veya gündüz, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimliği ile geliş-

KONAKLAMA YERİ 

Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, 
kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel 
sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal 
tesislerini genel adıdır. 
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ayrılış tarihlerini işledikleri defterlerdir (EK-D). Bu yerlerde kalacak kişilerin kendilerine 
verilecek kopyalı iki örnek "Konaklama Belgesi'ni" (EK-E) doldurarak imzalamaları ve 
sorumlu işleticiye vermeleri şarttır. Konaklama belgesindeki bilgiler, kişinin kimliğini 
belirten geçerli resmi belge ile karşılaştırıldıktan sonra konaklama yeri kayıt defterine 
aktarılır (Yntl.md.23). 

 Kanunun 2’nci maddesinde sayılan tesislerden otel, motel, han, pansiyon, bekâr 
odaları, günübirlik kiralanan evler (31.10.2016 tarihili ve 678 sayılı KHK ile eklenmiştir.), kamp, 
kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık 
müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri dini ve hayır kurumlarının sosyal tesisleri 
Konaklama Yeri Kayıt Defteri (EK-D)'nde yer alan bilgileri günlük bilgisayar çıktısı almak 
ve çıktıları sorumlu işleticiye onaylatıp beş yıl süreyle muhafaza etmek kaydıyla, İçişleri 
Bakanlığının ve diğer Bakanlıkların da görüşünü alarak özelliklerini tespit edeceği bir 
bilgisayar programında tutabilmektedir. Bu yerlerdeki bilgisayar çıktıları Konaklama Yeri 
Kayıt Defteri (EK-D) yerine geçmektedir.  

 (5) Barınanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi:  

 Konaklama tesisi olarak sayılan yerler dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı 
güden işyerlerinde çalışmadan kalan ve barınanlara düzenlenmesi gereken belgedir (EK-
F). Söz konusu belge üç gün içinde kolluğa verilmesi gerekir. Ancak resmi binalardaki 
nöbetçi memurlar bu kapsamda değildir. Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ise bu 
kapsamda değerlendirilmektedir. 

 (6) Misafirlere Ait Kimlik Bildirme Belgesi: 

 Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlara misafir olarak gelen 30 günden fazla 
bir süre için kalacak kişilerin kimliklerinin, bu konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri 
veya aralarında aile bağı olmaksızın kalan veya yalnız yaşayan kişiler tarafından üç gün 
içinde düzenlenerek kolluğa bildirildiği belgedir (EK-G).  

 (7) Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi:  

  Konuttan yazlık ve kışlık gibi yerlere göçenler veya yaylak-kışlak arasında yer 
değiştirenler tarafından üç gün içinde düzenlenerek kolluğa verdiği belgedir (EK-Ğ). Kat 
mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin 
oturup oturmadığını, garaj, kömürlük, boş dairelerde saklanmalar, bazı eşya veya 
maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Yönetici ve 
kapıcıların bu kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları bağlı oldukları 
genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir 

 Kimlik bildirimlerinin mahallî kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy 
muhtarına onaylatılması gerekmektedir.  

 Bu kanuna göre verilecek belge ve bildirimlerden, mahkeme kararı olmadıkça yetkili 
resmi örgütler dışında hiç kimsenin yararlanmasına müsaade edilmez (md.14). 

 Bu kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakollara, il 
merkezlerinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulmuştur. İdarenin bilgisayar 
sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırlamasıyla birlikte, bu Kanunun ikinci 
maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinden 
Cumhurbaşkanınca belirlenecek olanları tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve 
bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak 
zorundadırlar.  
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 Ayrıca kanun kapsamında sürekli ve geçici çalışanlara ait kimlik bilgilerinin, genel 
kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya 
merkez müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. 

 Son olarak 2015 yılında 6638 sayılı kanun ile bu kanuna eklenen yeni düzenleme ile 
araç kiralama şirketlerine de bazı yükümlülükler getirilmiştir. Yeni düzenleme ile araç 
kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı 
kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü 
gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin 
her an incelemelerine hazır bulundurmakla yükümlü tutulmuşlardır. Ancak araç 
kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması hâlinde sadece kamu kurum veya 
kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilmektedir.  

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamına aykırı işlenen fiiller ve genel kolluk 
kuvvetlerinin terminallerine bağlanma yükümlüğünü yerine getirmeme kabahat olarak 
değerlendirilmiş olup; bu kanun kapsamında gerekli yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenlere idari para cezası yaptırımı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İdari 
yaptırımların uygulama yetkisi mahalli mülki amirdedir. Ayrıca genel kolluk 
kuvvetlerinin terminallerine bağlanma yükümlüğünü yerine getirmeme eylemlerinin 
tekrarı durumunda ise işyerinin işletme ruhsatının iptali yaptırımı da uygulanmaktadır.  

 6638 sayılı kanun ile eklenen yeni düzenlemede ise ayrıca cezai yaptırım söz konusu 
olmakta, araç kiralama esnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlar ile birinci fıkra 
kapsamında elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına 
veren, yayan veya ele geçiren kişilerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 
cezalandırılacağı belirtilmektedir.  

 Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde 
ödenmesi gerekmektedir. İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi 
hâlinde ise işletme ruhsatı iptal edilir.  
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EK-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÇIKLAMA 

 1. Bu belgeyi otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, 
kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmi konaklama yerleri (yatılı okulların 
pansiyonları, yetiştirme yurtları ve köy odaları dâhil) ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme 
ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sahip, kanunî temsilci ve kiracısı veya amiri, iş 
verdiği veya atadığı sorumlu işletici için düzenler. İri kitap harfleri ile doldurulur. 

 2. Bu yerlerde herhâlde bir sorumlu işletici bulunur. Yoksa tesisin sahip, kanunî 
temsilci veya kiracısı veya amiri belgeyi kendi adına düzenler. İşe başlama saatini izleyen 
24 saat içinde belge doldurulup imzalanarak, iki örnek hâlinde tesisin bulunduğu çevrenin 
sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna verilir. 

 3. Belge, ilk sorumlu işletici için veriliyorsa, önceki işleticiye ait tablo doldurulmaz. 
belgeyi düzenleyen, durumu kendisine ait tabloda (X) işareti ile gösterir. 

İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ 

TE
Sİ

Sİ
N

 

TÜ
R

Ü
-

YE
R

İ 

  

İL-İLÇE BUCAK-KÖY MEVKİ-SEMT CADDE- SOKAK BİNA 
NO 

TEL 
NO 

    

TESİSİN SORUMLU İŞLETİCİSİNİN 

SOYADI ADI  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER 

BABA ADI  İL-İLÇE  

D.YERİ VE TARİHİ  BUCAK-KÖY  

 
UYRUĞU 

 
 

NÜF.CÜZ. VEYA 
PAS.TA. VE SA. 

 
 

 
İŞİ 

 
İKAMET TEZ.TA. 

SAYISI 
 
 

KONUT ADRESİ 
VE TELEFON NO 

 
 

İŞE BAŞLAMA 
TARİHİ İMZASI 

 
 

ÖNCEKİ SORUMLU İŞLETİCİNİN 

SOYADI 
ADI 

 
AYRILIŞ 
TARİHİ 

 

TESİSİN SAHİBİ, KANUNİ TEMSİLCİSİ, KİRACISI VEYA AMİRİNİN 

SOYADI 
ADI 

 
DURUMU 

SAHİP K.TEMSİLCİ KİRACI AMİR 

BABA ADI      

DOĞUM YERİ 
VE TARİHİ 

 NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU 

UYRUĞU  İL-İLÇE  

 
KONUT ADRESİ 

VE TELEFON 
NO 

 
 

BUCAK-KÖY  

İKAMET TEZKERESİ 
TARİH VE SAYI 

 

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIM.    /     /20..                 İMZA 
BELGEYİ TESLİM ALANIN 
 
ADI SOYADI :    GÖREVİ : 
 
RÜTBESİ :    İMZASI : 
 
 
ALIŞ TARİHİ     /     /20.. 
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 4. Karakol görevlisi, belgenin her iki örneğini imzalayıp, bir örneğini geri verirken, 
ayrılan sorumlu işleticinin belgesini ortadan kaldırır, yeni belgeyi onun yerine koyar. 

 5. Geri verilen belge örneği, tesisin çalıştığı sürece, tarih sırasına göre tesiste 
saklanır. 

 6. Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesinin 
cezai sorumluluğu gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmeyeceği 
unutulmamalıdır. 
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EK-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 

1.  Bu belgeyi, her türlü işyerlerinin ve öğrenci yurtlarının sorumlu işleticileri sürekli ve 
geçici olarak çalıştırdıkları kişileri için, bağımsız konutlarının sahip veya kiracıları ile 
apartman yöneticileri veya yetkili üyesi o yerin ortak hizmetlerinde çalıştırdıkları kişiler 
için; konutlarda aile reisleri ile aralarında aile bağı olmayanların seçtikleri bir kişi veya 
yalnız yaşayan kişiler konut hizmetlerinde yatırarak çalıştırdıkları kişiler için düzenler. İri 
kitap harfleriyle doldurulur. 

2.  Ticaret ve sanat amacı güden işyerleri ve öğrenci yurtları köylerde ise belge köy 
muhtarına onaylatılır. Konaklama tesislerinde çalışanların belgesi işe başlama saatinden 
itibaren 24 saat, ötekilerinde üç gün içinde o yerin bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel 
güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna iki örnek olarak verilir. Çalışan ayrıca 

 

ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ 

ÇALIŞILAN YERİN 

 

 

 

 

 

 

TÜRÜ 

İŞYERİ – KONUT - YURT 
 

  

 

BULUNDU

ĞU 

 

İL - İLÇE 

BUCAK - KÖY MEVKİ - SEMT CADDE - SOKAK BİNA NO  TEL NO 

 

 ÇALIŞAN 

SOYADI – ADI NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU 

BABA ADI  İL – İLÇE  

D.YERİ VE TARİHİ  BUCAK – KÖY  

MEDENİ HÂLİ  
NÜF.CÜZ.VEYA PAS.TA.VE  

SAYI 
 

UYRUĞU  
İKAMET TEZ.TARİH VE 

SAYISI 
 

ÖNCEKİ İŞİNİN ADI          YERİ ADRESİ AYRILIŞ TA. 

    

YAPTIĞI İŞ  BAŞLAMA TARİHİ İŞYERİNDE BARINIYORUM 

BELGEYİ DÜZENLEYENİN 

SOYADI-ADI  
DURUMU 

 

İŞ YERİNDE 

SAHİBİ 

KİRACISI 

 

BABA ADI  
 

SORUMLU İŞLETMECİSİ 

D.YERİ VE TARİHİ  

KONUTTA 
AİLE REİSİ YÖNETİCİ 

VEYA YET. ÜYE 
UYRUĞU  

YURTTA SORUMLU İŞLETİCİ 

KONUT ADRESİ 

VE TEL. NO 
 

VERDİĞİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIM.      /     

/20..               İMZA 

 

  

    KÖY MUHTARI    BELGEYİ TESLİM ALANIN 

     (ADI SOYADI)   ADI SOYADI :  GÖREVİ : 

    RESMİ MÜHÜR   RÜTBESİ  :  İMZASI : 

           İMZA        ALINIŞ TARİHİ 

 

 Çalışanın ayrılması hâlinde belgeyi düzenleyen ile kolluk örgütü arasında değiştirilecek kısım 

 

 

SOYADI – ADI  ÇALIŞILAN YERİN ADRESİ  

BABA ADI  AYRILIŞ TARİHİ  

DOĞUM YERİ - TARİHİ  İMZA  

BU KISMIN BELGE ÖRNEĞİ İLE BİRLİKTE ÜÇ YIL SAKLANMASI ZORUNLUDUR. 
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orada barınıyorsa özel haneye (X) işareti konulur. Belgeyi düzenleyen durumunu kendi 
tablosunda (X) işareti ile gösterir. Herhâlde zımbalı kısmındaki ayrılış tarih ve imza haneleri 
boş bırakılır. Örneklerin teslim alınmasına ilişkin yeri karakolca imzalanarak biri geri verilir. 

3.  Kesin ayrılışlarda, yukarıdaki sorulara uyularak örnekten zımbalı kısım ayrılıp, ayrılış 
tarihi ve imza konulduktan sonra karakola verilir. Karakol, kendisindeki örnekten zımbalı 
kısmı ayırıp ayrılış tarihi ve imza koyarak belge sahibine verir, getirilen kısmı ve 
kendisindeki belge örneğini imha eder. Geri verilen kısım ve belge örneği 3 yıl saklanır. 

4.  Süreye uyulmaması, belge verilmemesi ve gerçeğe aykırı belge verilmesinin cezai 
sorumluluğu gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmeyeceği 
unutulmamalıdır. 
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EK-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİSİN ADI : 
............................................................ 

.............................................................. 

 

KİMLİK BİLDİRME BELGESİNİN  

VERİLİŞ TARİHİ      /    /20... 

 

SORUMLU İŞLETİCİNİN ADI – SOYADI  : 

............................................................................ 

 

KİMLİK KARTININ VERİLİŞ TARİHİ 

    /    /20.. 

 

İMZASI    : 

 

 

KONAKLAMA TESİSİ 
PERSONELİNE AİT 

 

 
 

 

 

SOYADI – ADI  

BABA ADI  

DOĞUM YERİ-TARİHİ  

GÖREVİ  

UYRUĞU  KAN GRUBU 

 

(8X10) 

 

 

FOTOĞRAF 

MÜHÜR VEYA 

KAŞE İMZA 
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EK-D 

1 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SIRA NUMARASI 

3 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOYADI - ADI 

2 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BABA – ADI 

3 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ 

1 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UYRUĞU 

4 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

İŞİ 

0.5 cm 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
NÜF.CÜZ. 

 TÜ
R

Ü
 

    K
İM

Lİ
K

 B
EL

G
ES

İN
İN

 

 

0.5 cm 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TRAFİK EH. 

0.5 cm 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PASAPORT 

0.5 cm 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
İKAMET TEZ. 

1 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
DİĞER RESMİ  
BELGELER 

1.5 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TARİHİ  

 
 
 

 
 
 
 

3 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SAYISI 

2.5 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VERİLDİĞİ YER 

3.5 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DEVAMLI OTURDUĞU YER 

3 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SON AYRILDIĞI YER 

2 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GELİŞ TARİHİ 

6 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOYADI ADI 
 
BERABERİNDEKİ EŞ 
VE ÇOCUKLARI İLE 
15 YAŞINDAN 
KÜÇÜK DİĞER 
KİMSELERİN 
 

 
1.5 cm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

YAŞI 

3.5 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

YAKINLIK DERECESİ 

1 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VERİLEN ODA NO 

3.5 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AYRILIŞ TARİHİ 

2.5 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GİTTİĞİ YER 
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EK-D'NİN DEVAMI 

AÇIKLAMA 

(Bu açıklama Konaklama Yeri Kayıt Defterinin iç kapağına yapıştırılır). 

1.  Bu defter, otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, 
kamping, tatil köyü, her türlü özel ve resmi konaklama yerleri (yatılı okulların pansiyonları, 
yetiştirme yurtları ve köy odaları dâhil) ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme, huzurevleri, 
dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerince yüz sahifeden aşağı olmamak kaydı ile 
sağlanır ve sorumlu işleticileri tarafından yıllık olarak tutulur. İri kitap harfleriyle 
doldurulur. 

2.  Defter kapağına tesis adı ve yılı yazılır. Kullanılmağa başlanılmadan önce, sonu tesisin 
içinde bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma 
karakoluna onaylatılır. 

3.  Deftere, yukarıda sayılan tesislerde ücretli veya ücretsiz gece veya gece yatacak yer 
gösterilen yerli ve yabancı herkesin doldurup imzalayacağı (Konaklama Belgesindeki) 
bilgiler, vereceği geçerli resmi kimlik belgesi ile karşılaştırıldıktan sonra eksiksiz olarak 
yazılır. Her hane bir kişiye ait olup, defter kayıtlarına esas alınan geçerli resmi kimlik 
belgelerinde baba adı yazılı olmayan yabancılar için bu hane işlenmez. Kişinin 
beraberindeki eşi, çocukları ve yaşları 15'ten küçük kişilerin toplamı 4'ten fazla ise, o kişi 
için alttaki hane de kullanılabilir. 

4.  Yılı içinde birden fazla defter kullanılması hâlinde, bunların kapağına birbirini izleyen 
sıra numarası verilir. Ancak konuk sayısının az olduğu tesislerde tek defterle yetinilebilir. 
Bu hâlde yeni yılın kayıtlarına boş bir sahife bırakıldıktan sonra başlanır. Yılın ilk gününde, 
bir önceki yıldan kayıtları devam edenlerin kimlikleri, o gün gelenlerden önce yeni deftere 
veya sahifeye bütünü ile aktarılır. 

5.  Defter, dolduğu yılı izleyen takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile sorumlu işleticinin 
sorumluluğu altında tesiste saklanır. Bu süre içinde sorumlu işletici değişen tesisin 
defterleri yeni sorumlu işleticiye, kesin olarak kapanan tesisin defterleri çevrenin sürekli 
olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna hemen verilir. Bu hâlde 
saklama görevi, geri kalan süre için yeni sorumlu işletici veya karakol tarafından yerine 
getirilir. 

6.  Yetkili resmi örgütler dışında, mahkeme kararı olmadıkça, hiç kimsenin bu defterden 
yararlanmasına izin verilmez. 

7.  Bu gereklere aykırı hareket edilmesinin cezai sorumluluğu gerektirdiği 
unutulmamalıdır. 
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EK-E 

KONAKLAMA BELGESİ 

WHICEF D’HOTEL 

HOTEL ACCOMADATIONS REGISTROATILON FORM 

QUARTIERBEZIEHUNGS URKUNDE 

TE
Sİ

Sİ
N

 

   TE
 

YERİ ADI 

İL – İLÇE BUCAK - KÖY  

 
 

 
 
 

TÜRÜ SINIFI ODA SAYISI YATAK S. 

    

* ZİYARETÇİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. LÜTFEN İRİ KİTAP HARFLERİ İLE YAZINIZ. 

* CETTE FORME DOIT ETRE REMPLI PAR LE VISITEUR-ECRIVEZ, S’IL VOUS PLAİT EN CARACTERES 
MAJUSCULES 

* TO BE FILLED OUT BY THE VISITOR-PLFASE WRITE WITH CAPITAL LETTERS 

* SIF WIRD VON DEM BESUCHER AUSGEFULLT WORDEN-BİTTE SCHREIBEN SIE MIT GROSSEN 
BUCHSTABEN 

* SOYADI ADI 
* NOME PRENOMS  
* SURNAME AND NAME 
*FAMILIENNAME-VORNAME 

 
 
 
 

* DEVAMLI OTURDUĞU YER 
* LIFK DE PESIDENCE 
* COUNTRY OF RESIDENCE 
* DAUFRENDE WOHNEMDP ORT. 

 
 
 
 

* BABA ADI 
* 
* 

 
 
 

* SON AYRILDIĞI YER  
* 
** 

 
 
 

* DOĞUM YERİ VE TARİHİ 
* 
* 

 
 
 

* GELİŞ TARİHİ 
* 
** 

 
 
 

* UYRUĞU 
* 
* 
* 

 * BERABERİNDEKİ EŞ VE ÇOCUKLARI İLE (15  YAŞINDAN 
KÜÇÜK) DİĞER KİŞİLER 
* 
* 
* * HALEN YAPTIĞI İŞ  

K
İM

Lİ
K

 B
EL

G
ES

İ 

 

TÜRÜ   
SOYADI ADI 

 
YAŞI 

 
YAKINLIK 
DERECESİ 

TARİHİ  

 
SAYISI 

    

 

 
VERİLDİĞİ YER 

 AYRILIŞ TARİHİ   

GİTTİĞİ YER  

ZİYARETÇİNİN İMZASI   
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EK-E'NİN DEVAMI 

AÇIKLAMA 

 

1.  Bu belge; otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, 
kamping, tatil köyü, her türlü özel ve resmi konaklama yerleri (yatılı okulların pansiyonları, 
yetiştirme yurtları ve köy odaları dahil) ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur 
evleri ve dini ve hayır kurumlarının sosyal tesisleri tarafından, birbirine bağlı iki örnek 
hâlinde bastırılır. 1’inci örneğin arkası kopyalıdır. 2’nci örnek öncelikle renkli kağıt olabilir. 
Üst tabloda yer alacak bilgilerin karşılıklarının, belgeler bastırılırken yazılması şarttır.  

2.  Birinci maddede yazılı yerlere gelen ve kendilerine ücretli veya ücretsiz, gündüz veya 
gece yatacak yer gösterilen yerli veya yabancı herkese bu belgeden kopyalı iki örnek 
verilir. Bu kişilerin belgeyi doldurup imzalamaları ve sorumlu işleticiye vermeleri şarttır. 
Geçerli kimlik belgelerinde baba adı yazılı olmayan yabancı uyruklulardan baba adlarını 
yazmaları istenmez. Sorumlu işleticiler belgeyi, kişinin kimliğini belirten geçerli resmi belge 
ile karşılaştırdıktan sonra, bilgileri konaklama yeri kayıt defterine günü gününe geçirirler. 

3.  Belgenin alt tablosu, sorumlu işletici tarafından doldurulur ve imzalanır. Geceleme 
sayısının hesabında aynı gün içinde geliş ve ayrılışlar, gece geçirilmese bile tam gün sayılır. 

4.  Belgenin birinci örneği isteği hâlinde öngöreceği yönetme ve süreye uyularak Devlet 
İstatistik Enstitüsüne gönderilir. Belgeler doldurulduğu yılı izleyen takvim yılından 
başlayarak bir yıl süre ile sorumlu işletmecinin değişmesi hâlinde belgeler yeni sorumlu 
işletmeciye, tesisin kesin olarak kapanması hâlinde çevrenin sürekli olarak genel 
güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna hemen verilir. Bu hâlde saklama 
görevi, geri kalan süre için yeni sorumlu işletici veya karakol tarafından yerine getirilir. 

5.  Yetkili resmi örgütler dışında, mahkeme kararı olmadıkça, hiç kimsenin bu belgelerden 
yararlanmasına izin verilmez. 
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EK-F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARINANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ 

BİNANIN BULUNDUĞU YER BİNANIN KULLANMA TÜRÜ 

İL – İLÇE  RESMİ ÖĞRENCİ YURDU  

BUCAK – KÖY  ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU  

MAHALLE  YATILI OKUL PANSİYONU  

MEVKİ – SEMT  YETİŞTİRME YURDU  

CADDE – SOK.  KÖY ODASI  

BİNA NO  TEL NO  RESMİ BİNA  

ADI  İŞYERİ  

 

BARINANIN 

SOYADI – ADI  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU 

BABA ADI  İL – İLÇE  

DOĞUM YERİ VE TARİHİ  BUCAK – KÖY  

 

UYRUĞU 
 

NÜF.CÜZ. VEYA 

PAS.TA. VE SA. 
 

İŞİ  İKAMET TE.TA.VE SA. ÖĞRENCİ İSE 

GELİŞ TARİHİ  ÖĞRENİM YERİ SINIFI NUMARASI 

GELDİĞİ YERİN ADRESİ     

 

BARINANIN AYRILMASI HÂLİNDE BELGEYİ DÜZENLEYEN İLE KOLLUK ÖRGÜTÜ 

ARASINDA DEĞİŞTİRİLECEK KISIM 

 

 

SOYADI - ADI 

 BARINILAN 

BİNANIN 

ADRESİ  

 

AYRILIŞ TARİHİ  

DOĞUM YERİ VE TARİHİ  İMZA  

 

(25X19) BU KISMIN BELGE ÖRNEĞİ İLE BİRLİKTE ÜÇ YIL SAKLANMASI ZORUNLUDUR. 
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EK-F'NİN DEVAMI 

 

AÇIKLAMA 

 

1.  Bu belgeyi, konaklama tesisleri dışındaki her türlü ticaret ve sanat amacı güden 
işyerlerinin sorumlu işleticileri, buralarda çalışmadan barınan kişiler için; resmi ve özel 
öğrenci yurtları, yatılı okul pansiyonları, yetiştirme yurtları, köy odaları veya resmi 
binaların sorumlu işleticileri veya yetkili amirleri buralarda barınan öğrenciler ve diğer 
kişiler için düzenler. İri kitap harfleriyle doldurulur. 

2.  Barınılan binanın türü, tablodaki hanelerden birine (X) işareti konularak gösterilir. Bu 
yerler köylerde ise belgeler muhtara onaylatılır. Belge, barınmanın başladığı saatten 
itibaren üç gün içinde o yerin bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan 
polis ve jandarma karakoluna iki örnek olarak verilir. Her hâlde zımbalı kısmındaki ayrılış 
tarihi ve imza haneleri boş bırakılır. Örneklerin teslim alınmasına ilişkin yeri karakolca 
imzalanarak biri geri verilir. 

3.  Kesin ayrılışlarda, yukarıdaki süreye uyularak örnekteki zımbalı kısım ayrılıp tarih ve 
imza konularak karakola verilir. Karakol, kendisindeki örnekten zımbalı kısmı ayırıp ayrılış 
tarihi ve imza koyarak belge sahibine verir, getirilen kısım ile kendisindeki belgeyi imha 
eder. Geri verilen kısım ve belge örneği belge sahibince üç yıl saklanır. 

4.  Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesinin cezai 
sorumluluğu gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmeyeceği 
unutulmamalıdır. 
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EK-G 
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EK-G'NİN DEVAMI 

 

 
      

SORULAR (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

SOYADI – ADI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABA ADI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYRUĞU VE İŞİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL-İLÇE 

BUCAK-KÖY 
      

NÜFUS CÜZDANI VEYA PASA-

PORT TARİHİ VE SAYISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ İSE 

OKUL ADI       

SINIF NO       

AİLE REİSİNE YAKINLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIM. 

 

     AİLE REİSİ             KÖY MUHTARI 

          İMZA                 İMZA VE RESMİ MÜHÜR 

AÇIKLAMA 

 

1.  Bu belgeyi, ancak yetkili makamların karar vermesi hâlinde, aile reisleri veya kişiler 
yanlarındaki misafirler için düzenler. Belge 3 gün içinde konutun bulunduğu çevrenin 
sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna iki örnek olarak 
verilir. İri kitap harfleriyle doldurulur. Ön yüz dolduğu takdirde arka yüze yazılır. Artan 
haneler çapraz çizgi ile kapatılır. 

2.  Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesinin cezai 
sorumluluğu gerektirdiği, kazıntı ve silintili belgelerin kabul edilmeyeceği 
unutulmamalıdır. 
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EK-Ğ'NİN DEVAMI 
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 YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIM. 

 

     AİLE REİSİ             KÖY MUHTARI 

          İMZA                 İMZA VE RESMİ MÜHÜR 



Yaptırım Düzenleyen Önemli Kanunlar 

383 

EK-Ğ'NİN DEVAMI 

AÇIKLAMA 

1.  Bu belgeyi, aile reisleri kendileri ve konutta birlikte oturduğu kimseler için aralarında 
aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile yalnız yaşayanlar kendileri için düzenler. İri kitap 
harfleriyle doldurulur. Ön yüz dolduğunda arka yüze geçilir. Artan haneler çapraz çizgi ile 
kapatılır. Köyde düzenlenen belgeler muhtara onaylatılır. Her hâlde ayrılış tarihi ve imza 
hanesi zımbalı kısımda boş bırakılarak sürekli oturmanın başladığı saatten itibaren üç gün 
içinde konutun bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya 
jandarma karakoluna iki örnek olarak verilir. Örneklerin teslim alınmasına ilişkin yeri 
karakolca imzalanarak biri geri verilir. 

2.  Konut değiştirilirken, üç gün içinde örnekten zımbalı kısım ayrılıp tarih ve imza 
konularak karakola verilir. Karakol kendisindeki örnekten zımbalı kısmı ayırıp, ayrılış tarihi 
ve imza koyarak belge sahibine verir, getirilen kısmı ve kendisindeki örneği imha eder. Geri 
verilen kısım ve belge örneğinin belge sahibince saklanması zorunlu değildir. 

3.  Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesinin cezai 
sorumluluğu gerektirdiği kazıntı ve silintili belgelerin kabul edilmeyeceği unutulmamalıdır. 
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 7.13. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanun: 

 a. Kanunun Kapsamı: 

  Demokrasinin gerçekleşmesi için en önemli ilke halkın yönetime katılmasıdır. Bu 
katılımı sağlayan tek şey de seçimdir. Demokrasinin gereği olan bu konuyu Türkiye'de 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun düzenlemiştir. Bu 
kanun, özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi 
üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, 
ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna 
sunulmasında uygulanacak genel esasları düzenlemektedir. 

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Seçimlere ilişkin değerlendirmeler idari hukukundan ziyade Anayasa Hukuku 
kapsamında ele alınmasına karşın, bu noktada genel olarak idare hukukuna tesiri olan 
hususlara değinilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda söz konusu Kanun ile 
seçimlerin serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılacağı, her seçmen 
oyunu kendisinin kullanacağı, oyların gizli verileceği, oyların sayımı, dökümü ve 
tutanaklara bağlanmasının açık olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına 
sahiptir. Ancak silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıt'a çavuşları (izinli bulunsalar 
dahi), askerî öğrenciler ve taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz 
kurumlarındaki hükümlüler oy kullanamazlar (Anayasa md.67/5, md.7). Kısıtlı olanlar ve 
kamu hizmetinden yasaklı olanlar ise seçmen olamazlar (md.8). 

 

 

 

 

SEÇİM İLKELERİ 

1. Seçimlerin Serbestliği İlkesi: Bu ilke vatandaşların hiçbir baskı ve zorlama 
olmadan oy kullanabilmelerini ifade eder. Ancak bu husus oy kullanmama serbestisi 
sağlamakta olup, 1982 Anayasasında oy kullanmanın mecburi olduğu kabul 
edilmektedir. 

2. Genel Oy İlkesi: Maddi ve cinsiyet gibi farklılıklarına bakılmaksızın tüm 
vatandaşların oy hakkına sahip olmasını ifade eder. 

3. Eşit Oy İlkesi: Her seçmenin bir tek oya sahip olmasıdır. 

4. Tek Dereceli Seçim İlkesi: Tek dereceli seçim, seçmenlerin temsilcileri 
aracısız yani doğrudan seçmesidir. 

5. Gizli Oy İlkesi: Oyun gizli olarak verilmesi, kullanılmasıdır. 

6. Açık Sayım ve Döküm İlkesi: Oyların sayımının açık olarak yapılmasıdır. 
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 Seçim işlerinin yürütülmesinden, seçim kurulları (YSK, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim 
Kurulu) sorumludur. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün 
kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının 
istediği bilgi ve belgeleri gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye 
mecburdurlar (md.9). 

 Seçim zamanında184 kamu düzenini en çok etkileyen husus şüphesiz ki 
“Propaganda”dır. Propaganda ile yapılacak seçimlerde seçmenlerin düşünce ve 
davranışlarını etkileyerek adayların seçilebilmesini sağlamayı amaçlayan önceden 
planlanmış bir faaliyetler bütününü anlamak gerekmektedir. Bu açıdan seçmen özellikleri 
ve bulunulan şartlar açısından propaganda yöntemleri ve kullanılan araçlar çok 
çeşitlenebilmekte, bazı durumlarda ise, yasa dışı yol ve yöntemler kullanılabilmektedir. Bu 
nedenle söz konusu kanun ile propaganda esasları belirlenmiş olup, bu kapsamda; 

 - Genel yollar üzerinde, tapınaklarda, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe 
seçim kurullarınca gösterilen yerlerden başka meydanlarda toplu olarak açık ve kapalı yer 
propagandaları yapılması, 

 - Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk 
Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması, 

 - Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar kanunda 
belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı 
gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri, 

 - Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar; şehir içi 
veya şehir dışında, toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz 
ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren 
yayın yapılması, 

 
184 Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye 
başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte seçim sürecinin başlaması ile oy 
verme gününe kadar bütün ilgililerce uyulması gereken seçim yasakları ilan edilmektedir. Buna göre seçimin 
başlangıç tarihi ile seçim propagandasının başlangıç tarihleri farklıdır. 298 sayılı Kanunun 58., 64., 65. ve 66. 
maddelerinde yazılı yasaklar seçim propagandasının başlangıç tarihinden itibaren başlarken, diğer yasaklar 
seçimin başlangıç tarihinden itibaren başlamaktadır. Her türlü yasak ve sınırlamalar Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından Resmi Gazetede ilan edilmektedir. 

KISITLILIK HALİ 

Türk Medeni Kanunu açısından kısıtlılık, aşağıdaki hallerde olan kişilerin belirli 
işlemleri tek başına yapma yetkilerinin kısıtlanması anlamına gelmektedir: 

1. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, 

 2. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama 
tarzı, kötü yönetim, 

 3. Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm 
olma durumu, 

 4. İlgilinin geçerli nedenlere dayanan talebi. 
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 - Seçme yeterliliğine sahip olmayan kişiler ile devlet, katma bütçeli idareler, il özel 
idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve kuruluşlar, iktisadî devlet teşekkülleri ve 
bunların kurdukları kuruluşlar ve ortaklıklar ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve 
hizmetli olarak çalışanların el ilanı veya bu nitelikteki basılı eserleri dağıtmaları 
yasaklanmıştır. 

 Ayrıca, kamu yararına çalışan dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve 
hizmetlilerin seçimde tarafsızlıklarını korumak amacıyla seçim süresince; 

 - Siyasi partilere veya adaylara her ne ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda 
bulunmaları, 

 - Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç olanaklarını siyasi bir partinin 
veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya 
kullandırmaları, 

 - Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde 
veya vatandaşın oyuna etki etmek amacıyla her türlü yayınlarda bulunmaları, 

 - Seçim propagandasının başlangıç tarihinden, oy verme gününü takip eden güne 
kadar olan süre içinde, bu Kanunun 62. maddesinde belirtildiği üzere devlet, katma bütçeli 
idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, İktisadi Devlet 
teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel 
kişiliklerle Bankalar Kanununa bağlı teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler 
dolayısıyla (açılış ve temel atma dâhil) törenler düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler 
vermek ve bunlar hakkında her türlü araç ile yayınlarda bulunulması, 

 - Seçim propagandasının başlangıç tarihinden, oy verme gününü takip eden güne 
kadar geçen süre içinde Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve 
adayların yapacakları gezilere memurların katılması da yasaklanmıştır.  

 Yasak edilen hususlar dışında seçim zamanı yapılacak her türlü propagandaya ilişkin 
hususların ilgili seçim kurullarının belirleyeceği esaslar çerçevesinde yerine getirilmesi 
gerekmektedir.  

 Bu noktada ele alınması gereken en önemli husus şüphesiz ki seçim güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Seçim zamanında vatandaşların huzur ve güven içinde bulunmaları ve 
seçimde görev alan kamu görevlilerinin seçimle ilgili işlerini her hangi bir engelle 
karşılaşmadan yapabilmeleri, seçim sandığı çevresinde ve oy kullanma sırasında gerek 
görevlilerin, gerekse seçmenlerin güven içinde bulunmaları, oy pusulalarının tasnif ve 
sayısının düzen içinde, korku ve endişeden uzak olarak yapılarak seçim sonuçlarının 
salimen ilgili seçim kurullarına ulaştırılması gibi faaliyetlerin bütünü seçim güvenliğinin 
konularını oluşturmaktadır. Bu hususular göz önüne alınarak seçim güvenliğini üç safhada 
incelemek daha anlaşılır bir yaklaşım olacaktır.  

 (1) Seçimden Önceki Önlemler: 

 Seçimden önceki önlemler denince; oy verme gününe kadar alınması gereken 
önlemler akla gelmektedir. Bu dönemde özellikle seçim propagandalarında meydana 
gelebilecek olayları önlemeye yönelik tedbirlere ağırlık vermek gerekmektedir. 
Propaganda gezilerinde, mitinglerinde (açık yer toplantıları) ve kapalı yer toplantılarında 
suikast, sabotaj ve saldırılara karşı tedbir alınması, karşıt siyasi grupların birbirlerine zarar 
vermesinin önlenmesi, bu kapsamda değerlendirilebilecek önlemlerden bazılarını 
oluşturmaktadır.  
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 (2) Oy Verme Günü Alınacak Önlemler: 

 Seçim güvenliği açısından en önemli aşama budur. Öncelikle bilinesi gereken husus, 
sandıkların konulacağı yerlerin ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için gerekli 
önlemlerin ilçe seçim kurullarının denetiminde oluşturulan sandık kurulları tarafından 
sağlandığıdır. 

 Bu kapsamda, oy verilecek alan içinde tanımlanan sandık çevresinin hangi esaslarla 

belirlendiği önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Sandık çevresi, oy sandığının 

konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya bu amaçla oluşturulan 

yerdir.(md.81). Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına aittir. 

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık 

bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı 

veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk personeli bulunabilir. Kolluk Kuvvetleri, sandık 

kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı 

üzerine bu alanda bulunabilmektedir. Ayrıca medya mensuplarının sandık çevresinde, 

sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde 

etmeleri serbesttir. 

 İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve işlemlerinin düzen 
içinde yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alması gerekmektedir. Bu kapsamda, ilçe seçim 
kurulu başkanınca verilen talimatlara sandık kurulları, mülki ve idari makamlar uymak 
zorundadır (md.82). 

 Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında, özel güvenlik 
görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve 
silah taşıyan kimseler sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına 
giremezler. Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, 
başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri 
işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz, yazılı, sözlü veya görüntülü 
propaganda yapamaz. 

 Sandık çevresi dışında zabıtaya emir verme yetkisine sahip makamlarla, zabıta amir 
ve memurları tarafından alınacak tedbirler, seçmenin sandığın konulduğu bina, yapı ve 
bunların müştemilatına serbestçe girmesini engelleyici ve güçleştirici mahiyette olamaz 
(md.85). 

 Seçim güvenliğine ilişkin son olarak değinilecek nokta ise genel seçim yasaklarıdır. Bu 
kapsamda; 

 - Oy verme günü her ne suretle olursa olsun ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle 
umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi ve içilmesi (md.79), 

 - Oy verme günü bütün eğlence yerlerinin, oy verme süresince açılması, eğlence 
yeri niteliğine sahip lokantalarda içki verilmesi, 

 - Oy verme günü güvenlik ve esenliği sağlamakla görevli olanların dışında, köy, 
kasaba ve şehirlerde silah taşınması (md.79), 

 - Seçim günü saat 18.00'e kadar, radyolar ve her türlü yayın organları tarafından 
seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır.  
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 (3) Oy Vermeyi Takiben Alınacak Önlemler: 

 Oy verme işlemi bittikten sonra sandık kurullarınca oy pusulalarının döküm, sayım ve 
tasniflerinin yapılması, seçim sonuçlarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi ve sonuçların 
ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasına kadar alınması gereken tedbirleri bu kapsamda 
değerlendirmek gerekmektedir.  

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
kapsamına aykırı eylemlerin, niteliğine bağlı olarak suç veya kabahat olarak düzenlendiği 
görülmektedir. Bu noktada suç oluşturan eylemler; 

 (1) Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak 
veya tehdit ederek, bu Kanunda yazılı kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına 
mani olmak (md.133), 

 (2) Herhangi bir şekilde, Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından 
alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz 
kalmasına sebebiyet vermek (md.134/2), 

 (3) Kanunda yazılı kurul üyelerinin seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini 
haklı bir sebep olmaksızın terk etmesi (md.136/2), 

 (4) Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi birinin veya bu Kanunda yazılı 
işlerden biriyle görevlendirilen kimselerin sandık seçmen listelerini, aday listelerini, 
seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy pusulalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya maddi ve 
malî vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini vaktinde yerlerine göndermemesi 
veya gönderilmesine mani olması veya teslim etmemesi veya teslim almaması (md.137), 

 (5) Seçme yeterliğine sahip olanların seçmen kütüğüne kayıt olunmalarını önlemek 
maksadıyla teşvik ve telkinlerde bulunmak, bu amaçla cebir, tehdit veya şiddet kullanmak 
(md.145), 

 (6) Asılması gereken seçmen listelerini asmamak veya vaktinden önce indirmek 
veya her ne suretle olursa olsun seçmenlerin tetkikine imkân vermemek veya bu listelere 
karşı yapılan itirazları kabul etmemek veya mercilerine bildirmemek (md.147), 

 (7) Tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi tanzim etmek 
veya bozmak veya çalmak veya yok etmek(md.148/1), seçmen kütüğü veya seçmen 
listelerine ait vesikaları çalmak veya bozmak veya yok etmek veya tahrip etmek 
(md.148/2) 

 (8) Kanunun 51. maddesinde öngörülen üç kişilik heyetin kurulmamış olduğu kapalı 
yer toplantısında söz almak ve söylemek (md.149/1),  

 (9) Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olmak veya 
devamına imkân vermeyecek hareket ve tertiplerle ihlal etmek (md.149/2), 

 (10) Kanunun 51. maddesinde öngörülen üç kişilik heyeti kurmadan veya haber 
vermeden toplantı tertip etmek veya belirtilen maddedeki heyet üyelerinin görevlerini 
yapmaması (md.150), 

 (11) Oy verme gününden önceki günün saat 18.00’den sonra ve oy verme gününde 
umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda 
yapmak veya bu maksatla yayınlarda bulunmak veya ne suretle olursa olsun seçimin 
düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek 
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mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapmak veya asılsız şayialar çıkarmak 
(md.151/1), 

 (12) Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü basılı eser üzerinde Türk 
Bayrağı ve dini ibareleri bulundurmak, yasada belirtilen İlan ve reklam yerleri ile ilgili 
propaganda esaslarına aykırı hareket etmek (md.151/2), 

 (13) Kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için 
bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vaat etmek veya vermek yahut 
resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler vaat veya temin etmek 
(md.152/1) ve seçmenin bunları kabul etmesi (md.152/2), 

 (14) Seçim günü, sandık seçmen listesinde kayıtlı olan seçmenin, sandığın konulduğu 
bina, yapı veya bunların müştemilatına girmesine veya oy kullanmasına, kanuna aykırı 
biçimde engel olmak. O seçim çevresinde yapılan seçimlerde, oy kullanma hakkına sahip 
olan bir seçmenin, oy kullanmaya gitmesine veya sandığın konulduğu bina, yapı veya 
bunların müştemilatına girmesine veya oy kullanmasına engel olmak amacıyla, tehdit veya 
cebir veya şiddet kullanmak (md.153), 

 (15) Kanun 64. maddesindeki kurum ve kuruluşlarca yapılan iş ve hizmetler 
dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) tertip edilen törenlere ilişkin, 65. maddesindeki 
Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası 
ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla 
yapamaması, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve 
uğurlamalarla törenlerinin olmaması, resmi ziyafet verilmesine ve 66’ncı maddesindeki 
memurların seçim propagandası maksatlı gezilere katılmamasına ilişkin yasaklara 
uymamak (md.155), 

 (16) Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına veya ilanına mani olmak 
(md.157), 

 (17) Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmamak veya 
herhangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunmak veya bunlara teşebbüs etmek 
(md.159), 

 (18) Oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs 
etmek veya oy vermek(md.160/1), başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs etmek 
veya oy vermek(md.160/2), mükerrer oy vermeye teşebbüs etmek veya vermek 
(md.160/3), 

 (19) Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla 
olursa olsun oy sandığının yerini değiştirmek, yerinden kaldırmak, oy sandığını açmak, 
çalmak veya tahrip etmek veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını almak, çalmak veya 
değiştirmek (md.161),  

 (20) Siyasi partilerin veya bağımsız adayların oy pusulalarını veya seçime müteallik 
her türlü evrakı zapt veya imha etmek veya bozmak veya oy verme yerine götürülmelerine 
veya dağıtılmalarına mani olmak (md.162), 

 (21) Sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine 
gelmeyenler adına sahte imza etmek, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli 
hareketler ile sandığa oy atmak veya attırmak (md.164/1), 

 (22) Herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir etmek veya ettirmek veya seçim 
tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif etmek veya ettirmek 
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(md.164/3), seçim kurullarını, bu fiilleri işlemeye, herhangi bir suretle icbar etmek 
(md.164/6), 

 (23) Kurul başkan ve üyelerinin, bu kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi 
tanınanların bu yoldaki müracaatlarını tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde 
tutanağa geçirmeyi reddetmeleri (md.165 işlem), 

 (24) Kurullarca düzenlenen ve oy verme ve seçim neticelerini gösteren tutanakların 
asılı suretlerini yırtmak, bozmak veya kaldırmak (md.168), 

 (25) Seçim muamelelerine ait olmak üzere mercileri tarafından yayınlanan 
beyanname ve tebliğlerin, ilan ve asılmasına mani olmak veya bunları yırtmak veya 
bozmak veya kaldırmak (md.169), 

 (26) Oy verme günü, oy verme müddetince umuma açık yerlerde ispirtolu içki 
vermek, satmak veya içmek veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu 
içki satmak veya almak (md.170),  

 (27) Silah taşıma yasağına aykırı hareket etmek (md.171), 

 (28) Kanunun, kovuşturma ve soruşturma usullerini gösteren, 173’üncü 
maddesindeki yasaklara aykırı hareket etmek (md.172) olarak tanımlanmıştır. 

 Bu kanun kapsamında belirlenmiş olan kabahatler ise; 

 (1) Kanunda yazılı kurullar veya kurul başkanları tarafından alınan karar ve 
tedbirlere ihtara rağmen riayet etmemek (md.134.), 

 (2) Kanun hükümlerine aykırı olarak sair propaganda yapmak (md.156), 

 (3) Sandık başında bu Kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan 
ödevleri ihtara rağmen yapmamak (md.158) olarak belirlenmiş ve bu kabahatlere karşı 
idari para cezası yaptırımı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

 Kanunun 175’nci maddesine göre; idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet 
Savcısı yetkilidir.  

 Son olarak belirtilmesi gereken husus, suçlara yönelik işlemlerde bu kanun ile özel bir 
durumun belirlenmiş olduğudur. Oy verme günü ile bundan önceki 24 dört saat içinde 
ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla, asliye ceza mahkemesinin görevine 
giren suçüstü hali, infazı gerektiren hükümler ve merciinden verilmiş tutuklama kararı 
veya yakalama emri dışında, başka hiçbir sebepten dolayı bir seçmen hakkında 
soruşturma ve kovuşturma yapılamamaktadır. Seçim işleriyle görevlendirilenler de aynı 
zamanda seçmen olduklarından dolayı sayılan istisnalar dışında işledikleri diğer suçlarda 
ve dolayısıyla 298 sayılı Kanun’da belirtilen yukarıdaki kapsama girmeyen durumlarda da 
soruşturma ve kovuşturmanın seçimden sonraki gün yapılması gerekmektedir.  
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 7.14. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu: 

 a. Kanunun Kapsamı: 

 

 

 Kişilerin düşünce ve kanaatlerini açıklama hürriyetinin doğal bir sonucu olan toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasal bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Anayasa md.34). Kişiler bu hakkı kullanmak suretiyle belli bir konuda, halkı aydınlatmak, 
dikkatleri belli bir konu üzerine çekmek ve kamuoyu oluşturmak imkânına sahip olurlar. 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinde de toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkına ilişkin bir düzenleme yer almaktadır ve herkesin barışçıl olarak toplanma ve 
dernek kurma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir.  

 Bu hak kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili genel esaslar, Anayasamızın 
34. maddesinde185 ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda 
düzenlenmiştir. Ayrıca bu kapsamdaki uygulama detayları Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Öncelikli olarak 1982 Anayasasının 34. maddesine göre herkes, önceden izin 
almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir.186 Ancak idare anayasanın verdiği yetkiye dayanarak bazı düzenlemeler getirmiş 
durumdadır. Bu kapsamda; 

 
185 T.C. Anayasası MADDE 34: Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında 
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 
186 2911 sayılı Kanunun 3. maddesinde Yabancıların bu kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenlemeleri, İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmıştır.  

TOPLANTI VE GÖSTERİ 
YÜRÜYÜŞLERİ 

Belirli konular üzerinde halkı 
aydınlatmak ve bir kamuoyu 
yaratmak suretiyle o konuyu 
benimsetmek için gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından bu Kanun 
çerçevesinde düzenlenen açık ve 
kapalı yer toplantıları ve yürüyüşleri 
anlatmaktadır. 
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 (1) Yapılacak toplantılar için öncelikle, fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş, 
en az yedi kişiden oluşan bir Düzenleme Kurulu tarafından bu kanun kapsamındaki 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenebilmekte,  

 (2) Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, ancak yetkili 
organlarının kararına bağlı olarak mümkün olabilmekte (md. 9), 

 (3) Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az 48 saat önce ve 
çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulunun tamamının imzalayacakları bir bildirimin, 
toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilmesi 
gerekmekte,  

 (4) Toplantının, bildirimde belirtilen yerde yapılması ve düzenleme kurulundan 
başkan dâhil en az yedi üyenin, toplantının yapıldığı yerde bulunması gerekmektedir.  

 Toplantı yapmak bildirim koşuluyla serbest olmasına karşın, bu kanun gereği; 

 (1) Bir il sınırı içinde, aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi durumunda, 
vali, emrindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu 
toplantıların güvenlik içinde yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı kanısına varılması 
durumunda, toplantıların bir kısmının 10 günü aşmamak üzere bir kez ertelenebileceği 
(md.15), 

 (2) Birden çok ilde aynı günde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, 
toplantı güvenliğini sağlamak amacıyla, ilgili valilerce İçişleri Bakanlığı’ndan takviye 
istenmesi durumunda, İçişleri Bakanının bu isteklerin karşılanamayacağı kanısına varması 
durumunda, takviye gönderilmeyen illerdeki toplantıların 10 günü aşmamak üzere İçişleri 
Bakanlığı’nca bir defa ertelenebileceği (md.16), 

 (3) Bölge valisi, vali veya kaymakamların, millî güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı 1 ayı aşmamak üzere 
erteleyebileceği veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde ise 
yasaklayabileceği (md.17)187,  

 (4) Bölge valisinin, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 
bölgeye dâhil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde bütün 
toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebileceği, valilerin de aynı sebeplere dayalı 
olarak ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde bağlı ilçelerin 

 
187 AİHM görülen bir davada, Londra bölgesinde gösteri yürüyüşlerinin iki ay süreyle yasaklanmasını ihlal 
olarak kabul etmemiştir (ÇOLAK, Haluk, Dönmezer, Sulhi, Yenisey Feridun, Ceza Hukukunun Güncel Kaynakları, 
C.III. 1- İnsan Hakları ve Devletin Yetkileri, Denizli Semineri, Şubat 2004, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, s. 
18).  

FİİL EHLİYETİ 

Medeni Kanunun 9’ncu maddesinde yer bulan fiil ehliyeti, bir kişinin kendi fiil ve 
işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarı olarak 
tanımlanmaktadır. 
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birinde veya birkaçında bütün toplantıları 1 ayı geçmemek üzere yasaklayabileceği 
hüküm altına alınmıştır (md.19)188. 

 (5) Vali veya kaymakamlarca ertelenen veya yasaklanan veya İçişleri Bakanlığı 
tarafından ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli erteleme veya yasaklama kararı 
toplantının başlama saatinden en az 24 saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu 
başkanlığına veya bulunmadığı takdirde üyelerden birine tebliğ edilmesi gerekmektedir.189 

 Bu noktada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise her toplantı ve faaliyetlerin bu 
kanun kapsamında değerlendirilmediğidir. Bu kapsamda; 

 (1) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 
vakıfların, derneklerin, ticari ortaklıkların ve diğer tüzel kişilerin özel yasalarına ve kendi 
tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantıları, karşılama ve uğurlamalar (kooperatif 
genel kurulu toplantısı vb. gibi), 

 (2) Yasalara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak koşuluyla, yasa veya 
gelenek göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar 
(düğün, nişan, bayram vb.), 

 (3) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar, 

 (4) Cumhurbaşkanı ve bakanların devlet ve hükümet işleri hakkındaki toplantı ve 
konuşmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halk ile yapacakları sohbet 
niteliğindeki görüşmeler (md.4), 

 (5) Seçim zamanlarında (seçim takvimine bağlı olarak) yapılacak propaganda 
toplantıları, bu kanun kapsamı dışındadır.  

 Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerlere ilişkin olarak ise ilgili mevzuat 
hükümlerine göre; kamu düzenini ve güvenliğini bozmayacak şekilde parklarda, 
mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve 
TBMM’ye bir kilometre uzaklıktaki alan içinde olmamak kaydıyla, TBMM’de grubu 
bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye 
başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri 
tarafından belirlenmekte190, belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel 
gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulması 
gerekmektedir.  

 Toplantı ve yürüyüşlerin icrasına yönelik ise; 

 (1) Toplanmalara güneş doğmadan başlanamayacağı, açık yerlerdeki toplantılar ile 
yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantıların ise 
saat 24.00’e kadar yapılabileceği, 

 
188 Bu kapsamda verilecek yasaklama kararının gerekçeli olması, kararın özetinin yasaklamanın uygulanacağı 
yerde olağan vasıtalarla ilan edilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bilgi verilmesi gerekmektedir. 
189 Kanunun 17. maddesinde belirtilen durumlarda toplantının en az 24 saat önceden tebliğ koşulu 
aranmaksızın valilik veya kaymakamlıklarca ertelenebileceği veya yasaklanabileceği durumlar Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 

190 Bu kanun gereği İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla 

toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilmektedir. 
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 (2) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gece vaktinin başlanmasından sonra devam 
edeceği hususu, geçerli neden gösterilerek bildirilmiş ise vatandaşların huzur ve sükûnet 
içinde istirahatini aşırı ve katlanılmaz derecede zorlaştırmamak ve kamu düzeni ve 
güvenliğinin bozulmasına neden olmamak şartıyla, açık yerlerde yapılan toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati mahallin en büyük mülki amirinin kararıyla en geç saat 
24:00 kadar uzatılabileceği (md.7), 

 (3) Toplantının yapıldığı yerlerin, toplantı süresince umuma açık yer sayılacağı 
(md.8), 

 (4) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve 
görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebileceği, ancak elde 
edilen kayıt ve görüntülerin şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla 
kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır (md.11). 

 Kanun kapsamında oluşturulacak kurullar/merkezler açısından oluşturulan idari 
düzenlemeler bakıldığında, toplantının huzur ve güveninin sağlanması maksadıyla üç ayrı 
teşkil oluşturulması gerektiği düzenlenmiştir. 

 (1) Düzenleme Kurulu: Düzenleme kurulu, bu maksadı sağlamakla yükümlü ana 
kuruldur. Kurulun bunun için gereken önlemleri alması gerekmekte, toplantının amacı 
dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya 
toplanamadığı takdirde kurul başkanının dağılma kararı alması ve durumu derhâl yetkili 
kolluk amirine bildirerek gerektiğinde yardım talep etmesi gerekmektedir. Düzenleme 
kurulunun sorumluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar 
sürmektedir (md.12). 

 (2) İrtibat Kurulu: Düzenleme kurulu başkanının görevlendirdiği en az iki üye ve 
güvenlik amirinin görevlendirdiği bir güvenlik görevlisinden oluşmaktadır (Yntl.md.13). Bu 
kurulun görevi, mahallin en büyük mülkî amiri ile güvenlik kuvvetleri amiri ve 
düzenleme kurulu başkanı arasındaki her türlü görev bağlantısını sağlamaktır. İrtibat 
kurulunun bu görevi, toplantı ve gösteri yürüyüşünün başlamasından bir saat önce başlar 
ve dağılmasıyla sona ermektedir. 

 (3) Asayiş Harekât Merkezi: Mahallin en büyük mülkî amiri başkanlığında mahallin 
genel kolluk amir ve komutanları ile askerî birliklerden yardım istenmesi durumunda, 
yardıma gelecek olan askerî birlik komutanı veya temsilcilerinden oluşmaktadır. Mahallin 
en büyük mülkî amirinin gerek görmesi durumunda, toplantıdan 24 saat önce göreve 
başlamakta olup, temel görevi her türlü güvenlik tedbirini alabilmek için gereken plan ve 
ihtiyaçları tespit ederek değerlendirmede bulunmaktır.  

 Yukarıda da belirtildiği üzere ihtiyaç bulunması halinde öncelik sırasına göre: 

 - O yerdeki polis ve jandarma birlikleri, 

 - Askerî birlikler (diğer jandarma birlikleri dahil) kullanılması gerekmektedir 
(Yntl.md.19).  

 Bu talep yazılı olarak il içinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri için vali 
tarafından yapılmakta olup, söz konusu talebin istek yapılan komutanlıkça derhal yerine 
getirilmesi gerekmektedir. İlçe içerisinde oluşan ihtiyaçta ise talep kaymakamlık 
tarafından yapılamamakta isteğin yine valilik tarafından yapılması gerekmektedir. Kolluk 
kuvvetleri ile askeri kuvvetlerin arasındaki koordinasyonun valilik tarafından sağlanması 
gerekmektedir.  
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 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 Öncelikle, izin almaksızın yapılan yürüyüşlerle, alınmış izinlerin dışında etkinlik yapan 
ya da şiddet eylemlerine dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı olarak 
kabul edilmekte olup, toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin kanuna aykırı olarak 
başlaması durumlarında,  

 - Kolluk kuvvetleri tarafından mahallin en büyük mülkî amirine haber verilmesi,  

 - Aynı zamanda topluluğa dağılmaları, aksi hâlde zor kullanılarak dağıtılacakları 
ihtarında bulunulması,  

 - Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılması gerekmekte,  

 Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşünün, kanuna 
aykırı hale dönüşmesi durumunda ise: 

 - Düzenleme Kurulu veya Kurul Başkanının, toplantı veya gösteri yürüyüşünü sona 
erdirdiğini bizzat topluluğa ilân etmesi ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirmesi, 

 - Düzenleme Kurulunun veya Kurul Başkanının bu görevi yerine getirmemesi 
halinde, durumun yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine 
bildirilerek toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair kararının alınması, 

 - Mahallin en büyük mülkî amirinin görevlendireceği amir vasıtasıyla topluluğa, 
yasalara uyularak dağılmalarının, dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar edilmesi, 

 - Topluluk dağılmazsa zor kullanılması gerekmektedir.  

 Her iki durumda da güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı veya karşı koyma veya 
korudukları yerlere ve kişilere karşı fiili saldırı hâli olması durumunda ihtara gerek 
olmaksızın zor kullanılabilmektedir.  

 Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 23. maddesinin (b) fıkrasında yazılı silâh, araç, alet 
veya maddeler veya sloganlarla katılanların bulunması durumunda, bunlar güvenlik 
kuvvetlerince uzaklaştırılarak, toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam edilmesi 
sağlanmaktadır. Ancak, bunların sayıları ve davranışları toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yasasına aykırı kabul edilerek dağıtılmasını gerektirecek derecede ise yukarıdaki fıkra 
hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.  

 Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılmasında yasanın aradığı 
koşulların gerçekleşmesine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Zor kullanma, önlenmek 
istenen tehlikeyi giderecek ölçüde olmalı, kesinlikle aşırılığa kaçılmaması 
gerekmektedir. Özellikle silâh kullanırken toplantının yasal başlaması, ancak kanuna aykırı 
hâle gelmesi durumu ile yasaya aykırı başlaması durumuna bakılmalıdır. Ayrıca, toplantı 
ve gösteri yürüyüşüne birçok insan grupları bilinçli ya da bilinçsiz olarak katıldığı göz önüne 
alınarak daha çok önleyici ve etkisiz hâle getirici aletlerin kullanılması gerekmektedir.  

 Yukarıda belirtildiği şekilde kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine karşı 
alınacak önlemler ve dağıtma görevinin yanında bu kanun kapsamında bazı eylemler suç 
olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
ile; 

 (1) Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek veya yönetmek ile 
bunların hareketlerine katılmak (md.28/1), 
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 (2) Düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerin kanunun 9. maddesinde belirtilen 
nitelikleri taşımamaları(toplantı veya yürüyüşün yapılması hâlinde) (md.28/2), 

 (3) Düzenleme kurulu üyelerinin Kanunun 11. ve 12. maddelerde yazılı görevleri 
yerine getirmemeleri (md.28/3), 

 (4) Güvenlik kuvvetlerine veya toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve 
gereçlerle tespit için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve şiddet 
veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mani olunması (md.28/4), 

 (5) Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olmak veya devamına imkân 
vermeyecek tertipler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal etmek (md.29, 

 (6) Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksadıyla 
tehdit veya hakaret veya saldırı veya mukavemette bulunmak veya başka bir suretle huzur 
ve sükûnun bozulmasına sebebiyet vermek (md.30), 

 (7) Düzenleme kurulu başkanı ve en az altı üyesinin ad ve soyadları ile imzalarını 
taşımayan 26. maddede yazılı propaganda vasıtalarını hazırlamak, yazdırmak, bastırmak, 
propaganda maksadıyla kullanmak veya sair surette 26’ncı maddedeki yasak ve şartlara 
uymamak (md.31/1), 

 (8) Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette 
yazı veya resim veya işaret bulunması veya bu maksatla başka araçlar kullanılması 
(md.31/2), 

 (9) Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanların, ihtara ve zor 
kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmesi (md.32), 

 (10) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve 
benzeri el yapımı olanlar dâhil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya 
taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan gibi 
bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü 
zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler taşıyarak veya kimliklerini gizlemek 
amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek katılmak (md.33/a), 

 (11) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve 
işaret taşıyarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır 
giysiler giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, 
resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses 
cihazları ile yayınlayarak katılmak (md.33/b), 

 (12) Kanunun 27. maddesindeki yasağa aykırı hareket ederek halkı yasaya aykırı 
toplantı ve yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak (md.34) suç olarak tanımlanmıştır. 

 Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin son değinilecek nokta ise, alınacak 
önlemlerde veya verilecek kararlarda kolluk tarafından daima “Ölçülük” ilkesine uygun 
hareket edilmesi gerektiğidir. Bu kapsamda, kanuna uygun veya aykırı başlayan ve devam 
eden veya kanuna aykırı hale gelen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik gerek ulusal 
yargı gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararlarında,  

 - Kolluğun duruma müdahalede acele etmeden kontrolü sağlayabilecek en asgari 
müdahale yöntemleri seçilerek davranması191, 

 
191 Bu duruma örnek olarak AİHM’in Balçık ve Diğerleri/Türkiye, 25/02, 29 Kasım 2007 tarihli kararında, polisin 
istiklal caddesinde slogan atarak yürüyen 40 kişilik bir gruba, önceden haber alarak ve tedbir aldığı bir 
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 - Bu hakkın kullanılma süresinin diğer insanların haklarını kullanmasına sürekli 
engel oluşturup oluşturmadığın değerlendirmeye alınması192, 

 - Diğer insanların haklarının başka yollarla giderilmesi imkânlarının araştırılarak 
kısıtlama kararında dengeli olunması gereği ortaya çıkmaktadır.  

 
durumda, kanunsuz eylemin dağıtılması maksadıyla yarım saat içinde cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak 39 
kişinin göz altna alınması ve iki kişinin hastaneye kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde müdahale etmesini; 
yetkili makamların gösteriyi sona erdirmedeki sabırsızlığı, önceden haber alınması nedeniyle önleyici tedbirler 
alınabilmiş olması gerektiği ve bu tip bir müdahalenin ölçüsüz olduğu gerekçesiyle, AİHS’nin 11nci maddesinin 
ihlal edildiğine hükmetmiştir.  
192 Bu duruma örnek olarak AİHM’in Çiloğlu ve Diğerleri/Türkiye Davası, 73333/01, 6 Mart 2007 tarihli 

kararında; olaydaki gösterilerin kamuoyunun dikkatini söz konusu güncel soruna çekme amaçlarına 
ulaştıklarını, buna karşın kamuya açık bir alanda her cumartesi sabahı yapılan ve üç yıldan fazla bir süredir 
devam eden bu toplantının trafiği engelleyerek kamu düzenine ilişkin sıkıntı yaratan neredeyse sürekli bir 
toplantı halini aldığını, davanın özel koşullarını ve daha önce yapılan gösterilerin süresi ve sayısını dikkate 
alınarak, devletin takdir alanı çerçevesine AİHS’nin 11.maddesinin ihlal edilmediğine hükmetmiştir. 
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 7.15. 2872 sayılı Çevre Kanunu:   

 

 a. Kanunun Kapsamı: 

 Hızlı nüfus artışı ve gelişen endüstri sonucunda ortaya çıkan kirlenmeler son yıllarda 
giderek insanlığın en büyük ortak sorunu ve endişesi hâline gelmiştir. Bu nedenle özellikle 
son yıllarda çevre ve çevrenin bozulması gündemi işgal etmektedir. Havası ve suyu 
kirlenmemiş, toprağı bozulmamış gürültüden ve diğer kirliliklerden uzak olan sağlıklı bir 
çevre, günümüz insanlarının en büyük isteği ve canlı hayatının da vazgeçilmez teminatıdır. 
Çevre imkanlarını zorlayan nüfus artışı, bu artışın yeryüzündeki kaynaklara ve ekolojik 
sisteme getirdiği baskı, barınma, yerleşme, eğitim, sağlık hizmetlerinin zorlanması, azalan 
canlı türleri, artan kirlilik, iklim değişmeleri, hızlı kentleşme gibi problemlere duyarsız olan 
insanlık bindiği dalı kesmektedir. Çünkü bu problemler insanın yaşama ortamını ortadan 
kaldırmaya yönelik problemlerdir.  

 Çevreye karşı olması gereken duyarlılığı yansıtan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun amacı 
bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Kanunun 3. maddesinde çevrenin 
korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler 
belirtilmektedir. Bu ilkeler çerçevesinde; 

 (1) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 
herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak 
tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlü tutulmakta, 

 (2) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi 
alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimlerin, gerekli hallerde meslek 
odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaları gerekmekte, 

 (3) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili 
kuruluşların, karar alma süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkesini gözetmesi 
gerekmekte, 

 (4) Yapılacak ekonomik faaliyetlerin faydası ile doğal kaynaklar üzerindeki etkisi 
sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli olarak değerlendirilmekte, 

 (5) Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esas kabul edilmekte ve tüm 
paydaşlara açık tutulması için Bakanlık ve yerel yönetimler yükümlü kılınmakta, 

 (6) Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde 
kullanılması amacıyla atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını 
sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılmasının esas olarak belirlenmesi 
gerekmekte, 
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 (7) Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin 
iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından 
karşılanması, kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak 
için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması 
nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamaların 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilmesi 
benimsenmekte, 

 (8) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması 
zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz 
teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj 
kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve 
kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı 
mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşviklerin kullanılması gerekmekte, 

 (9) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olunan 
uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi için gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemelerin Bakanlığın 
koordinasyonunda yapılması kabul edilmekte ve gerçek ve tüzel kişiler, bu düzenlemeler 
sonucu ortaya çıkabilecek maliyetleri karşılamakla yükümlü tutulmakta, 

 (11) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne 
yönelik gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemelerin de Bakanlığın 
koordinasyonunda yapılması esas kabul edilmektedir.193  

 

 b. Kanun kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 Öncelikle etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için; 

 (1) Hedef, politika ve strateji belirlemek,  

 
193 Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik gerekli teknik, 
idarî, malî ve hukukî düzenlemelerden 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu kapsamında olanların 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülmesi esas alınmaktadır. 

SÜRDÜRLEBİLİR KALKINMA İLKESİ 

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sonsuz bir varlık olarak görmüş ve hunharca 
kullanarak kirletmiş, bozmuş, yok etmiş ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bir tarafta hızla artan nüfusun de etkisiyle zaten tükenmeye 
başlayan doğal kaynakların var olması zorunluluğu insanlık için yeni çözüm 
arayışlarını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede ulaşılan çözüm, doğal kaynakların 
tamamen tüketilmeden, gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması olarak 
özetlenebilecek olan “sürdürülebilir kalkınma ilkesi”ni ortaya koymak olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu ilke, özünde insana önem veren, mevcut nüfusun 
ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çaba sırasında gelecek 
kuşakların da ihtiyaçlarını gözeterek doğal ve kültürel kaynakların özenli bir biçimde 
tüketilmesini öngören sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya çıkartmaktadır 
(Tıraş, 2012: 56). 
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 (2) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun 
dâhil edilmesine imkân veren hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek, 

 (3) Birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konularına ilişkin 
uyuşmazlıklarda nihai kararı vermek maksadıyla Yüksek Çevre Kurulu kurulmuştur. 
(Yapılan değişiklikle (2/7/2018-KHK-703) bu kurulun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı 
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
makamına tevdi edilmiştir). 

 Yine 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'ye göre çevre sorunlarına yönelik bakanlık teşkilatlanması 
içerisinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel müdürlüğün görevleri 
incelendiğinde çevrenin korunmasına yönelik olarak; 

 - Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart 
geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek,  

 - Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya 
bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek; temiz hava eylem planları yapmak ve 
yaptırmak; konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve 
standartları belirlemek, 

 - Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve 
stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak,  

 - Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik 
etmek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve 
ölçütleri belirlemek,  

 - Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan 
atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek,  

 - Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik 
usul ve esaslar ile standartları belirlemek, 

 - Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin 
önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve 
kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale 
planları yapmak ve yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri 
belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede 
gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,  

 - Atık su arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile birlikte belirlemek, onay işlemlerini yürütmek,  

 - Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, 
taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, 
arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji 
belirlemek ve mevzuat oluşturmak, 

 - İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atıkların taşınması ile tehlikeli atıkların 
taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, atık ve 
kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarını tespit etmek, çevre ve insan 
sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak 
ve yaptırmak, 
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 - Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre 
kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek, 
uygulanmasını sağlamak,  

 - Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını hazırlamak, yürütmek ve 
koordinasyonu sağlamak. 

 - Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek, 

 - Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları 
önleyici tedbirler almak gibi görevleri bulunmaktadır.  

 Çevre Kanunu kapsamında ortaya çıkarılan diğer önemli düzenleme ise kısa adıyla 
“ÇED” ya da “ÇED Raporu” diye bilinen “Çevresel Etki Değerlendirmesi”dir. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki bu hususta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Çevresel Etki 
Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü teşkilatlandırılmıştır. Genel 
müdürlüğün görevlerine bakıldığında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün belirlediği ilke 
esas ve sistemleri izlemek ve denetlemek olduğu görülmektedir. Bunun yanında; 

 - Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını 
yapmak ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek ve denetlemek, 

 - Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet 
ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı 
vermek,  

 - Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek. 

 - Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek. 

 - Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı 
ile ilişkileri yürütmek görevlerini de yürütmektedir.  

 İdari teşkilatlanmayı anlattıktan sonra ÇED sürecinin ne olduğuna kısaca bakmakta 
fayda bulunmaktadır. ÇED, gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre 
sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin, gerçekleştirilmesi planlanan 
projelerinin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz 
yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için 
alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek 
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde işletilen bir 
süreçtir. Bu, başvurunun yapılması sonucu, bakanlık ve valilik tarafından incelenerek 
başlanan ve Bakanlık onayı ile son bulan bir süreçtir ve Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği'ne tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya 
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alındığı takdirde proje işleme 
sürecine geçilebilmekte, bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı 
alınabilmektedir.  

 ÇED sürecini bir örnekle açıklamak gerekirse; orman sayılan alanlar dışındaki 
yerlerden, kum, çakıl ve benzeri maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde alınması, işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esasları düzenlen “Kum Çakıl ve Benzeri 
Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında yapılması ÇED 
raporu alınması gerekmektedir. Bu maksatla yürütülecek süreç ise aşağıda sunulmuştur.  
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 Kanun kapsamında oluşturulan bir diğer düzenleme ise, faaliyetleri sonucu çevre 
kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre 
yönetim birimi kurmaları, çevre görevlisi istihdam etmeleri veya Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlendirilmiş 
olmalarıdır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle 
belirlenmiştir. 

 Yukarıdaki açıklamalardan sonra 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 
uygulanabilecek yaptırımlara geçmeden kısaca çevre korunmasına ilişkin önlem ve 
yasaklara değinmekte fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda 5 temel yasak veya 
yükümlülük bulunmaktadır. 

 (1) Kirletme Yasağı: Açıklanan ilkelerin gereği olarak her türlü artık ve atığı çevreye 
zarar verecek şekilde ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara ve yöntemlere aykırı 
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olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, ulaştırmak 
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır (md. 8/1). Kirlenme ihtimalinin bulunduğu 
durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle, kirlenmenin geçtiği hâllerde kirleten, 
kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdürler (md. 8/2). Ayrıca, çevreyi kirletenler ve çevreye zarar 
verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı 
aranmaksızın sorumludurlar (md. 28/1).  

 (2) İzin Alma, Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlülüğü: Üretim, tüketim ve hizmet 
faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri 
uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde 
belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya 
ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler (md. 11/1). Ayrıca; 

 - Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği194 ile, tıbbi atık sterilizasyon ve/veya 
bertaraf tesisi kurmak ve işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara, 

 - Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği195 ile alıcı ortama atık su deşarjı olan kurum, 
kuruluş ve işletmeler ile derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmelere, 

 - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği196 ile, tehlikeli atık geri kazanım ve 
bertaraf tesisleri için çevre lisansı alınması zorunluluğu getirilmiştir. 

 (3) Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü: Çevre Kanununa uyulup 
uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Gerektiğinde bu 
yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye 
başkanlıklarına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve 
kuruluşlara devredilebilmektedir. Ancak denetimlerin, Bakanlığın belirlediği denetim usul 
ve esasları çerçevesinde yapılması gerekmektedir (md. 12/1). İlgililer, Bakanlığın veya 
denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin 
yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü 
kolaylığı göstermek zorundadırlar (md. 12/3). 

 (4) Gürültü Yasağı: Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak 
şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim 
oluşturulması yasaktır (md. 14/1). Bu kapsamda ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, 
işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konut sahipleri buralardan çıkan gürültü ve 
titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için gerekeni yapmakla 
yükümlüdürler (md. 14/2). 

 (5) Tehlikeli Kimyasallar ve Atıklar: Tehlikeli kimyasalların belirlenmesi, üretimi, 
ithalatı, atık konumuna gelinceye kadar geçen süreçte kullanım alanları ve miktarları, 
etiketlenmesi, ambalajlanması, sınıflandırılması, depolanması, risk değerlendirilmesi, 
taşınması ile ihracatına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik hükümlerine aykırı 

 

194 Bu konuda ayrıca, 27 Temmuz 2005 gün ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine bakınız. 
195 Bu konuda ayrıca, 26 Kasım 2005 gün ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin 

Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine bakınız.  

196 Bu konuda ayrıca, 14 Mart 2005 gün ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine bakınız. 
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olarak, eşya üretmek, bunları satmak, yasaktır. Bunları kullanım amacıyla piyasaya süren 
kurum, kuruluş ve işletmelere söz konusu ürünler toplattırılır ve imha ettirilir. Ayrıca 
tehlikeli atıkların ithalatı da yasaktır.  

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 2872 sayılı Çevre Kanun’u kapsamına aykırı durumlar için hem cezai hem de idari 
yaptırımlar öngörülmüştür. Cezai Yaptırımlar kapsamında kanunun 26. maddesinde, 
kanunda öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı 
bilgi verme cezai yaptırım sebebi olarak görülmüştür.   

 Ayrıca; çevrenin kasten kirletilmesi TCK içinde belirlenmiş ayrı bir suç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda kasten kirletme; 

 (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek 
şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten verme, 

 (2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokma, 

 (3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi ile 
olmakta, yukarıdaki fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların 
ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal 
özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla 
işlenmesi hâlinde ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmektedir.  

 Yine TCK Kanununda çevreyi kirletmenin taksirle işlenmesi suç olarak belirlenmiştir. 
Bu kapsamda; 

 (4) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya 
verilmesine taksirle neden olanlar, 

 (5) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, 
üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini 
değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya 
havaya taksirle verilmesi cezai yaptırım nedenleri olarak belirlenmiştir.  

 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ayrıca idari yaptırımların da düzenlendiği 
görülmektedir. Söz konusu kanunun 20’nci maddesinde; 

 (1) Bu kanun gereği motorlu taşıt sahiplerinin yaptırması zorunlu olan egsoz 
emisyon ölçümünü197 yaptırmamak veya aracın emisyon standartlarına aykırı olması, 

 (2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik 
konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılması, 

 (3) Firmaların egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme 
sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme 
devam etmesi veya bu yetki belgesini almadan bu işi yapması, 

 (4) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi 
yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kurmak ve 

 
197  Çevre Kanununun ek 4 ncü maddesi: Motorlu taşıt sahipleri, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen 
standartlara uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yaptırmak zorundadırlar. Trafikte 
seyreden taşıtların egzoz emisyon ölçümleri ve standartları ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. Motorlu taşıt üreticileri de üretim aşamasında yönetmelikle belirlenen emisyon 
standartlarını sağlamakla yükümlüdür. 
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işletmek veya izni iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam etmek veya bu 
tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapmak veya yetkili makamların gerekli 
gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmamak, 

 (5) İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen 
önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve 
sınırlamalarına aykırı olarak işletmek, 

 (6) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin 
işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olmak, 

 (7) Kokuya sebep olan emisyonları, yönetmelikle belirlenen sınır değerlerin 
üzerinde çevreye vermek, 

 (8) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi 
boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda 
yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almamak, yasaklara aykırı davranmak ya da mahallî 
çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymamak, 

 (9) Kanun kapsamındaki düzenlemelerde öngörülen katı yakıt özelliklerini 
sağlamayan yakıtları ithal etmek veya satmak; katı yakıtların depolanması, taşınması, 
yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymamak, 

 (10) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine başlamadan veya bu süreci 
tamamlamadan inşaata başlamak ya da faaliyete geçirmek, 

 (11) ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davranmak,  

 (12) Kanun kapsamında kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya 
bertaraf tesislerini kurmamak, 

 (13) Kanun kapsamında öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine 
getirmemek, 

 (14) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen 
önlemleri almamak veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olmamak,  

 (15) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin 
egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında 
ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda, petrol 
ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) 
tahliyesi veya deşarjı yapmak, kirli balast tahliyesi yapmak, petrol türevleri (sintine, slaç, 
slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapmak, katı atık bırakan veya evsel 
atık su deşarjı yapmak idari yaptırım gerektiren durumlardır.  

 Yukarıda belirtilen durumlara sebebiyet verenlerden bazı durumlarda idari yaptırıma 
konu olan faaliyet alanının eski hale getirilmesi talep edilebilmekte, idari yaptırım yerine 
getirilene kadar, örneğin kabahati işleyen gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları 
gibi bazı araçlar seyrüseferden ve faaliyetten men edilebilmektedir. Banka teminat 
mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat 
mektubu teminat olarak kabul edilmektedir. 

 İdari yaptırım gerektiren kabahatler ise; 

 (1) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılımı sonucu oluşan elektromanyetik 
alanların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik yürürlüğe konulan 
yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak, 
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 (2) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak 
veya önlemleri almadan atıkları toprağa vermek, 

 (3) Kanunun 9. maddesi kapsamında; 

 - Belirlenen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip etmek, 

 - İlan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma 
esaslarına aykırı davranmak, 

 - Sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına 
aykırı davranmak, 

 - Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya 
tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerini mevzuata aykırı biçimde ticarete 
konu etmek, 

 (4) Bu Kanunun Ek 1. maddesi kapsamında; 

 - Anız yakmak (anızın yakma fiili orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn 
mahallerde işlenmesi durumunda yaptırım ağırlaştırılır.), 

 - Ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki 
alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak 
kum, çakıl ve benzeri maddeleri almak, 

 (5) Bu Kanunun Ek 2. maddesi gereği çevre yönetim birimini kurması veya çevre 
görevlisi bulundurması gerektiği halde bu hususu yerine getirmemek, 

 (6) Kanunun 9. maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve 
kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve 
yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltmak, 

 (7) Kanunun 11. maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlamamak ve bu plânların uygulanması için 
gerekli tedbirleri almamak, ekip ve donanımları bulundurmamak, yerel, bölgesel ve ulusal 
acil durum plânlarına uymamak,  

 (8) Kanunun 13. maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmamak,  

 (9) Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya 
sınırlamalara aykırı olarak atık toplamak, taşımak, geçici ve ara depolama yapmak, geri 
kazanan, geri dönüşüm sağlamak, tekrar kullanmak veya bertaraf etmek, ömrü dolan 
tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmamak, 

 (10) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletmek, 

 (11) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlamak, 

 (12) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç etmek veya 
transit geçişini yapmak,  

 (13) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili 
yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üretmek, 
işlemek, ithal ve ihraç etmek, taşımak, depolamak, kullanmak, ambalajlamak, etiketlemek, 
satmak ve satışa sunmak idari para cezası yaptırımını gerektiren kabahatler olarak 
sayılmıştır.  
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 Ayrıca söz konusu kabahatleri işleyenlerin kurum, kuruluş ve işletmeler olması 
durumlarından bazı idari para cezalarının ağırlaştırılarak uygulanacağı da hüküm altına 
alınmıştır. Yine Bakanlar kurulunun söz konusu idari para cezalarını 10 katına kadar 
artırmaya yetkisi de bulunmaktadır.  

 Bu kanun kapsamında öngörülen idari yaptırım kararlarını verme yetkisi  
Bakanlığa tanınmıştır (md. 24/1). Ancak bu yetki, 12. maddenin birinci fıkrası uyarınca 
denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından da kullanılabilmektedir 
(md. 24/2). Bu kapsamda idari yaptırım kararları Bakanlık merkez teşkilâtında genel 
müdürler, taşra teşkilâtında Çevre ve Şehircilik il müdürlerince verilmektedir (md. 24/3). 
Yine yetkinin kolluğa devredilmesi durumunda; idari para cezasını gerektiren eylemlerle 
karşılaşan kolluğun doğrudan idari para cezası uygulayabilmesi mümkündür198.   

 
198 Bu konuda 3.4.2007 gün ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî 

Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümlerine de bakınız.  
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 7.16. 7201 sayılı Tebligat Kanunu:  

 a. Kanunun Amacı: 

 

 Kanuna ilişkin olarak genel değerlendirmelere geçmeden önce tebligat ile ilgili 
tanımlara kısaca bakmakta yarar bulunmaktadır. Öncelikle tebligat teriminden; hukukî bir 
işlemin ilgili kişi veya kuruma iletilebilmesi için yetkili merciin, ilgili kanun, tüzük ve 
yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazıyla veya ilan yoluyla yaptırdığı ve bunu 
belgelendirdiği bir işlem anlaşılmaktadır (Afşaroğlu, 1992:17). 

 Bu tanımda da görüldüğü üzere iki temel hususun üzerinde durmak gerekmekte olup, 
bunlar; 

 (1) Bir kişi veya kurum hakkında yapılan hukuki bir işlemin ilgilisine iletilmesi 
gerekliliğinin bulunması,  

 (2) Bu iletim işleminin mutlaka belgelendirilmesidir.  

 b. Kanun Kapsamında Oluşturulan İdari Düzenlemeler: 

 7201 sayılı Tebligat Kanununun birinci maddesinde yukarıdaki kapsamda bir 
tebligatın nasıl yapılacağına ilişkin genel bir hüküm bulunmaktadır. Bu noktada;  

 (1) Yargılama yapan tüm kurumlar,199 

 (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları,200 

 (3) İl özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler 
tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligatların bu Kanun hükümlerine 
göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memur vasıtasıyla yapılması 
gerekmektedir.  

 Ancak bu maddede belirtilen memur vasıtasıyla yapılacak tebligatın belirli 
durumlarda yapılabileceği aynı kanunun ikinci maddesinde açıkça belirtilmektedir. Bu 
kapsamda tebligatın; 

 (1) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması, 

 (2) Gecikmesinde zarar umulan işlerde, 

 (3) Aynı yerde bulunan yukarıda yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire 
ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılması durumunda, kendi memurları veya mahalli 
mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

 
199 Kanunda yargılama yapan tüm kurumlar yerine “kazai merciler” kullanılmaktadır.  
200 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II, (III), (IV) sayılı cetvelde sayılan kurum ve 
kuruluşlarını ifade etmektedir. 

TEBLİGAT 

Hukukî bir işlemin ilgili kişi veya kuruma iletilebilmesi için yetkili merciin, ilgili 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazı ile veya ilan yolu ile 
yaptırdığı ve bunu belgelendirdiği bir işlem anlaşılmaktadır. 
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Yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu tebligatın neden memur vasıtasıyla yapıldığı 
ayrıca tebligat evrakında belirtilmesi gerekmektedir. Yine bu tebligat için kolluğun 
görevlendirilmesi ancak mülki makam tarafından yapılabilmektedir. Ancak zor 
kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatı ile ilgisi bulunan görevlerin kolluk 
tarafından yapılacağına dair olan hükümler ve kanunun ikinci bölümünde adli, idari ve 
askeri kaza ve mercilere yapılacak tebligat işleri için belirlenmiş olan yazılı hususi hükümler 
ayrı tutulmuştur. 

 Yapılacak tebligatlara yönelik belirlenen esaslara göz atıldığında; en önemli 
hususların başında tebligatın kimlere ve hangi yöntemle yapılacağı konularının geldiği 
görülmektedir. Bu kapsamda kısaca tebligat yöntemlerine değinmekte fayda 
bulunmaktadır.  

 (1) Bilinen Adreste Tebligat: Kural olarak tebligat, tebligat yapılacak şahsa ait 
"bilinen en son" adresinde yapılır. Bilinen en son adresin bulunmasında kendisinin 
bildirimi, diğer alakalıların bildirmesi, mevcut soruşturma vb.den elde edilen bilgiler 
kullanılmaktadır. Bilinen adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat 
yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, 
bilinen en son adresi olarak kabul edilmesi ve tebligatın buraya yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmasına gerek yoktur. (Tebligat Yönetmeliği md.16). 
Bir şahsa adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi ancak o şahsın kabulüne 
bağlıdır (Tebligat Yönetmeliği md.17). 

 (2) Vekile Tebligat: Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın, vekile yapılması 
gerekmektedir. Avukat veya vekil tarafından takip edilen işlerde, avukatın ya da vekilin 
bürosunda yapılacak tebligatların, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılması 
gerekmektedir. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer 
tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ 
tarihi sayılmaktadır. Vekile yapılan tebligattan sonra ayrıca ve yeniden sanığa tebligat 
yapılmasına gerek yoktur.201  

 (3) İlanen Tebligat: Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından 
adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan 
kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılması 
gerekmektedir. Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmî veya özel 
kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir 
ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi 
halinde adres meçhul sayılır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bilinen adrese 
tebligat yapılması için gereken işlemlerin yapılması ve bu yoldan bir sonuç alınamaması 
durumunda bu yönteme başvurulması gerektiğidir. Bu yöntemle de adresi tespit 
edilemeyen ve adresi meçhul olanlara tebligatın ilanen yapılması gerekmektedir 
(Tebligat Kanunu md.28, Tebligat Yönetmeliği md.48).  

 Yukarıdaki açıklamadan ortaya çıkan diğer önemli bir husus ise 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, tebliğ merci tarafından resmi ve özel kurum ve 
dairelerde, bunlardan sonuç alamadığında ise kolluktan adres araştırması işlemi ile 
tebligat yapılması işleminin karıştırılmaması gerektiğidir. Bu kapsamda örneğin icra 
müdürlükleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşları yukarıda belirtilen şartlar oluştuğunda 
araştırma yapılması için doğrudan talepte bulunmaya yetkiliyken, Kanun’un 2. maddesi 

 
201 Konu hakkında detaylı bilgi için (YCGK 26.4.93-3-53/125 numaralı kararına bakılabilir.  
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gereği memur vasıtasıyla tebligatı, ancak mahalli mülki amirden talep ederek yerine 
getirtme imkânına sahiptirler. 

 İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini 
sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede 
ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir 
şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu 
yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz (Tebligat Kanunu 
md.29, Tebligat Yönetmeliği md.49).  

 Tebliğ olunacak evrakın ve ilan suretinin bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide 
herkesin kolayca görebileceği bir yere asılması gerekmektedir. Merci, gerekirse, ikinci defa 
ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, 
gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.  

 Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, 
tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan 
kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta 
makbuzunu dosyasında saklar.  

 İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılmaktadır. 
İlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, işin gereğine göre daha uzun bir süre 
tayin edebilir. Ancak bu süre 15 günü geçemez (Tebligat Kanunu md.31, Tebligat 
Yönetmeliği md.52). 

 (4) Elektronik Tebligat: 19 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebligat 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ille elektronik tebligata 
ilişkin açık bir düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda, tebligata elverişli bir elektronik adres 
vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat 
yapılabilmektedir. Anonim202, limited203 ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlere204 elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Elektronik yolla tebligatın 
zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat 
yapılabilmektedir. Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre “elektronik tebligat adresi” 
ifadesinden, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerinin anlaşılması 
gerekmektedir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi 
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır (Tebligat Kanunu Md.7\a). 

 Resmi ve adlî tatil günleri ile gece vakti de dâhil olmak üzere her zaman tebligat 
yapılabilmektedir (Tebligat Kanunu md.33,Tebligat Yönetmeliği md.54-55). 

 Önemli olan diğer bir husus da tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabın 
tebliği öğrenmiş olmasının tebligatın geçerliliği için yeterli olmasıdır.  

 
202 Türk Ticaret Kanununda anonim şirket, Sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerini taşıyan, büyük hedefleri 
gerçekleştirmek için kurulan, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilen kurullarla çoğunluk esasına göre 
yönetilen, menkul kıymet (hisse senedi, tahvil vb.) çıkartabilen şirketlerdir. Anonim şirketlerin bölünmüş olan 
ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile 
sınırlı bulunmaktadır. 
203 Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret 
şirketidir. Türk Ticaret Kanununa göre limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu 
için kurulabilir 
204 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı 
şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı( ortaklar şirketin borçlarından tüm mal varlığı ile sorumlu ), 
diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi ( şirket borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu ) sorumlu 
olan şirkettir. 
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 Tebliğ olunacak her çeşit evrakın, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ edilecek 
kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan oluşması gerekmektedir. Yapılan 
tebligatın her nüshasına bu mercilerce, verildiği tarihin yazılması ve istenirse makbuz 
verilmesi gerekmektedir. 

 Kendisine tebliğ yapılacak kimse, imza edecek kadar yazı bilmez veya rahatsızlığı 
nedeniyle imza edemeyecek durumda bulunursa, okur-yazar komşulardan bir kimse; 
okur-yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan kaçınırsa, tebliğ 
memurunun daveti üzerine gelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti 
veyahut üyelerinden biri veya bir kolluk memuru huzurunda tebligat yapılması 
gerekmektedir. Bu hâlde kendisine tebliğ yapılan kimsenin; 

 (1) Sol elinin başparmağı, sol elinin başparmağı bulunmayan kimsenin, aynı elinin 
diğer bir parmağı, sol eli yoksa sağ elinin başparmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından 
biri bastırılır, 

 (2) İki eli de yoksa, tebliğ evrakı kendisine verilir, 

 (3) Tebliğ mazbatasına hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ 
yapılacak kimsenin iki elinin olmadığı durumda tebliğ evrakının kendisine verildiği, 
huzurunda tebliğ yapılan şahsın kimliği yazılarak hazır bulunan şahsa da imza ettirilir 
(Tebligat Kanunu md.24, Tebligat Yönetmeliği md.37). 

 Adli tebligatlarda, kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ 
yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza 
merciine bildirmeye mecburdur. Adresini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim 
yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshasının eski 
adrese ait binanın kapısına asılması ve asılma tarihinin tebliğ tarihi sayılması 
gerekmektedir.  

 Bu noktada tebligatın yapılacağı yerler ve kişilere göre özel durumlara değinmek 
gerekmektedir. Tebligatın yapılacağı kişilere göre özel durumlara bakıldığında; 

 (1) Tüzel kişilere tebliğin yetkili temsilcilerine yapılması gerekmekte, bunların 
birden fazla olması durumunda ise birine yapılması yeterli olmakta205, 

 (2) Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa, tebliğin kendisi ile aynı 
konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılması gerekmekte (Tebligat 
Kanunu md.16, Tebligat Yönetmeliği md. 25)206, 

 (3) Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, fabrika, okul, öğrenci yurdu gibi içine 
serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde 
bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın 
amiri temin etmekte, bunlar tarafından muhatap bulunamaz veya tebliğin temini 

 
205 Bakanlıkların ve bunların teşkilatının, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik 
kurumları ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve özel kanunlarına dayanılarak kurulmuş bulunan 
teşekküllerle, şirketlerin, derneklerin ve vakıfların yetkili temsilcileri, bağlı bulundukları kanunlara ve 
statülerine göre tayin edilir. Bunların yetkili temsilcilerden hiçbiri hazır değilse veya o sırada evrakı bizzat 
alamayacak bir hâlde oldukları takdirde tebliğ orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine 
yapılır. Kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli 
içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak 
müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir.  
206 Söz konusu tebliğlerde tebliğ sahibi dışındaki aile efradı, hizmetçi, kıım amiri vb. nin tebellüğden kaçınma 
hakkı bulunmaktadır.  
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mümkün olmazsa, tebliğin kendilerine yapılması gerekmekte (Tebligat Kanunu md.18, 
Tebligat Yönetmeliği md. 27), 

 (4) Tutuklu ve hükümlülere ait tebliğlerin yapılmasını bunların bulunduğu müessese 
(cezaevi ve tutukevi) müdürü veya memurunun sağlaması gerekmekte(Tebligat Kanunu 
md.19, Tebligat Yönetmeliği md.28), 

 (5) Asker kişilere tebligatta ise; 

 - Tebliğ erbaş ve erlere yapılacak ise, kıt'a komutanı ve kurum amiri gibi en yakın 
üstüne yapılmakta (Tebligat Kanunu md.14, Tebligat Yönetmeliği md. 22), 

 - Tebliğin erbaş ve erlerin dışındaki askerî şahıslara yapılacak olması durumunda 
ise, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayının temin etmesi, muhatap bu kişiler 
tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellüğden kaçınırsa ya da diğer bir sebeple 
tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğin o nöbetçi amiri veya subayına yapılması 
gerekmektedir (Tebligat Kanunumd.14, Tebligat Yönetmeliği md. 23). 

 Son olarak muhatabın geçici olarak başka yere gitmesi halinde, tebliğin başkasına 
yapılması veya yapılamaması durumu bir tutağa geçirilerek tebliğ evrakı muhtar, ihtiyar 
heyeti veya kolluğa teslim edilir ve adrese bununla ilgili bir ihbarname bırakılır. Tebliğ 
yapılan şahsa evrak verildiği andan veya ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı andan itibaren 
başlayan 15 gün sonunda de tebliğ yapılmış sayılmaktadır. Bu husus hiçbir şekilde tebligat 
yapılacak bir muhatap bulunmaması durumunda da uygulanmakta ancak tebliğ edilme 
durumu ihbarnamenin kapıya yapıştırtması ile gerçekleşmiş kabul edilmektedir (Yukarıda 
açıklanan tebligat yeri ve şahıslara göre özel durumları içeren şema EK-A’da 
sunulmuştur.). 

 c. Kanun Kapsamında Uygulanabilecek Yaptırımlar: 

 Tebligat Kanunu kapsamında oluşan durumlar, suç kapsamında değerlendirilmekte 
olup cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Bu kapsamda; 

 (1) Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimsenin kendisine 
veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirmesi, 

 (2) Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimselerin tebliğ evrakını 
muhataplarına en kısa zamanda vermemeleri ve bundan gecikme veya zarar vukua 
gelmesi, 

 (3) Kendisine yapılması gereken tebligatı almama, muhatap ile muhatap adına 
tebligatı kabule zorunlu olduğu hâlde tebligatı kabul etmeme (md.54/2), 

 (4) Daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde, kendisi hakkında tebliğ memuruna 
yalan beyanda bulunma, 

 (5) Muhatap namına kendisine tebligat yapılabilecek olup da, bu Kanunun tatbiki 
dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunma,  

 (6) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı 
halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını 
alma,  

 (7) Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı 
koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya 
okunamaz hale getirenler hakkında cezai yaptırımlar uygulanması gerekmektedir.  
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8. İDARENİN DENETLENMESİ: 

 Denetleme, bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan 
araştırma, denetim, bakım, teftiş, murakabe, kontrol anlamına gelmektedir (TDK:2016). 
Denetim, bütün zamanlarda işi yapanın yaptıran tarafından takip edilmesiyle var 
olagelmiştir. Denetim bütün örgütlenmelerde, teşkilatlanmalarda bir ihtiyaç olduğu gibi 
idare için de bir ihtiyaçtır. İdare, geniş anlamıyla devlet, kamu hukuku bakımından 
bireylerden üstün konumdadır. İdareye tanınan bu üstünlük birey haklarını çiğneyip onu 
mağdur etme anlamında değil, adalet, eşitlik, hak ihlallerinin cezalandırılması, kamu yararı 
gibi hususların korunması ve devamının sağlanması için verilmiştir. Bu üstünlük anlamında 
idare, bir eylem veya işlemini yerine getirirken takdir yetkisi, kamu gücü ayrıcalıkları, 
re'sen icra, hukuka uygunluk karinesi gibi yetkileri kullanmaktadır. İdare, bu yetkilerini 
kullanırken, bireylerin haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi, yapılacak olan 
eylem ve işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmesi ve keyfiliğe 
kaçılmasının önlenmesi gibi nedenlerle denetlenmektedir. 

 

 İdarenin denetlenmesi genel itibariyle iki yoldan yapılmaktadır. Bunlar idarenin 
yargı dışı denetimi ve yargısal denetimidir. Yargı dışı denetim de kendi içerisinde siyasi 
denetim, idari denetim, kamu denetçisi (ombudsman) tarafından denetim şeklinde üçe 
ayrılmaktadır. 

 İdarenin denetiminde yargı denetimi, yargı dışı denetime göre daha etkili bir denetim 
yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kişilerin muhatap oldukları hak veya menfaat 
ihlalleri yargı yolu kullanılarak daha etkin bir biçimde ve adaletli olarak giderilebilmektedir. 
Bununla birlikte yargı denetimi idari denetime kıyasla daha uzun bir süreç sonucunda 
gerçekleşmektedir. İdarenin yargı dışı denetimi ise kamu yararının sağlanması, kamu 
hizmetlerinde aksaklıkların bir an önce giderilebilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirliğin 
sağlanabilmesi adına daha hızlı ve etkili sonuçlar vermektedir. 
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 8.1.  İdarenin Yargı Dışı Denetimi: 

 Yargı dışı denetim yolları ile idarenin bir idari işlem ve eyleminin hem hukuka 
uygunluğu hem de yerindeliği denetlenmektedir. Oysa idarenin yargısal denetimi ile idari 
eylem ve işlemin sadece hukuka uygunluk denetimi yapılmaktadır. Yargı denetiminin 
yapılabilmesi için başvuru zorunluyken, yargı dışı denetim için başvuru kural olarak 
zorunlu değildir. İdarenin yargı dışı denetimi, siyasi denetim, idari denetim ve kamu 
denetçisi tarafından denetim olmak üzere üç farklı yoldan yapılmaktadır.  

  8.1.1  Siyasi Denetim: 

  Siyasi denetim, idarenin yasama organı tarafından denetlenmesidir.  

 

 1982 Anayasasının 98. maddesine göre TBMM denetleme yetkisini, meclis 
araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla kullanır. Bunun 
yanında Anayasa’da çeşitli değişiklikler öngören 6771 sayılı Kanun’un 16 Nisan 2017 günü 
yapılan halkoylaması sonucu kabul edilen değişiklikler kapsamında Cumhurbaşkanının 
sorumluluğunu düzenleyen 105. maddeye de burada yer vermek uygun olacaktır. Bu 
yollar haricinde TBMM idareyi, TBMM Dilekçe Komisyonu ve TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu ile de denetleyebilmektedir. TBMM Dilekçe Komisyonu ve TBMM İnsan 
Hakları Komisyonunun idareyi denetleyebilmesi için bireylerin başvuruda bulunmaları 
aranmaktadır. Yani yukarıdaki siyasi denetim yollarına ek olarak TBMM Dilekçe Komisyonu 
ve TBMM İnsan Hakları Komisyonlarının yapabilecekleri denetimleri 6. ve 7. denetim yolu 
olarak ifade etmek de mümkündür. 

 8.1.1.2. Yazılı Soru: 

Anayasanın 98. maddesinin beşinci fıkrasına göre yazılı soru, yazılı olarak en geç 15 
gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara 
yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından 
imzalanıp Meclis Başkanlığına verilir.  

Meclis İç tüzüğü şu konularda sorular sorulmasını yasaklamıştır.  

1) Başka kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular  
2) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular. 

Sorunun cevaplanmasından sonra Mecliste herhangi bir oylama yapılması söz konusu 
değildir. Yani sorunun cezai veya siyasi sonucu yoktur (Atar, 2018:259-260).   

SİYASİ DENETİM TÜRLERİ 

1. Yazılı Soru 

2. Genel Görüşme 

3. Meclis Araştırması 

4. Meclis Soruşturması 

5. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 

6. TBMM Dilekçe Komisyonu Tarafından Yapılan Denetim 

7. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Tarafından Yapılan Denetim 
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 8.1.1.2. Genel Görüşme: 

 Anayasanın 98. maddesinin üçüncü fıkrasına göre genel görüşme, toplumu ve Devlet 
faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesidir. Siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili aracılığıyla Meclis 
Başkanlığından önergeyle talep edilir. Genel kurulda ilk imza sahibi veya onun 
belirleyeceği diğer bir imza sahibi konuşma yapar. Genel görüşme yapılıp yapılmayacağına 
işaretli oylama ile karar verilir. Genel Görüşme sonucunda cezai veya siyasi sorumluluğu 
ortaya çıkaracak oylama yapılması söz konusu değildir. Sorudan farklı olarak tartışmalara 
önerge dışındaki milletvekilleri de katılabilmektedir. Bu da genel görüşmenin daha etkili 
bir denetim olmasını sağlar (Atar, 2018:260). 

 8.1.1.3. Meclis Araştırması:  

 Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasına göre meclis araştırması, belli bir konuda 
bilgi edinmek için ilgili meclis komisyonunca yapılan incelemedir. Siyasi parti grupları veya 
en az 20 milletvekili tarafından Meclis Başkanlığından önergeyle talep edilir. Genel kurulda 
ilk imza sahibi veya onun belirleyeceği diğer bir imza sahibi konuşma yapar. Meclis 
araştırması yapılıp yapılmayacağına işaretli oylama ile karar verilir. 

 Meclis araştırması açılmasına karar verilmesi halinde, bu araştırmanın yürütülmesi 
görevi, genel hükümlere göre seçilecek özel komisyona verilir. Bu komisyonun 
araştırmasını üç ay içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Araştırmanın 
tamamlanmaması halinde bir aylık kesin süre verilir. Bu süre sonunda da çalışmasını 
tamamlayamazsa süre bitiminden itibaren 15 gün içinde araştırmanın tamamlanmaması 
nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinden genel kurulda görüşme açılır. Genel 
kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni komisyon kurulmasına da karar verebilir. 

 Meclis araştırma komisyonu tüm kurum ve kuruluşlardan bilgi alma ve buralarda 
inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Devlet sırları ve ticari 
sırlar, Meclis araştırması kapsamı dışındadır.  

 Meclis araştırması komisyonu, araştırmasını tamamladığında bunu bir rapor halinde 
TBMM’ne sunar. Bu rapor hakkında Genel Kurulda genel görüşme açılır. Genel Görüşme 
sonucunda cezai veya siyasi sorumluluğu ortaya çıkaracak oylama yapılması söz konusu 
değildir. Bununla birlikte araştırma neticesinde yürütmenin sorumluluğunu çıkaracak 
bilgilere ulaşılması halinde, Meclisin bu bilgilere istinaden Meclis soruşturmasını devreye 
sokması mümkündür (Atar, 2018: 261-262). 

 8.1.1.4. Meclis Soruşturması:  

Anayasanın 98. maddesinin dördüncü fıkrasına göre meclis soruşturması; 
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında 106. maddenin beşinci, altıncı, yedinci 
fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadır. Bu denetim yolu; 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili cezai 
sorumluluklarının araştırılması amacını taşımaktadır. Araştırmanın konusunu 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevleri ile ilgili olarak işledikleri iddia olunan 
suçlar oluşturmaktadır. Meclisin bu yetkisi istisnaidir. Yasama organının bu şekilde 
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları görevden alması söz konusu 
değildir. Eğer görevleri ile ilgili suç işlendiğine ilişkin şartlar oluşmuşsa yargılama faaliyeti 
için Yüce Divan’a sevkleri söz konusu olur. Yüce Divan’da yargılandıktan sonra seçilmeye 
engel bir suçtan mahkûm olmaları halinde görevleri sona erer (Atar, 2018:262-264). 
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 - Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri 
iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301 milletvekili) vereceği önergeyle 
Meclis soruşturması açılması istenebilecek, meclis önergeyi en geç bir ay içinde görüşecek 
ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla (360 milletvekili) soruşturma açılmasına 
karar verebilecek, 

 - Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, 
güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri 
adaylar arasından her siyasî parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir 
komisyon tarafından soruşturma yapılacak, komisyon, soruşturma sonucunu belirten 
raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak, 

 - Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılacak, 
dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülecektir. Görüşme sonunda 
ancak TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı 
alınabilecektir. Yüce Divan yargılaması ise üç ay içerisinde tamamlanacaktır. Yargılama bu 
süre içerisinde tamamlanmazsa bir defaya mahsus üç ay daha uzatılabilir. Bu süre de kesin 
olarak karar verilir. 

 - Meclis Soruşturması usulü eski Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları 
veya Bakanlar hakkında da uygulanır. Buna göre Cumhurbaşkanı (Kişisel suçları dâhil), 
Cumhurbaşkanı yardımcıları veya Bakanlar, görevleri sona erse bile, görevde bulundukları 
sürede görevleriyle ilgili işledikleri iddia olunan suçlar bakımından, meclis soruşturması 
hükümlerine tabidir (Atar, 2018:262-264). 

 8.1.1.5. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu: 

 Anayasanın 105. maddesi kapsamında, Cumhurbaşkanının hem görev hem de kişisel 
suçlarından dolayı Yüce Divan’a sevk edilebilmesine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiştir. 
İdarenin denetimi kapsamında, Cumhurbaşkanının görev suçları açısından cezai 
sorumluluğu değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının ancak salt çoğunluğunun vereceği önergeyle 
soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve bu 
görüşme sonucunda üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına 
karar verebilir. 

 Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri 
oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar 
arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon 
tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay 
içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, 
komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.  

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılır, dağıtımından 
itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye 
tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 
yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 
olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. 

 Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. 
Yüce Divan’da seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona 
erer.  

 Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi 
bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır. 
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 8.1.1.6. TBMM Dilekçe Komisyonu Tarafından Yapılan Denetim: 

 Anayasanın 74. maddesine göre, vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 
Türkiye’de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Yazı ile 
başvurmadan kastedilen dilek ve şikâyetlerin dilekçe ile yapılmasıdır. Bu doğrultuda 
TBMM İç Tüzüğü’nün 115. maddesine dayanılarak dilekçe ile yapılacak olan başvuruları 
incelemek ve dilekçede belirtilen hususların uygun görülmesi halinde TBMM'de 
görüşülmesini istemek üzere "Dilekçe Komisyonu" kurulmuştur. Dilekçe Komisyonunun 
almış olduğu kararlar bağlayıcı değildir. Yani hiçbir idare bu kararlara bağlı kalarak bir 
işlem ve eylem yapmak zorunda değildir. Bu kararlarla ilgili olarak gerekli hukuki değişiklik, 
TBMM'nin çıkaracağı kanun ile olabilmektedir (Gözler, 2019: 739).  

 TBMM Dilekçe Komisyonunun yapılan başvuruları incelemesi, kendi koyduğu 
kanunların doğru şekilde uygulanmasının bizzat kendisi tarafından gözetilmesine yönelik 
bir denetim mekanizması oluşturmakta ve bu suretle idarenin işlemlerinin denetlenmesi 
sağlanmaktadır. Komisyonun kararlarının bağlayıcı olmadığı kabul edilse bile, bu kararlar 
vasıtasıyla Meclis iradesinin ağırlığı ortaya konulmakta ve bu irade aracılığıyla kamuoyu ve 
basın denetimi de devreye girmekte, böylece Komisyon kararlarının önemi ve etkinliği 
artmaktadır.207  

 8.1.1.7. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Tarafından Yapılan Denetim: 

 TBMM İnsan Hakları Komisyonu 5 Aralık 1990 tarih ve 3686 Sayılı Kanun ile 
kurulmuştur. Komisyonun amacı, dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu 
konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak 
ve başvuruları incelemektir. Bu komisyonda siyasi parti grupları ve bağımsız 
milletvekillerinin kendi üye sayılarının belli bir oranı bulunmaktadır. Bu komisyona 
kanunda birçok görevinin yanında " İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile 
ilgili başvuruları incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek" gibi 
bir görev de verilmiştir. Bunun yanı sıra Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca havale edilen kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görüşmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek 
görevi de vardır.  

 Komisyona görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, 
mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi 
almak yetkisi verilmiştir. Bu yetki sayesinde kamu kurum ve kuruluşları kısıtlı da olsa 
denetim altına alınmış olmaktadır.  

 Komisyon başvuruların sonucu ve yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine 
en geç 60 gün içinde bilgi verir.  

 Yukarıda belirtilen denetim yollarına ilave olarak TBMM yapacağı bir denetim sonucu 
gerekli göreceği durumlarda kanun çıkararak bir önlem de alabilmektedir. Fakat bu halde 
de ihlal ile doğrudan muhatap olan vatandaşların, idarenin yapmış olduğu işlemin 
kaldırılması veya uğramış oldukları zararın tazmin edilmesi sonucuna ulaşmaları pek de 
mümkün gözükmemektedir (Gözler, 2019: 739). 

 
207 Bkz. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/komisyon_hakkında.htm, (27.07.2018). 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/komisyon_hakkında.htm


İdarenin Denetlenmesi 

422 

 8.1.2. İdari Denetim: 

 İdari denetim idarenin kendisini kendi içinde denetlemesidir. Yani idarenin yaptığı 
işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından denetlenmesidir. Bu denetim, aynı kamu 
tüzel kişiliği içinde yer alan iki merciden birinin diğerinin işlem ya da eylemini 
denetlemesi biçiminde olabileceği gibi, bir kamu tüzel kişisi ya da organın yapmış olduğu 
bir işlem ya da eylemin bir başka kamu tüzel kişisi ya da organı tarafından denetlenmesi 
biçiminde de olabilmektedir. İdare, kendi yapmış olduğu eylem ve işlemleri belli kurallar 
içerisinde kendisi denetlemektedir. İdari denetim yollarını kendi içerisinde şu şekilde 
sınıflandırmak mümkündür: 

 a. İsti'taf Yoluyla Denetim,  

 b. Hiyerarşik Denetim,  

 c. Vesayet Denetimi,  

 ç. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim, 

 d. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Tarafından Denetim,  

 e. Denetleme Kurulları Tarafından Denetim,  

 f. Sayıştay Denetimi. 

 8.1.2.1. İsti'taf Yoluyla Denetim: 

 İsti'taf kelime anlamıyla yardım talep etme anlamında kullanılmaktadır. İdarenin 
denetimi bakımından ise idarenin bir eylem ve işlemiyle hak veya menfaati ihlale 
uğrayan kişinin, bu eylem veya işlemi gerçekleştiren idari makama başvurarak söz 
konusu idari işlemin geri alınmasını, kaldırılmasını, değiştirilmesini, söz konusu eyleme 
son verilmesini ve varsa bu eylem veya işlemden dolayı uğramış olduğu zararın tazmin 
edilmesini istemesidir (Gözler, 2019: 740). İlgili kişinin idari makama yapmış olduğu 
başvuru üzerine ilgili idari makam, kendi eylem veya işleminin hukuka uygunluğunu ve 
yerindeliğini tekrar gözden geçirmektedir. Böylelikle bu idari makam kendi kendini 
denetlemiş olacaktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinde 
"İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari 
makamlara başvurabilirler" demek suretiyle bu hakkın kullanılabilmesi için herhangi bir 
özel durum aramamıştır.  

 Bu denetim türünü bir örnekle açıklamak gerekirse; kolluk personeli tarafından bir 
kabahat sonucu verilen idari para cezası idari bir işlemdir. Cezanın muhatabı olan kişi, 
cezayı veren kolluğun görevli bulunduğu ilgili makama başvuruda bulunarak (ilçe 
jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü gibi) yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu 
gerekçesiyle kaldırılmasını isteyebilecektir.  

 8.1.2.2. Hiyerarşik Denetim: 

Hiyerarşik denetim yetkisi, kamu görevlilerinin bizzat şahsı üzerinde ve bunların 
yaptığı idari eylem ve işlemler üzerinde söz konusu olabilir. Kamu görevlileri üzerindeki 
hiyerarşik denetim yetkisine örnek olarak atama, performans değerlendirmesi, yükseltme, 
görev yerini değiştirme ve disiplin cezası verme yetkisi gibi yetkiler gösterilebilir. Kamu 
görevlilerinin eylem ve işlemleri üzerindeki hiyerarşik denetim ise üstün asta emir ve yön 
vermesi, işlemin yapılmasından sonra bunun denetimi ve işlemlerin hem hukukilik hem de 
yerindelik bakımından denetimi şeklinde tezahür eder.(Kayar, 2013:24) 
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 Hiyerarşik denetim, aynı kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan makamlar 
arasında mümkün olan bir idari denetim yoludur. Bu denetim yetkisi vatandaşlardan 
gelen başvuru üzerine olabileceği gibi kendiliğinden (re'sen) de olabilmektedir. Denetim 
sonucunda amir astının yapmış olduğu idari eylem veya işlemi düzeltebilmekte, 
kaldırabilmekte veya geri alabilmektedir (Gözler, 2019: 740). 

 Hiyerarşi bakımından amir konumunda bulunan makam veya kişi; 

 a. Astın memuriyet durumuna ilişkin işlemler yapabilmekte (atama, performans 
değerlendirme gibi), 

 b. Astını disiplin bakımından denetleyebilmekte ve disiplin cezası verebilmekte, 

 c. Astları arasında görev bölüşümü yapabilmekte, 

 ç. Astlarına emir ve talimat verebilmektedir. 

 Hiyerarşik denetimi her amir, altında bulunan astının eylem ve işlemlerine karşı 
kullanabilmektedir. Bu yetki vazgeçilmezdir ve herhangi bir kanun ile öngörülmesine gerek 
yoktur. Diğer bir ifadeyle, üstün astı denetlemesi üstün görev ve yetkileri arasındadır 
(Bilgiç, 2013: 392). Amir bu denetimi yaparken herhangi bir sebebe dayanmaksızın 
kendiliğinden yerine getirebilmektedir. Hiyerarşik denetim sonucu astın, kendi özlük işleri 
ile ilgili işlemler ile kendisine verilen disiplin cezaları hakkında dava açma hakkı 
bulunmaktadır. Ancak amirinin yapmış olduğu eylem ve işlemlere karşı herhangi bir idari 
veya yargısal yola başvuramamaktadır. 

 Bu noktada üzerinde durulması gereken önemli bir husus; bir yetkinin yetki devri ile 
ya da kanunla hiyerarşik üste değil de asta verilmiş olması durumunda, hiyerarşik üst 
astın yerine geçerek, onun yetkili olduğu işlemi yapamaya yetkili olamayacağıdır. 
Çünkü, kanunlar ya da idari işlemler ile yetki verilmeyen bir makam ya da görevli idare 
adına işlem tesis edemez (Kalabalık, 2019: 104).   

 Merkezi idare içinde kural olarak bütün memurlar hiyerarşik denetime tabidirler. 
Bununla birlikte aşağıda belirtilen bazı kamu personeli üzerinde mesleklerinin özellikleri 
sebebiyle hiyerarşik denetim yapılamamaktadır. Bu kişiler şunlardır (Gözler, 2015: 114): 

 a. Askerler, askeri hiyerarşiye tabidirler, 

 b. Merkezi idare içinde bulunan teknik uzmanların, uzmanlıkları dahilindeki 
faaliyetleri üzerinde hiyerarşik denetim yetkisi kullanılamamaktadır. 

 c. Üniversite öğretim elemanlarının eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma 
faaliyetleri üzerinde hiyerarşik denetim yetkisi kullanılamamaktadır. 

 Jandarma teşkilatı açısından değerlendirildiğinde ise, 21.01.2017 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri 
Yönetmeliği’nin 67. maddesinde bu husus şöyle düzenlenmiştir: 

 - Bakan(İçişleri Bakanı) her kademedeki jandarma birimini denetler veya Bakan 
adına bu denetim Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Bu denetim 
illerde vali ve ilçelerde kaymakamlar tarafından yapılır.  

 - Jandarma Genel Komutanı tüm jandarma birimlerini kendi görevleri ile ilgili 
denetler. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ile denetleme birimleri 
Jandarma Genel Komutanı adına teftiş ve denetleme yapar. Jandarma birimleri sıralı 
amirler tarafından da denetlenir. 
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 Kolluk Gözetim Komisyonu:  

 Hiyerarşik denetim kapsamında dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri de, 3 Mayıs 
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6713 sayılı Kanun ile kurulan 
Kolluk Gözetim Komisyonu’dur.  

 Otorite ilişkilerinin doğası gereği bir tarafta bir şey isteyen veya emreden diğer tarafta 
ise riayet veya itaat eden bulunmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu ise şüphesiz 
gerektirdiğinden farklı menfaatler veya beklentiler olması durumunda çatışmalar 
yaşanmasıdır (Altıntop, 2015:33). Klasik yönetim anlayışındaki emreden itaat eden 
karşılığı son dönemdeki yönetişim kavramıyla birlikte, iki tarafın da kararda ortaklık 
kurmasını ve emreden tarafın daha fazla sorgulanması sonucunu doğurmuştur. Bu 
bağlamda geçmişten beri idare genellikle bir statüye dâhil olmanın sonucu olarak, belirli 
yükümlülükleri gerçekleştirmeyen bireylere yaptırım uygulama yetkisine sahiptir (Özay, 
1985: 43). Gelişmiş ülkelerde, vatandaşların da içinde yaşadığı dünya ve toplumla ilgili 
sorunlarda sesini daha fazla duyurmasına imkân veren söz konusu mekanizmalar, aynı 
zamanda idarenin yeni türden denetim ve gözetimine de imkân tanımıştır. İşte kolluk 
personeli açısından ortaya konulan gözetim anlayışı da bu çerçevede ele alınması gereken 
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Kolluk personeli ile ilgili şikâyetlerin soruşturulduğu bağımsız bir kolluk şikâyet 
sistemi, komisyonu veya kurulu İngiltere, Norveç, İrlanda ve Belçika gibi ülkelerde 
bulunmakta olup, aslında bu tür yapılar dikey bağımsız sivil gözetim mekanizmalarını 
oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve medya yatay sivil gözetim yapıları kapsamında 
değerlendirilmektedir (Yavuzdoğan, 2010: 1232). Türkiye’de kolluk personeli hakkındaki 
şikâyetler, bu komisyon oluşturulmadan önce adli ve idari mercilere yapılmıştır. Bu yapıya 
yönelik yapılan en sık eleştiri ise kolluk personeline ilişkin şikâyetlerin 
değerlendirilmesinin, bağımsız, etkin, tarafsız ve hesap verebilir bir yapı tarafından ele 
alınmaması üzerine olmuştur. Gerek AB uyum çalışmaları gerekse toplumsal ihtiyaç ve 
gereksinmeler neticesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılında AB projeleri 
kapsamında Türkiye-İngiltere eşleştirme projesi çerçevesinde ilk defa kolluk personeli ile 
ilgili ciddi şikâyetlerin bağımsız şekilde soruşturulması konusunda bir çalışma 
başlatılmıştır.  

 Bu çalışmada kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, 
saydamlığını ve güvenilirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen 
suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idarî 
merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezî bir sistemde 
kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla Kolluk Gözetim Komisyonunun kurulması 
öngörülmüş ve bu kapsamda hazırlanan 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması 
Hakkında Kanun hazırlanarak 3 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 
yasalaşmıştır.  

 Bu Kanun; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı teşkilâtında görevli kolluk personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya 
disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili olarak idarî merciler 
tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemleri kapsamaktadır. 

 Kolluk Gözetim Komisyonu, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcısının başkanlığında,  

 - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı,  

 - İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı,  
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 - İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü,  

 - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü,  

 - Üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim 
üyeleriyle baro başkanı seçilme yeterliğine sahip serbest avukatlar arasından 
Cumhurbaşkanınca seçilecek birer üyeden oluşmaktadır. 

 Öğretim üyeleri ile serbest avukatlar arasından seçilecek üyelerin, seçilmelerinden 
önceki son beş yıl içinde herhangi bir siyasî partiyle üyelik veya başka türde bir görev 
ilişkilerinin bulunmaması şarttır. Komisyon üyeliklerine öğretim üyeleri ile serbest 
avukatlar arasından seçilecek üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler, aynı 
usulle yeniden seçilebilmektedir. Bu üyeler, üyelikleri süresince Komisyondaki 
görevlerinden alınamazlar.208  

 6713 sayılı Kanunda Kolluk Gözetim Komisyonun görev ve yetkileri; 

 a. Kolluk şikâyet sisteminin işleyişine dair ilkeleri tespit ederek bunlarla ilgili olarak 
Bakanlığa önerilerde bulunmak, bu konudaki uygulamaları izlemek ve sistemin işleyişinde 
kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, 

 b. Kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını 
gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı gerektiğinde yetkili merciler 
tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını istemek, 

 c. Kolluk şikâyet sisteminin işleyişiyle ilgili konularda teftiş ve denetim yapılması 
için Bakanlığa önerilerde bulunmak, bu teftiş ve denetimler sonucunda düzenlenen 
raporları değerlendirmek, tespit edilen eksiklikler konusunda alınması gereken idarî 
tedbirleri belirleyerek Bakanlığa önermek ve bu raporlardan uygun gördüklerini 
kamuoyuna açıklamak, 

 ç. Merkezî kayıt sisteminin etkili bir şekilde işlemesi ve geliştirilmesi için Bakanlığa 
önerilerde bulunmak ve bu sistemin işleyişini izlemek, 

 d. Merkezî kayıt sisteminden elde edilecek veri ve bilgilere ilişkin istatistikler 
hazırlamak, veri tabanı oluşturmak, elde edilen veri ve bilgilerin analizini yapmak veya 
yaptırmak, strateji belirlenmesine ve uygulamaya ilişkin önerilerde bulunmak ve gerekli 
görülen hâllerde bu analizlerin sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, 

 e. Görev alanına giren konularda tespit, görüş ve öneriler içeren yıllık raporlar 
hazırlamak ve bu raporları her yıl mart ayında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
ile Cumhurbaşkanlığına göndermek ve kamuoyuna açıklamak, 

 f. Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik araştırmalar 
yapmak veya yaptırmak, kolluk hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik 
olarak yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve bu konularda Bakanlığa önerilerde 
bulunmak, 

 g. Kolluk etik ilkelerinin uygulanmasını izlemek; bu ilkelerin etkin bir şekilde 
uygulanması konusunda yetkili makamlara önerilerde bulunmak ve bu konuda kolluk 
teşkilâtı ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

 
208 Ancak, üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremez hâle gelmeleri veya görevlendirmeye 
ilişkin şartları kaybetmeleri ya da seçilmeleri sırasında bu şartları taşımadıklarının daha sonra tespit edilmesi 
hâlinde, görevlendirildikleri usule göre süreleri dolmadan görevlerinden alınırlar. 
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 ğ. Kolluk şikâyet sistemine kamuoyunun duyduğu güveni ölçmek ve halkın sisteme 
ilişkin görüş ve düşüncelerini değerlendirmek amacıyla en az iki yılda bir olmak üzere 
kamuoyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak, 

 h. Görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmak ve iş birliği yapmak, 

 ı. Kolluğun hizmet içi eğitim programlarıyla ilgili olarak yetkili birimlere görüş 
bildirmek ve önerilerde bulunmak, 

 i. Görev alanına giren konularla ilgili mevzuat düzenlemeleri hakkında görüş 
bildirmek olarak belirlenmiştir.  

 Kolluk görevlilerinin disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla 
ilgili ihbar ve şikâyetlerin Komisyona intikal etmesi veya Komisyon tarafından resen 
öğrenilmesi üzerine Komisyon, Kurul Başkanlığından söz konusu ihbar veya şikâyetlerin 
öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde disiplin soruşturması açılmasını 
isteyebilmektedir. Bu istem üzerine Kurul Başkanlığınca genel disiplin hükümlerine göre 
işlem yapılmaktadır. 

 Kolluk gözetim komisyonu kurulması ve diğer sivil gözetim projeleriyle amaçlanan, 
Türkiye’deki iç güvenlik hizmetlerini AB normları ve standartları ile uyumlu hale getirmek; 
demokratik hakların vatandaşlarca daha yaygın kullanılması, şeffaflığı ve sivil toplumun 
katılımı ile insan odaklı kamu güvenliği anlayışını yerleştirilmek ve İçişleri Bakanlığı ile vali 
ve kaymakamların kolluk kuvvetleri üzerindeki yetkilerini daha etkin şekilde kullanmalarını 
sağlamaktır (Sivilgözetim.org:2016). Bu kapsamda oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonu, 
henüz bir değerlendirme yapılamayacak kadar yenidir. Nitekim Kanun’un uygulanmasına 
ilişkin yönetmelik 7/8/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Ancak söz konusu komisyonla, özellikle bir anlayış değişikliğine yönelik önemli bir adım 
atıldığı şüphesizdir. 

 8.1.2.3. Vesayet Denetimi: 

 Vesayet denetimi, yerinden yönetim kuruluşlarının, kanunların izin verdiği ölçüde 
merkezi yönetim makamları tarafından sınırlı bir şekilde denetlenmesidir. Bu denetim 
istisnai bir yetkidir, yani hiyerarşik denetim gibi genel bir denetim yetkisi değildir. Ancak 
kanun ile izin verilmesi gereklidir. Vesayet denetimi hiyerarşik denetimde olduğu gibi hem 
hukukilik hem de yerindelik denetimini kapsamayabilir. Vesayet denetimi sınırlı bir yetki 
olduğundan kanun, vesayet makamına yerindelik denetimi yapabilme yetkisi tanımadığı 
sürece vesayet makamı yerindelik denetimi yapamaz (Gözler, 2015: 124). Vesayet 
denetiminde denetim, denetime tabi olan idari bir eylemi veya işlemi iptal etme, onama, 
erteleme veya düzeltme gibi biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte vesayet 
makamının kendisinin vesayetine tabi işlemler üzerinde denetim sonucu yargıya 
başvurma yetkisi de bulunmaktadır. 

 Vesayet denetimi uygulamalarına en sık merkezi idare ile yerinden yönetim 
kuruluşları arasında rastlanmaktadır. Nitekim 1982 Anayasası’nın 127’nci maddesine göre 
merkezî idarenin mahallî idareler üzerinde; 

 a. Mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, 

 b. Kamu görevlerinde birliğin sağlanması,  

 c. Toplum yararının korunması  
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 ç. Mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde idarî vesayet yetkisi bulunmaktadır.  

 Ayrıca vesayet makamı yapacağı denetim sonucunda mahalli idare organlarını ve 
meslek kuruluşlarının sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilmektedir. 
Anayasa’nın aynı maddesine göre, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma 
veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri 
Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilmektedir. Bu geçici 
uzaklaştırma yetkisi, bir vesayet denetimi yetkisidir. (Gözler, 2015: 124). 

 Vesayet denetimi bakımından vesayet makamı denetlediği işlemi kural olarak 
düzeltememekte, yani denetlediği makamın yerine geçip o işlemi kendisi 
yapamamaktadır. Bu hususun ayrıca kanun ile düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca vesayet 
makamı denetlediği makama emir ve talimat de verememektedir (Gözler, 2015: 807). 

 Sonuç olarak; idari vesayetin kapsamı şu şekilde özetlenebilir:  

 1. Merkez dışı makamların işlemleri üzerinde denetim, 

 2. Merkez dışı organlar üzerindeki denetim. 

 Fakat günümüz çağdaş dünya düzenlemesinde idari vesayetin tamamen hukukilik 
denetimine dönüşmesi yolunda bir eğilim mevcuttur. Anayasalar başta olmak üzere diğer 
mevzuat hükümlerinde de söz konusu denetimi yapacak olan makamların yerinden 
yönetim kuruluşu işlemlerine karşı yargı yoluna gitmelerini kabul ve tasvip etmektedirler. 
(Yayla, 2010:380) 

 İdari vesayet yetkisi, mahalli idarelerin işlemleri, organları ve personeli üzerinde 
onama, geri alma, izin, ikame, iptal, fesih, erteleme, yargı yerine başvurma gibi yollarla 
uygulanan denetim şeklidir. Ancak denetlediği makamın yerine geçip o işlemi kendisi 
yapamamaktadır( Akyılmaz ve diğerleri, 2016:222). 

 8.1.2.4. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim: 

 Anayasamızın 74. maddesine göre “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine 
başvurma hakkına sahiptir.” Ayrıca 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu ile birlikte artık herkese, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları her türlü bilgi ve belgeye ulaşmak 
maksadıyla başvuru hakkı tanınmıştır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun amacı 
demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun 
olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. Artık kişiler idari bir 
makamın yapmış olduğu eylem veya işlem hakkında başvuru hakkını kullanarak o eylem 
veya işlem hakkında bilgi ve belgelere ulaşabilecektir. 

 

BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU TARAFINDAN DENETİM 

 Kamu kurum ve kuruluşları, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda yer 
alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına 
sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, 
gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. 
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 Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya 
görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya  belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve 
kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 
oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap 
verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde 
bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı 
olarak bildirilir. 

 Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. 
 Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya 
kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;  

 a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not 
alabilmesini,  

 b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,  

 c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini sağlarlar.  

 Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya 
elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu 
kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.    Bilgi edinme başvurularına 
idare, 15 iş günü içerisinde cevap vermek zorundadır. Yapılan başvuru ile istenen bilgi ve 
belgelerin temin edilebilmesi için başka kurumlarla koordine de bulunmak ve yazışma 
yapmak gerekiyorsa bu süre 30 iş gününe kadar uzatılabilmektedir. Ancak idarenin, 15 
günlük süre dolmadan konu hakkında başvuruda bulunan şahsa bilgi vermesi 
gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişinin başvurusunun işleme alınması ve 
değerlendirilmesi bakımından ihmal gösteren kamu görevlilerine, bağlı oldukları 
mevzuatları gereğince bir disiplin yaptırımı uygulanabilir veya bir ceza kovuşturması 
yapılabilir. 

 Bunların yanı sıra kurum ve kuruluşlar, kendilerine yapılan bilgi edinme başvuruları 
ile ilgili olarak 4982 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca bir rapor hazırlayarak, bu 
raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna 
gönderirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları 
ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu 
raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna 
açıklanır. 

 Görüldüğü üzere kişiler, yapılan idari eylem veya işlem hakkında bilgi edinme 
başvurusunda bulunup bilgi alarak, idareyi, eylem veya işlemlerinin hukuka uygunluğunun 
sağlanması açısından etkilemektedir. Böylelikle idare, kişiler tarafından, bilgi edinme 
uygulamaları vasıtasıyla da denetlenebilmektedir.  

 8.1.2.5. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Tarafından Denetim: 

 Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını 
korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin 
kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari 
nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, 
illerde “İl İnsan Hakları Kurulu” ile ilçelerde “İlçe İnsan Hakları Kurulu” kurulmuştur. İl ve 
İlçe İnsan Hakları Kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları, 23 Kasım 2003 tarihli 
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Resmi Gazete’de yayımlanan, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.209 

 İl İnsan Hakları Kurulları, vali veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının 
başkanlığında, İlçe İnsan Hakları Kurulları ise kaymakamın başkanlığında; çeşitli kamu 
kurumlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, mahalli idarelerin, 
üniversitelerin, siyasi partilerin ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla 
oluşmaktadır. Bu kurullarla iletişim için illerde valilik yazı işleri müdürlüğünde, ilçelerde 
kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünde, herkesin kolayca ulaşabileceği bir danışma ve 
başvuru masası bulunmaktadır. İnsan hakları ihlalleri konusunda vatandaşlar bu kurullara 
dilekçeyle, telefonla, elektronik posta aracılığıyla, başvuru kutuları aracılığıyla veya sözlü 
olarak başvurabilmektedir. 

 Bu kurullar tarafından yapılacak olan denetimin idareyi bağlayıcı etkisi 
bulunmamaktadır. Bu denetimler yaptırım uygulamaktan ziyade idareye yol gösterici 
bir nitelik taşımaktadırlar. Bununla birlikte bu kurulların etkisiz olduğu şeklinde bir sonuç 
çıkarmak doğru değildir. Çünkü bu kurullar vasıtasıyla kamu yönetimi, bireylerden gelen 
talep ve şikâyetlere olan hassasiyetini göstermekte, vatandaşın devlete olan aidiyet 
duygusunu güçlendirmekte ve kanuna aykırı insan hakları uygulamalarına müdahale etme 
hususunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireylerde bir farkındalık 
oluşturmaktadır. Tüm bunların yanında söz konusu kurullar kendilerine yapılan 
başvurulara ait inceleme sonuçlarını ilgili idari makamlara veya cumhuriyet savcılıklarına 
göndermektedirler. Ayrıca kurul kararlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
geciktirilmeksizin öncelikle ele alınıp sonuçlandırılması gerekmektedir.  

 Burada 6 Nisan 2016 tarih ve 6701 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu’na da yer vermek faydalı olacaktır. Bu kurum daha önce 21 Haziran 2012 
tarih ve 6332 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun yerine 
kurulmuştur. Bu Kurum, 6701 sayılı Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine 
getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve kamu 
tüzel kişiliğini haiz, Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkili olarak 
kurulmuştur. Cumhurbaşkanı bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü 
hallerde bakan vasıtasıyla kullanabilir. 

 Kuruluş amacı; insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmak şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca mülga İnsan Hakları Kurumu’nun kararlarının 
aksine İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kararları bağlayıcıdır.(Kaplan, 2016:24-25). 
6701 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Kurul, bazı durumlarda idari yaptırımlar 
uygulama yetkisine de sahiptir. 

 8.1.2.6. Denetleme Kurulları Tarafından Yapılan Denetim: 

 İdari yapı içerisinde sırf denetim amaçlı kurulmuş olan denetleme kurulları da 
bulunmakta ve bu kurullar da idareyi denetleyebilmektedirler. Bu kurulların yapmış 
oldukları denetimler idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması, ihmal, 
kasıt, kusurlu davranış ile işlem ve eylemlerin hukuka aykırı hale gelmesine sebep olan 
bürokratlarının tespit edilebilmesi açısından oldukça hızlı sonuçlar verebilmektedir. Bu 
kurulların yapmış oldukları denetimler sonucu oluşturulan raporlar hem idari yaptırımın 

 

209Bkz.http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6305&MevzuatIliski=0&sourceXmlS
earch=il ve ilçe insan hakları, ( 28.07.2018). 
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gerekçesi olmakta, hem de devamında adli yargı sürecinin başlangıç aşamasını 
oluşturmaktadırlar.  

 İdare içinde oluşturulmuş olan denetim kurullarına; 

 a. Devlet Denetleme Kurulu, 

 b. Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Teftiş Kurulları örnek verilebilmektedir. Bunların 
dışında, farklı adlarla, geçici veya devamlı suretle oluşturulmuş olan denetim kurulları da 
mevcuttur.210 

 8.1.2.6.1. Devlet Denetleme Kurulu: 

 Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili olarak temel düzenleme, 1982 Anayasası’nın 108. 
maddesinde yer almaktadır. 15 Temmuz 2018 tarihli ve 5 numaralı Devlet Denetleme 
Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1 Nisan 1981 tarih ve 2443 sayılı Devlet 
Denetleme Kurulunun Kurulması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.  

 Anayasaya göre Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruldur. 
Devlet Denetleme Kurulunun amacı, yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir 
şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 

 Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 
türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi 
ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari 
soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeler yapabilmektedir. Ancak, yargı 
organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır. 

 Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. 

 Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir üst denetleme organıdır. 
Kurul; Başkan ve sekiz üyeden oluşan Kurul Karar Organı ile denetim ve soruşturma 
grupları, Kurul Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri, 
Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.  

 Kurul görevlerini yerine getirirken; gizli belgeler de dâhil bilgi ve belgeleri isteme, 
bilirkişi görevlendirme, işlemleri engelleyen veya delil karartabilecek vb. kişileri görevden 
uzaklaştırma gibi geniş yetkilere sahiptir. 

 Kurul, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön 
inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve ivedi durum raporu 
hazırlar. Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esastır. 
Raporların gizlilik derecesine, raporun son şeklinin verileceği Kurul toplantısında karar 
verilir.  

 Cumhurbaşkanınca onaylanan raporların, raporda belirtilen kurum ve kuruluşlara 
dağıtımı yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlar, rapor üzerine süresi içerisinde hazırlayacakları 
cevabı Kurula gönderirler. Cevabın Kurula intikali sonrasında Kurul tarafından, raporlar 
işlemden kaldırılabilir; ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulabilir; ivedi durum 
raporu düzenlenerek Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında 

 
210 TSK bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarının teşkilat yapısı içerisindeki denetleme ve değerlendirme 
başkanlıkları bu denetim kurullarına örnektir. 
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soruşturma açılabilir veya ortaklıkların yönetim kurulları için gerekçeli ibrasızlık önerisinde 
bulunulabilir.  

 8.1.2.6.2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Teftiş Kurulları: 

 Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşların bünyelerinde, denetim yapmak maksatlı 
kurulmuş teftiş kurulları vardır. Bu kurullar bir kurul başkanı, başmüfettişler, müfettişler 
ve müfettiş yardımcılarından oluşmaktadır. Bu kişilerin temel görevi, bulundukları 
bakanlık veya kurum bünyesinde her türlü eylem ve işlem hakkında denetim, inceleme ve 
soruşturma yapmaktır. Bu kapsama verilecek örnek Jandarma Genel Komutanlığı 
bünyesinde yer alan Teftiş Kurulları Başkanlığıdır. 

 8.1.2.7. Sayıştay Denetimi (Mali Denetim): 

 Sayıştay, devlet harcamalarının hesaplarını denetleyen, yargısal yetkisi de bulunan 
yüksek bir kurumdur. Merkezi idarenin yardımcı kuruluşu arasında yer alan Sayıştay, 
Anayasanın 160. maddesine göre, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri 
ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

 10 Aralık 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda; 
Sayıştay bir dış denetim organı olarak ifade edilmiştir. Dış denetim, ilgili kurumun örgütsel 
hiyerarşisi dışındaki, o kurumun örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi olmayan kurumlarca yapılan 
denetimdir. Bu kanunun 68. maddesinde: "Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası 
dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme 
sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, 
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır." şeklinde hüküm bulunmaktadır.  

 Sayıştay tarafından yapılacak denetimin amacı, 6085 sayılı Danıştay Kanununun 34. 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre denetimin amacı; 

a) Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, 

b) Kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının 
korunması, 

c) Kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi, 

ç) Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasıdır., 

 6085 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde, Sayıştay’ın denetim alanı düzenlenmiştir. 
Buna göre Sayıştay; 

 a. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan 
özel kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer 
kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), 

 b. Yukarıda sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan 
doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, 
işletme ve şirketleri, 
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 c. Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, 
borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine 
garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak 
aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan 
diğer kaynakların ve fonların kullanımını, 

 ç. Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil 
tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini denetlemektedir. 

 6085 sayılı Kanunun 5. maddesine göre Sayıştay'ın görevleri şunlardır: 

 a. Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde denetlemek ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, 
yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmak, 

 b. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin 
hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını 
denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin 
hükme bağlamak, 

 c. Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak, 

 ç. Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak 
olarak belirlenmiştir.  

 Sayıştay, denetim görevini yerine getirirken bazı yetkilerle donatılmıştır. 6085 sayılı 
Kanunun 6. maddesine göre Sayıştay; 

 a. Sayıştay Kanunuyla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, 
defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere 
getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu 
idarelerinden temsilci istemeye, 

 b. Denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile 
bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden istemeye, 

 c. Denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, 
işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından 
yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye, 

 ç. Kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet 
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, 
program, proje ve konu bazında da denetlemeye, 

 d. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman 
görevlendirmeye yetkisi bulunmaktadır.  

 6085 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine göre Sayıştay denetimi, mali denetim ve 
uygunluk denetiminden oluşan düzenlilik denetimi ile performans denetimini 
kapsamaktadır. 

 a. Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali 
yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve 
tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi ifade etmektedir.  
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 b. Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve 
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin 
denetimi ifade etmektedir.  

 c. Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce 
belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ifade 
etmektedir. 

 Sayıştay denetimine ilişkin üzerinde durulması gereken son nokta ise TSK’ ve kolluk 
kuvvetlerinin bu denetim kapsamında olup olmadığıdır. Tarihsel süreç içerisinde 
Sayıştay’a kendi kanunlarında, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın 
harcamalarının denetimi konusunda yetki verildiği gözlenmektedir. Ancak, zaman 
içerisinde değişik kanun ve düzenlemelerle Sayıştay’ın bu alandaki denetim yetki ve 
kapsamına bazı sınırlandırmalar getirilmiştir (Binici, 2010: 47) Örneğin, 1969 tarihli Askerî 
Kadroların ve Ordu Mallarının Denetimine İlişkin Yönetmelik, Sayıştay’ın askeri malların 
denetim yetkisini MSB Teftiş Kurulu ve İçişleri Teftiş Kurulu’na (Jandarma için) vermiştir. 
Bu yönetmeliğe göre Sayıştay neredeyse tümüyle taşınır denetim süreci dışında bırakılmış 
ve isteyeceği bilgi ve belgelere ilişkin birçok kısıtlamalara gidilmiştir. Yine Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün Sayıştay tarafından denetimi İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı 
üzerinden, TSK ile paralel olarak düzenlilik denetimi kapsamında ve büyük oranda evrak 
üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 AB’ne uyum çalışmalarında güvenlik sektörünün sivil gözetimi kapsamında, Sayıştay 
denetiminin güvenlik sektörü üzerinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, 2004 
yılında 5170 sayılı Kanun ile bu sınırlama ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu kanunun 
değişiklik gerekçesinde, AB 2002 İlerleme Raporu’nda belirtilen şeffaflık ve etkin 
yönetimin sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Yine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 
82/c maddesi ile diğer kanunların Sayıştay denetiminden istisna veya muafiyet tanıyan 
hükümleri ile bu kanuna aykırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmış, 2011 yılı başından 
itibaren yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği ile de ikincil mevzuat itibariyle sorun giderilmiştir.  

 Söz konusu düzenlemeler neticesinde, Sayıştay denetimi açısından güvenlik 
sektörüne tanınan anayasal ve yasal muafiyetler tekrardan ortadan kaldırılarak, özellikle 
iç güvenlik alanında genel kolluk olarak faaliyet gösteren kolluk kuvvetlerinin Sayıştay 
denetimine tabi olup olmaması yönündeki tereddütler ortadan kalkmış, ilave olarak 
TSK’nin tamamına yakını bu kapsam içerisine alınmıştır.  

 Sonuç olarak idari denetim siyasi denetimden daha etkili bir denetim yoludur. 
Çünkü denetleyen idari makam denetlediği idari makamın üzerinde yapılan eylem ve 
işlem ile ilgili genel olarak tedbirler alabilme yetkisine sahiptir. Hiyerarşi ve vesayet 
denetimi bunun en güzel örnekleridir. Fakat idari denetim yolunda idare ile kişi arasındaki 
uyuşmazlığa idarenin kendisinin denetim amacıyla müdahil olması yapılan eylem veya 
işlemi denetlemede idarenin bağımsız olmasının önüne geçmektedir. Örneğin is'titaf 
yoluyla yapılan denetimde işlemi yapan idari makamdan idari işlemin kaldırılması 
talebinde bulunan bir kişi nadir olarak bu sonuca ulaşabilir. İşlemi yapan idari makam 
yaptığı işin arkasında duracağından dolayı işlemi kaldırma yoluna genellikle 
gitmemektedir. İdari denetim bağımsız olma niteliğine pek sahip olamadığı için idarenin 
denetlenmesi, idareden bağımsız bir makam tarafından gerçekleştirilmelidir. 
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 8.1.3. Kamu Denetçisi Tarafından Denetim (Ombudsmanlık): 

 Ombudsmanlık 19. yüzyılda İsveç’te temelleri atılmış bir kurumdur. Ombudsman 
İsveççe'de “arabulucu” anlamına gelen “ombuds” ve “kişi” anlamına gelen “man” 
kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir. Kurumsal olarak 
Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikâyetlerini dinleyip, çözümlere 
ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman’ın Türkçe 
karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, 
parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiş ve kamu denetçiliği tanımlaması 
tercih edilmiştir.  

 Ombudsman kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında, 
konudan etkilenenlerden şikâyetlerini almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve 
sorunlarını çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir. 

 Türkiye'de ombudsmanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulması ile sağlanmıştır. 
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun teşkil edilmesi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa 
değişikliği ile gündeme gelmiştir. Daha sonra 14 Haziran 2012 tarih ve 6328 sayılı Kamu 
Denetçiliği Kanunu ile amacı, kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma usulleri 
düzenlenmiştir. 

 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununa göre Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi 
Ankara’da bulunan bir denetim kurumudur.  

 Kurum, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşmakta ve bir Başdenetçi ve beş 
denetçi ile Genel Sekreter ve diğer personel görev yapmaktadır. Ayrıca Kurum gerekli 
gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla bürolar açabilmektedir. 

 Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri 
ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve 
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde 
bulunmakla görevlidir. Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanı dışındaki işlemler 
şunlardır: 

 a. Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,  

 b. Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,  

 c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri. 

 Yapılacak olan denetimin sadece hukuka uygunluk denetimi olmaması dikkat 
çekmektedir. Ayrıca Kurumun, denetimi yaparken adalet anlayışını, hakkaniyeti ve insan 
haklarını da göz önünde bulundurması denetimin daha etkin olması sonucunu 
doğurmaktadır. Bu doğrultuda hiçbir organ, makam, merci veya kişi, baş denetçiye ve 
denetçilere görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye 
ve telkinde bulunamazlar. Baş denetçi ve denetçiler, görevlerini yerine getirirken 
tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zorundadır. Bunun için, görevlerine başlamadan önce 
genel kurulda and içmektedirler. 

 Kuruma gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilmektedir. Başvurular bir şikâyet 
ile doğrudan doğruya Kuruma yapılabileceği gibi illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar 



İdarenin Denetlenmesi 

435 

aracılığıyla da yapılabilmektedir. Ayrıca başvurular yönetmelikte belirtilen şartlara211 sahip 
olmak koşulu ile elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Yapılan başvurulardan; belli bir 
konuyu içermeyenler, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca 
karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olanlar, başvuru dilekçesinde bulunması 
gereken şartları212 taşımayanlar, sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha 
önce sonuçlandırılanlar incelenmezler. Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 
tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile 
özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari 
başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilmektedir. Ancak 
Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari 
başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilmektedir. 

 Kuruma yapılan başvuru sonrası artık inceleme safhası başlamaktadır. Kurum 
inceleme yaparken inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde istenen 
bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Baş denetçi veya 
denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci tarafından soruşturma açılmaktadır. Devlet sırrı 
veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst makam veya 
kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı niteliğindeki 
bilgi ve belgeler Baş denetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde 
incelenebilir. İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Baş denetçi veya denetçiler 
bilirkişi görevlendirebilir. İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Baş denetçi, 
denetçiler veya uzmanlar tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilir. 

 Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 
sonuçlandırarak inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve 
başvurana bildirir. Bunun yanı sıra Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını, 
başvuru süresini ve başvurulacak makamı da gösterir. İlgili merci, Kurumun önerileri 
doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği çözümü uygulayabilir. 
Uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma 
bildirir. Bu durumda ilgili kişinin yapabileceği şey sadece şikâyet konusu işleme dava 
açmaktır (Gözler, 2015: 811).  

 Kurum, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor 
hazırlamaktadır. Kurumun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle 
kamuoyuna duyurulur. Kurum; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu 
beklemeksizin her zaman kamuoyuna duyurabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun almış 
olduğu kararlar bağlayıcı nitelikte değildir. Bu kararlar tavsiye niteliği taşımaktadır 
(Gözler, 2015: 811).  

 Kurumun kararlarının bağlayıcı nitelik taşımaması yargı ile çatışmasının önüne 
geçmektedir. Her ne kadar Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yaptığı araştırma ve inceleme 
sonucunda ulaşmış olduğu kanı bağlayıcı nitelik taşımasa da, hazırladığı raporların 
kamuoyuna sunulması idarenin kısıtlı da olsa kendine çeki düzen vermesini sağlamakla 
birlikte, kasten hukuka aykırı işlem tesis edildikten sonra, dava açmayanların veya 

 
211 Faks veya elektronik posta yoluyla yapılan şikâyet başvurularına ait dilekçe asılları, 15 gün içinde Kuruma 
gönderilmedikçe başvuru geçerli sayılmaz. Kayıtlı elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda bu şart 
aranmaz. 
212 Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi 
ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel kişilik numarasını ve 
yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. 
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açamayanların mağduriyetleri, bu etkin ve verimli denetim yolu ile giderilmeye 
çalışılacaktır (Sağlam, 2012: 52). Buna dayalı olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun 
faaliyetleri idari yargının iş yükünde de dolaylı da olsa bir azalma sağlayacaktır. 

 Sonuç olarak idarenin yargı dışı denetimini aşağıdaki gibi şemalaştırmak mümkündür. 
Burada belirtilmesi gereken son nokta bu denetimlerin arasında bir hiyerarşi veya 
önceliğin bulunmadığıdır. İhtiyaç ve oluşan cari durumlar ışığında belirtilen denetim 
türlerinden hangilerinin kullanılacağına yetkili makamlar karar vermektedir. 

 

 8.2.  İdarenin Yargısal Denetimi: 

 İdarenin yargısal denetimi, bireyin devlet karşısında zayıf konumda olması ve bu 

sebeple korunması düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce bu yolla eylem 

ve işlemleri yargı denetimine tabi olan idare, keyfi ve hukuka aykırı davranışlardan 

kaçınmaya; hukukun içinde hareket etmeye zorlanır dahası bireyler, bu denetim sayesinde 

idarenin hukuka aykırı davranışlarına karşı korunmuş olurlar (Akyılmaz ve diğerleri, 

2016:145). 

 İdarenin denetiminde yargı dışı yolların haricinde bir de yargısal denetim söz 
konusudur. Yukarıda bahsettiğimiz denetim yolları genelde idareye yol gösterici veya idari 
eylem veya işlem ile ilgili tavsiye olabilecek kararlar alma sonuçlarını doğurmaktadırlar.213 
Bu denetim yolları ile idare hakkında bağlayıcı kararlar alınamadığı için idare tarafından 
yapılan hak veya menfaat ihlallerinin karşılığında idareye karşı bir yaptırım 
uygulanamamakta ve bireyler ile idare arasında çeşitli uyuşmazlıklar sonucu hak veya 
menfaat ihlali söz konusu olabilmektedir. Oysa yargısal denetimde idarenin işlemi iptal 

 
213 Bu değerlendirmeden Sayıştay denetimini ayrı tutmanın yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  
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edilebilmekte ve zararlar karşılanabilmektedir. Böylelikle idareye yaptırım 
uygulanmaktadır. 

 İdare ile birey arasındaki uyuşmazlıklar genel olarak iki hususta ortaya çıkmaktadır: 

 - Birincisi, idarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerin bireylerin 
malvarlıklarında veya kendi şahıslarında bir zarara sebep olması, 

 - İkincisi, idarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerin bireyler tarafından hukuka 
aykırı olduğunun ileri sürülmesidir (Kalabalık, 2015: 1).  

 Bu iki uyuşmazlık yargı dışı denetim yoluyla sona erdirilemediği yani etkin bir denetim 
mekanizması tarafından denetim yapılamadığı için, idare hakkında da bağlayıcı karar 
alabilen yargıya başvurma ihtiyacı doğmuş ve buna dayalı olarak idarenin eylem ve 
işlemlerinin yargı yolu ile denetimi ortaya çıkmıştır. Çünkü yargısal denetim hem 
bireylerin var olan haklarını korumakta hem de idare tarafından ihlal edilmiş hakların 
yeniden temin edilmesini sağlamaktadır.  

 Ayrıca idari yargı denetimi bir hukuka uygunluk denetimidir. Bir başka anlatımla, 
idari yargı yerleri idarenin yapmış olduğu işlemlerin sadece hukuka uygunluğunu 
denetleyebilir; idari işlemlerin yerindeliğini denetleyemezler. Çünkü idari işlemlerin 
yerindeliği idarenin takdirine bırakılmıştır. İdari yargının idari işlemlerin yerindeliğini de 
denetlemesi, gerek Yasama organı ve gerekse kamuoyu karşısında hiçbir sorumluluğu 
bulunmayan yargının, hem yasama organına ve hem de kamuoyuna karşı sorumluluğu 
bulunan İdarenin yerine geçmesi ve onun takdir yetkisini ortadan kaldırması sonucunu 
doğurur. Bu nedenle, gerek Anayasa’nın 125. maddesinin 4. fıkrasında ve gerekse İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin 2. fıkrasında, idari yargı yetkisinin idari işlem 
ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu ve idarenin takdir yetkisini 
kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği belirtilmiştir. 

 8.2.1. İdarenin Yargısal Denetim Sistemleri: 

 8.2.1.1. Yargı Birliği Sistemi: 

 Uyuşmazlık hangi konuda olursa olsun adli yargı yerlerinin genel görevli ve yetkili 
olduğu sisteme yargı birliği sistemi denmektedir. Bu sisteme göre idari bir uyuşmazlık 
olduğunda da adli bir uyuşmazlık olduğunda da bu uyuşmazlığı çözecek olan merci yine 
adli yargı yerleri olacaktır. Diğer bir ifade ile tek bir yargı sistemi var olup, bu sistemde 
yargı birliği geçerlidir. Yargı birliği sisteminde farklı farklı yüksek mahkemeler 
bulunmamaktadır. Sadece bir tane yüksek mahkeme bulunmaktadır. Bu sistem 
içerisinde yargı kararları da tek bir yüksek mahkeme tarafından denetlenmektedir. Yargı 
Birliği Sistemi başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Anglosakson 
ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu sistemde idarenin bireylerden üstünlüğü söz konusu 
değildir. Her iki tarafın da hukuk önünde eşit ve hukukun bireylerden üstün olduğu kabul 
edilmektedir(Gözübüyük ve Tan, 1999: 13, Yayla, 2009: 106). 

 8.2.1.2. İdari Yargı Sistemi: 

 İdareye ve idarenin eylem ve işlemlerine, kendi içinde uygulama alanı bulan özel 
hukuktan farklı kurallardan oluşmuş ayrı bir sistemin uygulanmasına İdari Yargı Sistemi 
denilmektedir (Kalabalık, 2015: 3). Bu sistem başta Fransa olmak üzere Kıta Avrupası 
ülkelerinde geçerli olan bir sistemdir. Bu sistemin uygulandığı ülkelerde özel hukuk 
hükümlerinin uygulanacağı adli yargının yanında bir de idare hukuku hükümlerinin tabi 
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olduğu idari yargı mevcuttur. İdari yargıda genel görevli ve yetkili mahkeme idare 
mahkemeleridir. Bu sistemi kabul eden ülkelerde ülkeyi yöneten bir idare ve bu idarenin 
işleyişini, eylem ve işlemlerini de kapsayan idare hukuku kuralları mevcuttur. Yani idari 
yargı sisteminin üç unsuru bulunmaktadır, bunlar; idare, idare hukuku ve idari 
yargıdır(Özay, 1994: 114-115). 

 İdare hukuku kurallarına göre idare, bireylerden üstün bir konumdadır. İdarenin özel 
hukuk hükümlerine tabi olan faaliyetlerinin dışında kalan faaliyetlerine idare hukuku 
kuralları uygulanmaktadır. İdarenin özel hukuk hükümlerine tabi olmayan eylem ve 
işlemlerinden dolayı bireyler ile bir uyuşmazlığa düşmesi durumunda uyuşmazlık 
konusunu çözecek merci idare mahkemeleridir. Ülkemizde idari yargı sistemi 
uygulanmaktadır. 

 8.2.2. Türkiye'de İdari Yargı Sisteminin Özellikleri: 

 Ülkemizde idari yargı sistemi 1982 Anayasasına dayanmaktadır (Kalabalık, 2015: 10). 
Anayasanın 155. maddesi, "Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir 
idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla 
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar" hükmünü amirdir.  

 İdari yargıda genel görev ilkesi uygulanmaktadır. İdarenin eylem ve işlemleri 
sonucunda bireyler ile idare arasında oluşacak uyuşmazlıklarda dava idari yargıda 
açılabilmektedir (Kalabalık, 2015:10). İdari yargının faaliyet alanının kapsamı geniştir. İdari 
davalar, hem işlemlerin iptal edilmesi hem de idari eylem ve işlemlerden doğan zararların 
tazmin edilmesi için açılabilmektedir (Kalabalık, 2015:10). 

 Türkiye'de idari yargı teşkilatında; 

 a. Danıştay, 

 b. Bölge İdare Mahkemeleri,  

 c. İdare ve Vergi Mahkemeleri,  

 bulunmaktadır.  

 İdari yargının görev alanı denildiğinde, idarenin yapmış olduğu idari niteliğe sahip 
eylem, işlem ve sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların yargısal denetiminin yapıldığı 
davaları çözüme kavuşturmak olarak ifade edilebilir (Ayanoğlu, 2004: 31). İdari yargıda 
görev ise, bir idari davanın hangi idari mahkemenin görevine girdiğinin belirlenmesini 
ifade eder.  

 Anayasa madde 125/1’e göre ”İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açıktır”. Genel kural bu olmakla birlikte, idari yargının görev alanı içinde kalması beklenen 
veya idari yargı görev alanı içinde bulunması gereken bazı davalar, kanun koyucu 
tarafından yapılan özel bir düzenleme ile idari yargı alanı dışında bırakılabilmektedir. İşte 
böyle bir durumda dava, idari dava olmaktan çıkar ya da o eylem veya işlem idari yargı 
denetimi dışında tutulabilir. Bu kapsamda idari yargının görev alanı dışında kalan işlemler 
(Kalabalık, 2015:90) şunlardır: 

 a. Yasama Organının İşlemleri: İdari yargı yerleri kural olarak Yasama organının 
işlemlerinin (Kanun, Meclis İçtüzüğü, Dokunulmazlığın Kaldırılması) hukuka uygunluğunu 
denetleyememektedir. Bunlar Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmektedir.  

 b. Yargı Organlarının İşlemleri: Yargı organlarının verdiği kararlar da idari yargı 
denetimi dışındadır. 



İdarenin Denetlenmesi 

439 

 c. Seçim İle İlgili Uyuşmazlıklar: Seçimler ile ilgili uyuşmazlıklar, seçim kurulları ve 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından çözümlenmektedir. 

 ç. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar: Bu davalarda idare ile 
birey sözleşmenin eşit tarafları olduklarından bunlar ile ilgili uyuşmazlıklar adli yargıda 
çözülmektedir. 

 d. Kamu Görevlileri Aleyhine Açılan Davalar: Memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin kişisel kusurları sonucu zarar gören bireylerin açacakları tazminat davası adli 
yargıda görülürken; kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken yaptıkları kusurlu eylemleri 
nedeniyle oluşan zararın tazmini için açılacak tazminat davaları idare aleyhine ve idari 
yargıda açılır (Anayasa md. 129/5). Fakat mahkeme kararlarının süresi içinde kamu 
görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine 
açılabilir (İYUK md.28/4). 

 e. İdarenin Özel Kişilere Açtığı Davalar: Kural olarak idare almış olduğu bir kararı 
araya kimse müdahil olmadan icra edebilmektedir. Buna re'sen icra yetkisi denmektedir. 
İdarenin almış olduğu bazı kararlarda bu yetki söz konusu değilse o zaman ilgiliye adli 
yargıda dava açması gerekmektedir. 

 f. Hükümet Tasarrufları ve Yasama Kısıntısı (Kalabalık, 2015: 92): Hükümet 
tasarrufları Anayasa tarafından yargı denetimi dışında tutulmuştur. Bazı idari işlemlere 
karşı yargı yolunu engelleyen kurallar ise yasalarda yer almaktadır. Yasama kısıntısı olarak 
tanımlanan ve temel olarak yargı yollunu kapayan bu kuralların hukuk devleti ilkesine 
aykırı olduğu ileri sürülmektedir (Gözübüyük, 2009: 379). 1982 Anayasası'nda Yasama 
Kısıntısı Getiren Durumlar aşağıda sunulmuştur.  

 (1) Yüksek Askeri Şuranın terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma 
işlemlerine İlişkin Kararları214, 

 (2) Hâkimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar 
dışındaki Kararları215, 

 (3) Silahlı Kuvvetler Mensupları Hakkındaki Disiplin Cezaları216, 

 (4) Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri217, 

 
214 1982 Anayasası md.125/2: Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın 
kararları yargı denetimi dışındadır. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/11 md.) Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi 
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu 
açıktır" 

215 Anayasa madde 159/10 "Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı 
mercilerine başvurulamaz" demektedir. 

216 Anayasanın 129. maddesinde " Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak 
faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası 
verilemez. Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve 
savcılar hakkındaki hükümler saklıdır" demek suretiyle Silahlı Kuvvetler mensupları hakkında verilmiş olan 
disiplin cezaları da yargı denetimi dışında tutulmuştur.  

217 Anayasa md. 148 "... Ancak, olağanüstü hallerde, ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava 
açılamaz...." hükümleri gereği çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yargı denetimi dışında tutulmuştur 
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 (5) Yüksek Hakem Kurulu Kararları218, 

 (6) Yüksek Seçim Kurulu Kararları 219, 

 (7) İdari Nitelikte Olmalarına Rağmen İdari Yargının Görev Alanı Dışında Tutulan 
Davalardan Bazıları: (Kamulaştırma Kanunu'nun uygulanmasından doğan bazı davalar220, 
nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar221, tapu sicili ile ilgili davalar222, idari para 
cezalarına karşı yapılacak itirazlar223, haksız yere tutuklananların, uğradıkları zararların 
tazmini amacıyla açılacak davalar224, kira uyuşmazlıkları225 (Kalabalık, 2015:102-119).  

 8.2.3. İdari Yargıda Davalar: 

 8.2.3.1. İdari Dava: 

 İdari yargıda görülen dava türleri adli yargıda görülen dava türleri kadar çeşitlik 
göstermez. İdari yargıda açılabilecek davaların tümüne genel anlamda idari davalar denir 
(Kaplan, 2016: 143) Devlet yani idare toplumun belli başlı ihtiyaçlarını karşılarken kamu 
yararını gözetip eylem ve işlemlerde bulunmaktadır. Toplumun ihtiyaçları çok geniş bir 
kapsama sahip olduğundan bu ihtiyaçlar karşılanırken bireylerin hak ve menfaatleri 
zedelenebilmekte, ihlale uğrayabilmektedir. İşte bu oluşan hak ve menfaat ihlallerinin 
korunması için açılan davalar idari davalardır. Diğer bir ifade ile idare tarafından hak ve 
menfaatlerinin hukuka aykırı olarak ihlal edildiğini düşünen bireylerin idare aleyhine açtığı 
davalara idari dava denmektedir (Aral, 1965:33). İdari Yargılama Usulü Kanununa göre 
idari davalar, iptal davası ve tam yargı davası olarak ikiye ayrılır.  

 8.2.3.1.1. İptal Davası:  

İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinin gereği olarak, idari işlem mahkeme 

tarafından iptal edilinceye kadar hukuka uygundur. İdari işlemler, tek tek hukuka uygunluk 

 
218 Anayasa madde 54/5'e göre " Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda 
ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da 
anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş 
sözleşmesi hükmündedir". Buna dayanarak Yüksek Hakem Kurulu kararları kesin olduğu için bu kararlar da 
yargı denetimi dışında tutulmuştur. 

219 Anayasa madde 79 " Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü 
ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün 
yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. 
Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz" demektedir. Buna göre Yüksek 
Seçim Kurulu kararlarına karşı başka bir mercie başvurulamayacağından idari denetim uygulanamamaktadır. 

220 Kamulaştırma aslında idari bir süreç sonucu kurulan bir idari işlemdir. Fakat 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu'na göre kamulaştırılan taşınmazın idare adına tesciline veya kamulaştırılan taşınmazın geri alınmasına 
ilişkin davalara adli yargıda bakılır. 

221 Bu davalar Türk Medeni Kanunu tarafından emredildiği için idari yargıda değil adli yargıda çözülecektir. 

222 Tapu sicili ile ilgili bazı davalar idari yargı dışındadır. 

223 Burada yapılacak olan itirazlarda kanunlarda idari yargı değil adli yargı görevlendirilmiştir. 

224 Anayasa madde19/son ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bu davalarda adli yargıda 
çözülür. 

225 Kira uyuşmazlıklarında taraf olan idare ve birey eşit konumdadır. Çünkü kira sözleşmesinde  idare bir özel 
hukuk işlemi yaptığından dolayı buradaki davalarda adli yargıda çözülecektir. 
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denetimi yapıldıktan sonra icra edilmemektedir. İdari işlem yapılır ve bunun hukuka uygun 

olduğu kabul edilip idari işlem icra edilir. Yapılan idari işlemlerin hukuka aykırılığı iddiası 

varsa bunun iptali için mahkemeye gidilir. 

 İptal davası, idari bir işlem hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden 
birisi ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptal edilmeleri amacıyla, menfaatleri ihlal 
edilen bireylerce açılan idari bir davadır. İptal davaları ile hukuk devletinin bir gereği 
olarak, idarenin kamu üstünlüklerini kullanarak tek başına yapmış olduğu işlemlerin 
hukuka uygunluğunun denetimi sağlanmaktadır. İptal davası sonucunda eğer işlemin 
hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılırsa o işlem iptal edilmekte, adeta hiç yapılmamış gibi, 
yapıldığı andan itibaren hükümsüz hale gelmektedir. 

 a. İptal Davasının Özellikleri (Kalabalık, 2015:142): 

 (1) Geneldir: Aksi düzenlenmediği sürece, tek yanlı tüm idari işlemlerin iptal 
davasına konu olabildiğini göstermektedir. 

 (2) Konusu İdari İşlemlerdir: İptal davasının konusu tek taraflı idari işlemlerdir. 

 (3) Kesin ve Yürütülebilir İşlemler Hakkında Açılabilir: Bir idari işlem ancak kesin ve 
yürütülebilir ise iptal davasının konusunu oluşturabilir. Kesinlik işlemin tamamlanması, 
yürütülebilirlik ise işlemin birey üzerinde hukuki sonuç doğurmasıdır. 

 (4) İdari İşlemlerin İptali Amacıyla Açılabilir: Bir işlem ancak hukuka aykırılık 
sebebiyle dava konusu yapılabilecektir. 

 b. İptal Davasının Kabul Edilebilirlik Şartları: 

 İptal davaları iki aşamada karara bağlanmaktadır. Biri ön şartların sağlanması, diğeri 
ise uyuşmazlığın esasının karara bağlanmasıdır. Dava ön şartlar bakımından reddedilirse 
esasına geçilmemektedir (Kalabalık, 2015:143). İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 
14/3'üncü maddesinde sayılmıştır226. 

 

 İptal davasında genel görevli yargı yeri idare mahkemeleridir. İdare mahkemesi 
dışında başka bir mahkemede dava açılması ancak kanunda açık bir hükmün bulunması 
halinde mümkündür. İptal davasının açılabilmesi için, idari işlemin bulunması, kesin, 
yürütülebilir ve uygulanabilir olması zorunludur (Kalabalık, 2015:144). Ayrıca davaya konu 

 
226 İYUK madde 24/13: “Dilekçeler, Danıştay’da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, 
idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından: a) 
Görev ve yetki, b) İdari merci tecavüzü, c) Ehliyet, d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi 
gereken bir işlem olup olmadığı, e) Süre aşımı, f) Husumet, g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup 
olmadıkları, Yönlerinden sırasıyla incelenir”. 

İPTAL DAVASI 

İptal davasının açılabilmesi için idari işlemin davacının bir menfaatini ihlal 
etmesi gereklidir. Yapılan bir idari işlem ile birey kendi arasında bir bağ kurabiliyorsa 
o zaman o idari işlemde menfaati olduğu kabul edilmektedir. 

Eğer birey kurmuş olduğu bağ sonucu bir hukuka aykırılık olduğunu düşünürse 
iptal davasının davacıya ilişkin şartı oluşmuş demektir 
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olacak işleme karşı bütün dava yollarının tüketilmesi gereklidir Bütün dava yollarının 
tüketilmesinden anlaşılması gereken o işlemin kesinleşerek nihai halini alması 
gerektiğidir. 

 Yine iptal davasının açılabilmesi için idari işlemin davacının bir menfaatini ihlal etmesi 
gereklidir. Menfaat kelimesi ile hak kelimesi arasındaki fark davanın iptal davası mı 
yoksa tam yargı davası mı olmasını belirlemektedir. Menfaat kavramı geniş 
düşünülmelidir. Yapılan bir idari işlem ile birey kendi arasında bir bağ kurabiliyorsa, o 
zaman o idari işlemde menfaati olduğu kabul edilir (Kalabalık, 2015:158). İdarenin yapmış 
olduğu düzenleyici bir işlem herkesi ilgilendirmektedir. İdari işlem doğrudan bir bireyin 
menfaatini ihlal edici bir biçimde tesis edilmez. İşlem sonucu birey kendi menfaati ile işlem 
arasında bağ kurmalıdır. Bunu herkes yapabilir. Eğer birey kurmuş olduğu bağ sonucu bir 
hukuka aykırılık olduğunu düşünürse iptal davasının davacıya ilişkin şartı oluşmuş 
demektir. Dava açarken bu bağı göstererek dava açmalıdır. 

 İptal davalarında davalı her zaman idaredir. Kamu görevlilerine karşı dava ileri 
sürülemez. Diğer bir ifade ile bir kamu görevlisinin kusurundan dolayı dava açılacaksa da, 
kamu görevlisi aleyhine değil, idare aleyhine dava açılması gerekmektedir. 

 İptal davaları mevzuatta gösterilen süreler içerisinde açılmalıdır. Yoksa dava esasa 
geçilmeden ön şarta uyulmadığı gerekçesi ile reddedilmektedir. Eğer özel düzenleme 
yapılarak farklı bir süre belirtilmemişse süre, Danıştay ve idare mahkemelerine dava 
açmada 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 gündür. 

 Davanın süresi içerisinde açılıp açılmadığını idari yargı yerleri re'sen incelemektedir. 

 İptal davaları bir dilekçe ile açılmaktadır. Bu dilekçe davanın açılacağı yere verilmekle 
beraber, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun gösterdiği yerlere de verilebilmektedir. Dava 
dilekçesi de belli şekil şartlarına227 uymak zorundadır. Eğer bu şartlara uyulmadığı için dava 

 
227 İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 3- İdari davaların açılması: 
1. (Değişik: 10/6/1994-4001/2 md.) İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi 
başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. 
2. Dilekçelerde; 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek 
kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 
b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 
c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, 
d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı 
davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 
e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen 
ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir. 
3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli 
evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 
Madde 4- Dilekçelerin verileceği yerler: 
Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına 
veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi 
bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk 
hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir. 
Madde 5- Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller: 
1. (Değişik: 10/6/1994-4001/3 md.) Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya 
hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava 
açılabilir.  
2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak 
bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir. 
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dilekçesi reddedilmişse davacı bu eksiklikleri tamamlayarak 30 gün içinde tekrar 
başvurabilmektedir. 

 İptal davası açmadan önce üst makamlara başvurarak idari işlemin kaldırılması, geri 
alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa 
işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, 
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.(İYUK m.11/1). 

 c. İptal Davasının Sonuçları: 

 Eğer iptal davası reddedilmişse, işlem üzerinde hiçbir sonuç doğurmaz. İşlem 
hakkında daha önce yürütmenin durdurulması kararı da verilmiş ise ret ile beraber bu 
hüküm de ortadan kalkacaktır. Çünkü idari işlemin hukuka uygun olduğu artık sabit olur. 
Artık daha sonra dava konusu idari işleme karşı aynı hukuki gerekçelere dayanılarak dava 
açılamaz (Kalabalık, 2015:191). 

 Eğer iptal davası sonucu işlem iptal edilmiş ise artık o işlem geriye dönük olarak bütün 
sonuçları ile beraber ortadan kalkacaktır. Eğer bireysel bir idari işlem iptal edilmişse o 
takdirde idare, bireyin idari işlemden önceki durumunu tekrar sağlayabilmesi için gerekli 
işlemleri yapmakla yükümlüdür. Yani mahkemenin vermiş olduğu iptal kararıyla idari işlem 
kendiliğinden ortadan kalkmamakta; idarenin yargı kararı doğrultusunda işlem yapması 
gerekmektedir (Yıldırım ve diğerleri, 2015: 765). İptal kararının gerekleri derhal yerine 
getirilmelidir. Kararın yerine getirilmesi için azami süre 30 gündür. Kararın idareye 
tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare kararı uygulamazsa, idarenin sorumluğu 
dolayısıyla tekrar dava açılabilecektir. 

 8.2.3.1.2. Tam Yargı Davası: 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde, idari eylem ve işlemlerden dolayı 
kişisel hakları doğrudan bozulan kişiler tarafından açılan davalar olarak 
tanımlanmaktadır. En geniş şekliyle tam yargı davası, idarenin hukuk kuralları içerisinde 
kalmasını ve şayet idare tarafından bir subjektif hak ihlali varsa, ihlal edilen hakkın iadesini 
sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım mekanizması olarak tanımlanır (Erkut, 2000:89). 
Tam yargı davalarının içeriğinde, idarenin icraatına başlamış olduğu plan ve projeler 
yatmaktadır. Örneğin yargı kararlarına da konu olmuş bir yol çalışması, bir sulama 
kanalının açılması, bir baraj projesi ya da su şebekesinin bakım ve onarımı gibi idari 
işlemler sonucunda haklarında bir zarar doğmuş bireyler tarafından açılacak olan davalar 
tam yargı davalarıdır (Kalabalık, 2015:197). Bu zarar maddi veya manevi bir zarar olarak 
bireyin malvarlığında bir azalma, yoksun kalınan kar, cismani bir zarar (bireyin 
yaralanması, ölmesi) gibi kendini gösterebilir (Çağlayan, 2015:262). Buradan da 
anlaşılacağı üzere tam yargı davası iptal davasında olduğu gibi sadece idari işlemlere 
karşı değil, hem idari işlemlere hem de idari eylemlere karşı açılabilmektedir (Kalabalık, 
2015:197). Tam yargı davasının bir konusu da idari sözleşmeler olabilmektedir. Yani idari 
tasarrufların tamamı bir bireyin hakkını ihlal ediyorsa, bu tasarruf tam yargı davasının 
konusu olabilecektir. 

 a.  İptal Davası İle Tam Yargı Davası Arasındaki Farklar: 

 İptal davası ile tam yargı davası arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar 
aşağıda ifade edilmektedir (Çağlayan, 2015:259): 

 (1) İptal davalarının konusu sadece idari işlemler iken, tam yargı davalarının 
konusu idari eylem, işlem ve sözleşmelerdir. 
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 (2) İptal davalarında hukuka aykırı olarak tesis edilmiş işlem iptal edilirken, tam yargı 
davalarında zararın tazmini söz konusudur. 

 (3) İptal davalarının açılabilmesi için 'menfaat ihlali' aranırken, tam yargı 
davalarında 'hak ihlali' aranmaktadır. 

 (4) İptal davasında amaç hukuk düzenini korumak iken, tam yargı davasında amaç 
ihlal edilen hakkın telafisidir. Diğer bir ifade ile iptal davası objektif nitelikteyken, tam 
yargı davası subjektif niteliktedir. 

 (5) İptal davası sonucu iptal edilen işlem dava açan aç(a)mayan herkesi 
ilgilendirirken, tam yargı davasında verilen karar sadece davanın taraflarını ilgilendirir ve 
onlar üzerinde etki ve sonuç doğurmaktadır. 

 b. Tam Yargı Davasının Türleri: 

 (1) Tazminat Davaları: 

 Tazminat davaları tam yargı davasının en çok karşılaşılan türüdür. Burada idarenin 
eylem ve işlemlerinden doğan zararların karşılanması için dava açılmaktadır (Kalabalık, 
2015:197). Örneğin bir yol çalışmasında açılan çukurun kapatılmayarak bir kişinin 
yaralanmasına sebep olunması ya da yargı kararına konu olmuş bir olayda olduğu gibi TSK 
personeline tahsis edilmiş lojmanda kalorifer bacasının tutuşması sonucu evdeki eşyaların 
yanması(UMK:200) olaylarında açılacak dava, tazminat davasıdır. 

 (2) İstirdat Davaları: 

 Haklı bir nedene dayanmaksızın idarenin malvarlığına geçmiş olan bir mal ya da 
paranın geri istenmesi için açılan davalardır (Kalabalık, 2015:197). Örneğin kamulaştırma 
sonucu kişinin arazisinin kamulaştırma sınırından fazla olması durumunda veya fazla 
alınan bir verginin geri alınması için açılacak dava, istirdat davası olacaktır (Kayar, 2013: 
312). 

 (3) İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar: 

 Bir idari sözleşmeden dolayı idare ile birey arasında doğan uyuşmazlık için açılan 
davalardır. İdari Yargılama Usulü Kanunu 2’nci maddesinde kamu hizmetlerinden birinin 
yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkan 
uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak öngörülmüş davalar, idari sözleşmelerden doğan 
davalardır. Fakat burada bir hususu belirmekte yarar vardır. Bir kamu hizmetinin 
görülmesi için idare ile özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılan ve tahkim yolu 
öngörülmeyen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri dışında kalan idari sözleşmeler esasen 
iptal davasına değil, tam yargı davasına konu olabilirler (Kayar, 2013:312). 

 (4) Vergi Davaları: 

 Vergi davaları Danıştay tarafından tamamıyla bir tam yargı davası olarak kabul 
edilmemiştir. Vergi davaları kişinin talebine göre tam yargı veyahut iptal davası olarak 
karşımıza çıkabilmektedir. Tahsilden sonrasına dair işlemler için açılacak dava tam yargı 
davası şeklinde karşımıza çıkarken, tahsil öncesinde yapılan işlemlere karşı açılacak 
davalar iptal davası şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Vergi davalarında vergi yükümlüsü, 
tahakkuk ettirilen bir verginin esasına veya tutarına itiraz edebilmektedir. Bu itirazı da tam 
yargı davası olarak kendini gösterecektir. 
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 c. Tam Yargı Davasının Kabul Edilebilirlik Şartları: 

 Tam yargı davalarında genel görevli yargı yeri idare mahkemeleridir. Özel görevli 
mahkemeler ise Danıştay ve vergi mahkemeleridir. Genel olarak idare mahkemelerinde 
açılan tam yargı davalarının adli yargı yerinde açılabilmesi, kanunda özel bir hükmün 
olmasına bağlıdır (Kalabalık, 2015:199). 

 İdarenin eylem, işlem ve sözleşmeleri tam yargı davasının konularını oluşturmaktadır. 
Buradaki sorumluluk idarenin doğrudan yapacağı tasarrufları ile olabileceği gibi zımni ret 
gibi kararlarından da doğabilir (Kalabalık, 2015:199). Buna ek olarak idarenin yapmış 
olduğu bir işlem, bireyin hem hakkını hem de menfaatini ihlal edebilir. Bu durumda birey 
isterse hem iptal davası hem de tam yargı davası açabilir. Tam yargı davasını açabilmek 
için öncesinde bir iptal davası açmaya gerek yoktur. 

 Tam yargı davasını, dava açabilme ehliyetine sahip ve hakkı ihlal edilen herkes 
açabilmektedir. Buradaki ehliyet konusunda Türk Medeni Kanunu'ndaki şartlar geçerli 
olmaktadır. Yani medeni haklarını kullanma ehliyeti, dava açmak için yeterli olacaktır. 
Küçükler adına yasal temsilcileri (veli, vasi) dava açabilirken; velayet altına alınamayan 
küçüklerle, akıl hastalığı veya zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, 
kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötüye kullanma, bir yıl veya daha uzun süreli 
özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma nedenleriyle veya isteğiyle vesayet altına 
alınanlar adına vesayet makamları; kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber 
korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülerek kendilerine yasal 
danışman atananlar dava açmaya yetkili kişiler olacaklardır. 

 İptal davalarında olduğu gibi tam yargı davalarında da davalı taraf idare olacaktır. 
Hakkı ihlal edilen birey tam yargı davasını eylemi veya işlemi yapan idareye 
yöneltecektir.Aksi halde dosya idari merci tecavüzünden dolayı mahkeme tarafından  ilgili 
idareye gönderilir. Yani mahkeme davaya devam edemez. İYUK m.13’te düzenlenen bu 
başvuru zorunludur. Ancak bu durum sadece eylemler için geçerli olup, idarenin 
işlemlerinden kaynaklı bir tam yargı davasında idareye başvuru zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

 Tam Yargı davalarında dava açma süresi, davanın idarenin hangi tasarrufu sonucu 
açıldığına göre değişmektedir. Tam yargı davası idari işlemlere karşı doğrudan veya iptal 
davası ile birlikte açılıyorsa, özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde dava 
açma süresi 60 gündür. Bu süre, idari işlemin ilgiliye yazılı olarak bildirildiği günü izleyen 
günden itibaren başlar. Bir idari işlem hakkında önce iptal davası sonra tam yargı davası 
açılacaksa, açılacak olan tam yargı davası iptal davasının karara bağlanması üzerine, bu 
husustaki kararın veya kanun yolarına başvurulmuş ise verilecek kararın tebliğini izleyen 
60 gün içinde açılması gerekmektedir (Kalabalık, 2015:205). Bunlara ek olarak bir idari 
işlemin uygulanmasından dolayı tam yargı davası açılacak olursa, o zaman davanın işlemin 
uygulandığı günü izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılması gerekir. İdari 
sözleşmelerden doğan tam yargı davalarında da dava açma süresi 60 gündür. 

 Tam yargı davaları bir dilekçe ile açılmaktadır. Bu dilekçe, davanın açılacağı yere 
verilmekle beraber İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun gösterdiği yerlere de 
verilebilmektedir. Dava dilekçesi de kanunda gösterilen belli şekil şartlarına uymak 
zorundadır. Eğer bu şartlara uyulmadığı için dava dilekçesi reddedilmişse davacı, bu 
eksiklikleri tamamlayarak 30 gün  içinde tekrar başvurabilmektedir.  
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 ç. Tam Yargı Davasının Sonuçları: 

 Tam yargı davasının ön şartlar açısından reddedilmesi halinde davacıya, bu şartları 
sağlaması ve eksiklikleri tamamlaması için süre verilir. Kanunda öngörülen bu süreler 
içerisinde eksikliklerin tamamlanması durumunda, davanın esastan incelenmesine 
geçilmektedir. Eğer mahkeme davayı esastan reddederse, artık bir hak ihlalinin 
yapılmamış olduğu mahkeme kararı ile sabit olmakta ve mahkeme kararı kesin 
olduğundan artık aynı nedene dayalı yeni bir dava açılamamaktadır. Mahkeme tam yargı 
davasını kabul ederse, haksızlığın hangi yönde giderileceğine de karar verir. İdare, 
mahkeme tarafından verilen bu karara uymak mecburiyetindedir. Uygulamada genel 
olarak mahkemeler hak ihlalini bir tazminata hükmederek giderme yolunu tercih 
etmektedirler (Kalabalık, 2015:242). 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre, Danıştay, bölge idare 
mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
kararlarının içeriğine göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde 
bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 
günü geçememektedir. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda 
hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama 
giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap 
numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, yukarıda belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde yatırılmaktadır. Yukarıda belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması 
halinde, genel hükümler dairesinde ceza infaz ve icra olunmaktadır.  

 Tam yargı davası sonucunda verilen karar idarece yerine getirilmezse davacı, icra 
dairesine başvurarak, haciz dışında diğer zorla icra yollarının icra dairesince idareye 
karşı uygulanmasını ister (Kalabalık, 2015:241). 

 Ayrıca tazminat ve vergi davalarında infazın gecikmesi sebebiyle, kararın idareye 
tebliğinden itibaren idarece kanuni gecikme faizi ödenmektedir. 

 Sonuç olarak idarenin yargı yolu ile denetimi, idareyi denetlemenin en etkin 
yoludur. Çünkü yargı dışı denetim yolunda, denetim sonucu verilen tavsiye niteliğinde bir 
karar yerine, mahkeme tarafından idare aleyhine verilen ve idarenin belli bir süre 
içerisinde yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir mahkeme kararı bulunmaktadır. 
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