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FİNAL CEVAP ANAHTARI 

 

SORU 1: Hava kirliliğinin yaşandığı yerlerde doğalgaz ve diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının idarece teşvik edilmesi yönündeki yönetmelik hükmünün 

ve buna dayalı olarak Valiliğin doğal gaz kullanımını zorunlu hale getirmesi 

işleminin hukuka uygunluğunu değerlendiriniz. (10 puan) 

 

CEVAP 1: “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği madde 20. 

Hava Kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide güneş, 

jeotermal, ısı pompaları ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile doğalgazın 

ısınma amaçlı kullanımı teşvik edilir.” Hükmü hukuka uygundur. Nitekim Anayasa ve 

ilgili Kanun hükümlerindeki düzenlemeler ışığında idareye bu yönde bir takdir 

yetkisi verilmiştir. İdareye özendirme ve destekleme faaliyetleri kapsamında bir yetki 

verildiği söylenebilir. 

İdarenin yönetmelik hükmünü ihmal ederek Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri 

doğrultusunda, doğal gaz kullanımını zorunlu hale getirmesi hukuka uygundur. 

Nitekim söz konusu işlem bir üst norm olan yönetmelik hükmüne aykırı görünse bile 

yönetmelik hükmünün dayanağı olan Kanuna ve Anayasa’nın aşağıdaki ilgili 

hükmüne uygundur. (D14D, E. 2011/13784, K. 2013/1306, T. 27.2.2013) 

Ancak çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından Çevre Kanunundaki ve diğer 

mevzuattaki hükümler dikkate alındığında Valiliğin doğal gaz kullanımını zorunlu 

hale getirmesi işlemi, çevre kirliliğinin önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümlerin 

amacını ve özendirme ve teşvik amacını aşar niteliktedir. Valilik işlemi, hava 

kirliliğine sebep olmayanların da doğal gaz kullanımını zorunlu hale getirdiği 

şeklinde okunduğunda sebep, konu ve maksat unsurları bakımından hukuka aykırı 

olacaktır.  

 

İlgili Mevzuat: 

Anayasa Madde 56  

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 

korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu  

Madde 3. "İlkeler"  

a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin çevrenin 

korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen 

esaslara uymakla yükümlüdürler. 

b) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her 

türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimlerin gerekli hallerde meslek odalarının birlikler ve sivil 

toplum kuruluşları ile işbirliği yaparlar. 

Madde 8/2. "Kirletme Yasağı"  

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana 

geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için 

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. 



Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik Madde 19. 

a) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, Bakanlıkların mevzuatlarında 

belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almak. 

ç) İlde çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek tesis ve işletmeleri belirlemek, yapılan iş ve 

işlemleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak. 

 

 

SORU 2: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgeyi ve Konya 

Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun Kararını maddi açıdan tasnif ediniz. (10 puan) 

 

CEVAP 2: İdari işlemler maddi bakımdan, yani işlemin içeriğinin özelliğine göre 

üçe ayrılır: Genel işlemler (genel düzenleyici ve genel kararlar), birel işlemler (birel-

koşul ve birel-öznel işlemler) ve karma işlemler. Genel düzenleyici işlemler; herkese 

yönelik olan, soyut, sürekli ve uygulanmakla tükenmeyen idari işlemlerdir. 

Anayasa’da bu nitelikteki idari işlemler olarak tüzük ve yönetmelik sayılmıştır, 

bundan dolayı bu iki işlem dışında, yukarıda saydığımız özellikleri taşıyan işlemler 

de adsız düzenleyici işlem olarak doktrinde ifade edilmektedir. Bunlar da genelge, 

tebliğ, yönerge vs. işlemlerdir. Farklı isimlendirilseler bile bu işlemler de genel 

düzenleyici işlemlerdir. Genel kararlar; belli veya belirlenebilir kişilere yönelik 

olmakla beraber süreli ve uygulanmakla tükenen işlemlerdir. Birel işlemler, bir kişi 

veya nesnenin hukuki statüsünü değiştiren, şahsi, uygulanmakla tükenen idari 

işlemlerdir. Birel koşul ve birel öznel işlem arasındaki fark ise şudur ki birel öznel 

işlemde, işlemin konusu olan kişi veya nesnenin özel durumu işlemin içeriğine etki 

etmektedir. Karma işlemler de içeriği itibariyle hem genel düzenleyici işlem 

özellikleri hem de birel işlem özelliklerini haiz olan işlemlerdir.  

Olayda; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün genelgesi, kapsamına aldığı 

konuyla ilgili kişilerin tümüne yönelik ve uygulanmakla tükenmeyen bir işlem olup 

genel düzenleyici işlem kategorisinde yer almaktadır.  

Konya Mahalli Çevre Kurulu kararında işlemin genel düzenleyici işlem veya 

genel karar olup olmadığının tartışılması gerekir. İşlem içeriği itibariyle esasen genel 

düzenleyici işlem olarak değerlendirilmiştir. Zira Konya il merkezinde doğalgaz 

altyapısı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerdeki merkezi ısınan konutlarda ve 

sanayi tesislerinde 2008 yılı Haziran ayı sonu itibariyle doğalgaz dönüşümünün 

yapılarak kullanıma geçilmesinin zorunlu hale getirilmesi, il merkezinde yer alan ve 

düzenlemenin kapsamına giren herkesi kapsamakta ve genele yönelmektedir. İşlem 

içeriğinde bir sürenin belirtilmesi o işlemi doğrudan genel karar haline getirmez. 

Fakat bu ibareden dolayı işlemin, belli bir bölgeyi kapsaması ve belli süre sınırının 

işlemde yer alması nedeniyle genel karar olarak nitelenmesi de düşünülebilir. 

Dolayısıyla her iki ihtimal de değerlendirilerek puanlama yapılmıştır. 

 



SORU 3: Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun almış olduğu kararın hangi idari 

faaliyet kapsamında yer aldığını belirtip hukuka uygun olup olmadığını mevzuatı da 

göz önünde bulundurarak açıklayınız. (10 puan) 

CEVAP 3: İdarenin faaliyetleri; kamu hizmeti, kolluk, özendirme destekleme ve 

regülasyon faaliyeti olmak üzere dört tanedir. Olayda Çevre Kurulu, kirliliğinin 

önlenmesi amacıyla böyle bir karar almaya yönelmiştir. Yani, toplum sağlığının 

korunması amacını taşımaktadır. Bu düşünce bizi kolluk faaliyetine 

yönlendirmektedir. Kolluk, idarenin kamu düzenini korumak ve bozulan kamu 

düzeninin yeniden tesis edilmesi için yürüttüğü faaliyettir. Kamu düzeni; genel 

güvenlik, genel sağlık, dirlik/esenlik ve tartışmalı olmakla beraber genel ahlak 

unsurlarını içermektedir. İdare, burada kamu düzeninin unsurlarından genel sağlığı 

korumak amacıyla hareket ettiğinden kolluk faaliyetini yürüttüğünü ifade etmemiz 

gerekir.  

Kararın hukuka uygun olup olmadığı noktasında, kolluk faaliyetinde 

karşımıza çıkan ölçülülük ilkesini göz önünde bulundurarak cevap vermek gerekir. 

Dolayısıyla yine alınan kararın ölçülülük ilkesine uygun veya aykırı olduğunu ifade 

edenlere, gerekçesine göre aynı şekilde puan verilmiştir. Zira, idarenin, verilen 

mevzuatta yer alan “gerekli tedbirleri almak”, “teşvik etmek” şeklindeki ibarelerin 

tüm kişileri, doğalgaz kullanmaya zorlayamayacağı ve sadece kirliliğin önlenmesine 

yönelik kolluk tedbirleri ve teşvik yükümlülüğünü yerine getirmesine yönelik 

hükümler olduğu, dolayısıyla da alınan kararla getirilen zorunluluğun ölçülülük 

ilkesine aykırılık teşkil ettiği ifade edilebilir. Aksi halde Anayasa’da, devletin çevre 

sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek ödevi olduğundan dolayı bu tür bir 

zorunluluk getirebileceği ve normlar hiyerarşisinde daha alt seviyede bulunan 

yönetmelik hükmünde yer alan “teşvik etmek” ibaresinin bu zorunluluğa engel 

olmayacağı, sonuç olarak da alınan kararın ölçülülük ilkesine aykırı olmayacağı da 

ileri sürülebilir. (Bu tür tartışmalı kısımlarda öğrenciden beklenen şey; hem tartışma 

konusu görüşleri hem de en sonda kendi görüşünü kısaca yazmasıdır.) 

 

SORU 4: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mahalli Çevre Kurulu ve EPDK’nın 

idari teşkilat yapısı içerisindeki yerini tespit ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 

aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.(5 puan) 

CEVAP 4: Soruda verilen idarelerin, teşkilat içinde yerlerini tespit etmek için 

öncelikle kamu tüzel kişiliğini haiz olup olmadıklarını tespit etmek gerekir. Zira, 

idari teşkilat merkezden yönetim (başkent teşkilatı/taşra teşkilatı) ve yerinden 

yönetim olarak (yer bakımından yerinden yönetim/hizmet bakımından yerinden 

yönetim) olarak ikiye ayrılmaktadır. Merkezden yönetim, devleti tüzel kişiliğini 

haizdir ve merkezden yönetime dahil tüm idareler devlet tüzel kişiliğini temsilen 

hareket ederler. Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları; il özel idareleri, 



belediyeler ve köylerdir. Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları ise 

merkezden yönetim ve yer bakımından yerinden yönetim dışında kalan ve kamu 

tüzel kişiliğini haiz olan diğer idarelerdir (bağımsız idari otoriteler, kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşları, TRT, Üniversiteler vs.). Olayda; Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü ve Mahalli Çevre Kurulu’nun merkezden ayrı bir kamu tüzel 

kişiliği olmayıp devlet tüzel kişiliği içinde yer aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla 

Genel Müdürlük, başkent teşkilatında; Çevre Kurulu ise taşra teşkilatında yer 

almaktadır. EPDK ise, bağımsız idari otorite olup kendine ait bir kamu tüzel 

kişiliğine sahiptir. Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşudur.  

İdarelerin birbirleri ile olan ilişkilerinde ise idarenin bütünlüğü ilkesini 

sağlayan araçlar olan hiyerarşi ve idari vesayeti değerlendirmek gerekir. Hiyerarşi, 

tek bir kamu tüzel kişiliğik içerisindeki ilişkidir. İdari vesayet ilişkisi ise, en az iki 

kamu tüzel kişiliği arasında, kanunun öngördüğü sınırlar çerçevesinde mevcut 

bulunan ilişki türüdür. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü; Çevre Kurulu ve Bakanlık 

arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisidir. EPDK ile Bakanlık arasındaki ilişki ise zayıf da 

olsa bir idari vesayet ilişkisi olarak değerlendirilmektedir. 

 

SORU 5: Vali yardımcısı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün personel statüsünü 

tespit ediniz. (5 puan) 

CEVAP 5: Kamu personel statüleri; memurlar, diğer kamu görevlileri (memur 

benzerleri), sözleşmeli personel, geçici personel, fahri ajan ve mükelleflerden 

oluşmaktadır. İşçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan istihdam 

biçimlerinden biri olsa da kamu personeli değildir. Memurlar; 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nda yer alan sınıflandırma, kariyer, liyakat ilkelerine tabi olarak 

görev yapan; Anayasa’daki ifadesiyle genel idare esaslarına göre yürütülen kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapan personeldir. Vali yardımcısı, 

kaymakamlar arasından seçilir ve asli/sürekli bir görev yerine getirir. Valiler gibi 

istisnai memurluk değil meslek memurluğu statüsündedirler. Dolayısıyla Vali 

yardımcıları, memur statüsünde yer alırlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü de 657 

sayılı Kanun’a göre sınavla alınan ve kariyer liyakat ilkelerine tabi olarak görev 

yapan bir devlet memurudur. 

 

SORU 6: Çevre ve Şehircilik İl Müdürü N.G.’ye verilen disiplin cezasının hukuka 

uygunluğunu tartışınız. (10 puan) 

CEVAP 6: N.G.’ye, hiyerarşik üstü olan Vali Yardımcısının talimatını, talimatın 

içeriği kendisini de olumsuz etkilediğinden dolayı yerine getirmemiş ve hakkında 

disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Disiplin soruşturmasının gerekip 

gerekmediği hususunda da bir ön inceleme yaptırılmış ve Soruşturma Komisyonu, 



incelemecinin raporuna dayanarak N.G.’ye disiplin cezası vermiştir. Görülmektedir 

ki, N.G.’nin haklı olup olmadığı bir tarafa; hakkında henüz herhangi bir soruşturma 

açılmadan disiplin cezası verilmiştir. Disiplin cezası verilmesi, bir idari işlem 

olduğundan; işlemin yetki, şekil/usûl, sebep, konu ve amaç unsurlarını tetkik etmek 

gerekir. N.G. hakkında uygulanan disiplin cezasının şekil/usul unsurunun sakat 

olduğu ifade edilebilir. Zira, henüz disiplin soruşturması açılmadan sadece ön 

incelemecinin raporuna dayanarak ceza tesis edilmesi ve soruşturma açılmadığından 

kişiye savunma hakkının da tanınmamış olması işlemi söz konusu unsur bakımından 

sakatlar. Açık bir şekil/usul sakatlığının, işlemi tesis etmeye yetkili makamın 

yetkisizliğine de neden olup olmayacağı da ayrıca tartışılabilir bir meseledir. Bu 

sebeplerden dolayı işlemin hukuka aykırı olduğunu ifade etmek gerekir. 

 

SORU 7: ŞAH. A.Ş.’nin sunduğu faaliyetin (belediyenin görev alanına girdiğini 

dikkate alarak) hukuki niteliğini, bu faaliyeti hangi usulle gördüğünü ve Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ŞAH. A.Ş.’ye verilen lisansın bu faaliyet 

üzerindeki etkisini açıklayınız. (10 puan) 

CEVAP 7: ŞAH. A.Ş.; kamu hizmetinin özel hukuk kişilerine gördürülmesi 

usullerinden yararlanarak kamu hizmeti ifa etmektedir. Kamu hizmeti kısaca; idareye 

kanunla görev olarak verilmiş ve toplumun ortak/genel bir ihtiyacını gideren faaliyet 

olarak nitelendirilebilir. Bu soruda esas olarak beklenen; kamu hizmetinin sahibi 

hangi idare ise görülüş usulü olarak lisans (ruhsat) verme yetkisinin de o idarede 

olması gerekliliğinin belirtilmesi, ŞAH. A.Ş.’nin bu hizmeti bulunduğu bölgede 

imtiyaz usulü ile yerine getirdiğinin ifade edilmesi, lisans verme yetkisinin EPDK’ya 

verilmesi ile belediyelerin doğalgaz hizmetini görme hususunda Belediye 

mevzuatına göre görevli idare olmasına rağmen Enerji Piyasası mevzuatı doğal gaz 

üretim, iletim ve dağıtımını özel olarak düzenlediğinden, doğal gaz dağıtım hizmeti 

üzerindeki belediyenin yetkisinin enerji piyasası mevzuatına uygun olarak devam 

edebileceğinin tespit edilmiş olmasıdır. Tartışmaya ve görüş belirtmeye açık soru 

olarak değerlendirilen bu soruda; görülüş usullerinden imtiyaz usulü ile ruhsat 

usulünü, lisans ile imtiyaz sözleşmesi kavramlarının anlaşılıp anlaşılmadığı 

değerlendirilmektedir.  

SORU 8: ŞAH A.Ş.’nin Konya Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu 

kamulaştırma talebini ve Büyükşehir Belediyesinin bu talebi nasıl karşılaması 

gerektiğini kamulaştırmanın unsurlarını da dikkate alarak hukuki gerekçeler ile 

anlatınız. (10 puan) 

CEVAP 8: Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar kamu yararı 

amacıyla devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından kamulaştırılabilmektedir. Ancak 

kamu tüzel kişiliğine sahip olmak tek başına kamulaştırma için yeterli değildir. 

Kamu tüzel kişisi ancak kendi faaliyet alanında ve gerekli olması halinde 



kamulaştırma yapabilmektedir. Ayrıca özel hukuk kişileri tarafından yürütülen bir 

kamu hizmeti için kanunda düzenlenmiş olması koşulu ile özel hukuk kişileri lehine 

kamulaştırma yapılabilmektedir. Ancak böyle bir kamulaştırma işlemi idare 

tarafından yapılmaktadır. Taşınmaz ise idare adına veya hazine adına tescil 

edilmektedir. Özel hukuk kişisi, idare tarafından yapılan tahsis ile yürüttüğü 

faaliyetin süresi boyunca taşınmazı faaliyetin amacına uygun bir şekilde 

kullanabilmektedir. 

Olayda EPDK yerine Büyükşehir Belediyesine yapılan kamulaştırma talebi 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkisiz olduğu gerekçesi ile reddedilmelidir. Aksi 

takdirde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olacağı kamulaştırma işleminin yetki 

unsuru sakat olacaktır. Bu hususta EPDK kamulaştırma yetkisine sahiptir. EPDK ise 

özel hukuk kişisi lehine, irtifak hakkı tesis esilmesi yoluyla kamulaştırma 

yapabilmektedir. 

Kamu yararı amacıyla bir taşınmazın tamamına değil de belli bir kısmına 

(derinliğine, yüksekliğine) ihtiyaç duyulması halinde irtifak hakkı tesis edilmesi 

gerekir. Kamulaştırma Kanununda, bir taşınmazın tamamına ihtiyaç duyulmayan 

hallerde kısmi kamulaştırma veya irtifak hakkı tesis edilmesi gibi yollara 

başvurulması yönünde düzenlemeler bulunmaktadır. Olayda söz konusu kamu yararı 

amacına yönelik irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde kamulaştırma yoluna gidilmesi 

gerekmektedir. İrtifak hakkı tesis edilmesi yerine söz konusu taşınmaz veya 

taşınmazların mülkiyetinin kamulaştırılması kamulaştırma işleminin konu unsuru 

bakımından sakat hale getirmiş olacaktır. 

 

4646 Doğalgaz Piyasası Kanunu Madde 12. a) Kamulaştırma; bu Kanunda öngörülen 

faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda 

belirtilen esaslar dâhilinde kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek lüzum kararı, 

kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine 

göre yürütülür. Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye; kullanma hakkı kamulaştırma 

bedelini ödeyen tüzel kişiye ait olur. Kullanma hakları, ilgili lisans veya sertifikanın bir 

cüz’ü olup geçerliliği bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

 

SORU 9: Konya Valiliği’nin, “hava kirliliğinin esas kaynağının kömürün yanması 

sonucu havaya verilen kirleticiler olduğu, bu kirleticilerin ise kömürün içeriğinde 

bulunan kirletici parametrelerden kaynaklandığı”na ilişkin bilirkişi raporu üzerine 

kent genelinde kömür satışının yasaklanmasına ilişkin karar almıştır. Bu kararı maddi 

açıdan tasnif ederek hukuka uygunluğunu değerlendiriniz. (10 puan) 

CEVAP 9: Konya Valiliği’nin almış olduğu karar maddi tasnif bakımından genel 

düzenleyici işlem olarak nitelendirilir. Çünkü bu işlem bir kez uygulanmakla 



tükenmez, kişisel değildir, kapsamına giren kişi, nesne ve olaylara sürekli olarak 

uygulanır. 

Bu karar idarenin kolluk faaliyeti kapsamında tesis ettiği bir işlemdir. Bu bakımdan 

hukuka uygunluk denetimini ölçülülük ilkesi kapsamında tartışmak gerekir. Bu 

bağlamda, İdarenin kamu yararı amacıyla, kamu düzenini sağlamaya yönelik, toplum 

sağlığını tehlikeye düşüren bir faaliyetin engellenmesi yönündeki kararının kişisel 

hak ve özgürlükleri sınırlandırması açısından ölçülü olup olmadığını tartışmak 

gerekmektedir. 

Dolayısıyla idari işlemin unsurları bakımından bir değerlendirme yapmak 

gerektiğinde;  Valiliğin böyle bir karar almaya yetkili (yetki unsuru) olduğunu ifade 

edebiliriz.  

 

SORU 10: Hazineye ait olan depolama sahasının ŞAH A.Ş.’ye tahsis edilmesinin 

hukuki rejimini anlatınız. Şah A.Ş.’nin arazinin kullanılmayan bölümünü kiraya 

vermesinin hukuka uygunluğunu tartışınız. (10 puan) 

CEVAP 10: Kamu malları kamusal mallar ve kamunun özel malları olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Kamusal mallar kamu hukukuna tabi malları ifade etmektedir. 

Kamunun özel malları ise genel olarak özel hukuk hükümlerine tabidir. Kamusal 

mallar, orta malı, hizmet malı ve sahipsiz mallar şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Kamu tüzel kişileri mülkiyetine sahip oldukları taşınmazları bir başka kamu tüzel 

kişisine veya özel hukuk kişisine tahsis edebilirler. Tahsis malın kullanımının genel 

çerçevesini belirler. Hiçbir yararlanma usulü tahsise aykırı olamaz. Malı kamu malı 

statüsüne sokan tahsis işleminin kaldırılması ile kamusal mal niteliği ortadan kalkar. 

Olayda bahsi geçen taşınmaz mal, idarenin daha önce herhangi bir kamu hizmetine 

tahsis etmediği bir malı ise onu kamunun özel malı olarak tanımlamak gerekir. Böyle 

bir taşınmazın kamu hizmeti yürüten özel hukuk kişisine kamu yararı amacı ile kamu 

hizmetini yürütmek üzere verilmesi bir tahsis işlemi olup ilgili malı kamu malı 

statüsüne sokar.. Olaydaki verileri dikkate aldığımızda hazineye ait olan taşınmaz, 

ŞAH A.Ş.’ye yürüttüğü kamu hizmetinin zorunlu bir parçasını oluşturan depolama 

alanı olarak tahsis etmiştir. Bu tahsis ile birlikte artık taşınmaz kamusal statüye sahip 

olmaktadır.  

Bir kamu malından yararlanma, o malın üzerinde bulunan tahsise uygun olmalı, en 

azından tahsisle bağdaşabilir bulunmalıdır. Kamu malından yararlanma, hiçbir 

zaman malın ve üzerindeki tahsisin korunmasını tehlikeye düşürecek, tahsise aykırı 

bir yönde olamaz. Dolayısıyla bu taşınmazın kullanılmayan bir bölümünün alabalık 

tesisi olarak tahsis amacına uygun olmayacak şekilde kullanılması, kiraya verilmesi 

malın tahsis amacına göre kullanımını engellemediği, bozmadığı müddetçe hukuka 

uygun olarak yorumlanabilir. Zira kamu malından yararlanmalarda, kamu malından 



maksimum faydanın elde edilmesi neyi gerektiriyorsa, malın o şekilde kullanılması 

meşru kabul edilmelidir; bu noktada temel ölçü tahsisin tehlikeye düşürülmemesidir.   

Ancak olayda depolama alanı üzerinde kiralama yetkisi ŞAH A.Ş.’ye ait olmayıp 

hazineye aittir. . 

(Kamu malından özel-genel yararlanma kapsamında sözleşmede belirtilmek üzere 

böyle bir yetkinin ŞAH A.Ş.’ye verilmiş olması koşulu ile ilgili taşınmazın ŞAH 

A.Ş. tarafından kiraya verilmesi hukuka uygundur.)    

 

SORU 11: Depolama sahasında meydana gelen patlama sonucunda ortaya çıkan 

zararların hangi hukuki esaslara göre ve kim tarafından tazmin edilmesi gerektiğini 

tespit ediniz. (10 puan) 

CEVAP 11: İdarenin mali sorumluluğu hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk 

şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Olayda, idarenin yürüttüğü faaliyete ilişkin gereken tüm 

önlem ve tedbirleri almış olduğu düşünüldüğünde hizmet kusurundan bahsetmek 

imkânsız olacaktır. Çünkü hizmet kusuru yani kusur sorumluluğu için, idarenin 

hizmetin kuruluşunda veya işleyişinde o hizmetin hiç işlememesine, kötü işlemesine 

veya geç işlemesine sebep olacak bir kusurunun bulunması gerekmektedir. 

İdarenin kusursuz sorumluluğu ise herhangi bir kusur olmazsa dahi faaliyetin niteliği 

gereği idarenin mali sorumluluğunun meydana çıkmasıdır. Bunun için belli 

koşulların varlığı gereklidir. Bu koşullardan birisi hasar(tehlikelilik) ilkesidir. Buna 

göre idarenin yürüttüğü faaliyet, idarenin her türlü önlem ve tedbirine rağmen bir 

takım zararlara yol açabilmektedir. Bu durumda idare özel hukuk kişilerinin 

zararlarını karşılamak zorundadır. Ancak ortaya çıkan zarar ile idarenin faaliyeti 

arasında illiyet bağı olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu zarar meşru ve 

hukuken korunan bir haktan kaynaklanıyor olmalı ve ölçülebilir olmalıdır. 

İdarenin mali sorumluluğunu azaltan veya ortadan kaldıran bazı haller vardır. 

Bunlardan birisi de mücbir sebeptir. Mücbir sebep idarenin dışında gelişen 

öngörülemeyen, önceden kestirilemeyen, önlenmesi olanağı bulunmayan, kişilerin 

iradesi dışında oluşan olaylardır. Dolayısıyla mücbir sebep idare ile zarar arasındaki 

bağlantıyı kesmektedir. Ancak günümüzde idarenin sahip olduğu teknolojik imkânlar 

dikkate alınarak idarenin mali sorumluluğuna gidilebilmektedir. Bu sebeple idarenin 

bu tür imkânları da değerlendirmiş olması koşulu ile mücbir sebepten ve zararın 

ortadan kalmasından bahsedebiliriz. 

Olayda idarenin tehlike barındıran bir faaliyeti söz konusudur. Dolayısıyla idare bu 

faaliyeti kendisi veya özel hukuk kişileri eliyle yürütürken gerekli önlem ve tedbirleri 

almış olsa bile ortaya çıkacak herhangi bir zarara karşı hasar ilkesi gereğince 

kusursuz sorumluluk halindedir. Bu zarar yıldırım düşmesi gibi mücbir sebep 



halinden kaynaklanmış olduğunda ise idarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 

hallerden birinin mevcut olduğunu ifade etmek gerekir. 

  

 

 

 

 

 


