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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İDARE HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI 

Tek Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin 
(07.09.2015-13.00) 

Sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Ek cevap kağıdı alınabilir. Başarılar dileriz. 

OLAY I: 

Turizm Bakanlığı 09.09.1983 tarihinde aldığı kararla,  “toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, iç turizmi 
canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak” amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında 
“Turizm Haftası” kutlanmasına karar vermiştir.  2000 yılında yapılacak kutlamalara ilişkin “2000 yılı Turizm 
Haftası Kutlama Programı” Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve 1.5.2000 
tarihinde Bakan tarafından onaylanarak İl Turizm Müdürlüklerine gönderilmiştir. Kutlama Programında, 1983 
tarihinden beri her yıl kesintisiz olarak kutlanmakta olan ''Turizm Haftası'' etkinlikleri çerçevesinde ''En Güzel 
Cephe/Ön Görünüm'' yarışması düzenleneceğini ve yarışmada il birincisi olan kişiye ailesi ile birlikte 7 gün tam 
pansiyon tatil ödülü verileceği belirtilmiş ve söz konusu yarışmanın kamuoyuna duyurulması istenmiştir. İl 
Müdürlüğünce yapılan duyuru üzerine Karabük’ten yarışmaya katılan Bay (İ) ve eşi Bayan (A)’nın yaşadıkları çiftlik 
ve evi, yapılan değerlendirme sonucu yarışmayı kazanmıştır. Bay (İ) daha sonra ödülü almak için Bakanlığa başvuru 
yapmış, Bakanlık “il birincilerine ödül verilmesini zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını, vaad 
edilen ödülün idare açısından bir bağlayıcılığı olmadığını; ödülün verilmemesi halinde ne şekilde bir işlem 
yapılacağının düzenlenmediğini” iddia ederek ödülü vermemiştir. 

Bu arada yarışmanın jüri üyelerinden; yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan  (M) ve Karabük Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yapan öğretim üyesi (Ö) hakkında bazı yarışmacılardan menfaat 
temin ettikleri iddialarına ilişkin olarak Karabük Valiliği’nce disiplin soruşturması başlatılmıştır. 

(Not: Olay Danıştay 10. Dairesinin E. 2008/1133, K. 2012/1405 sayı ve 11.4.2012 tarihli kararından esinlenilerek 
hazırlanmıştır. Olay tarihinde mevcut bulunan Turizm Bakanlığı sonradan çıkarılan yasal düzenlemeler ile Turizm ve Kültür 
Bakanlığı’na dönüştürülmüştür.) 

İLGİLİ MEVZUAT (Uyuşmazlık Tarihinde Yürürlükte Bulunan Haliyle) 

355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
 
Amaç 
Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını ülke ekonomisine 
olumlu katkılar sağlayacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek; 
turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için önlemler almak, turizm konularıyla ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak için Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 
Ana Hizmet Birimleri 
Madde 8 - (Değişik madde: 25/03/1990 - KHK - 411/2 md.) Turizm Bakanlığı’nın ana hizmet birimleri şunlardır:  
(…) c) Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
Tanıtma Genel Müdürlüğü 
Madde 11 - (Değişik madde: 25/03/1990 - KHK - 411/5 md.) Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) 
Her türlü imkandan yararlanarak, turizm değerlerinin, yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak; bu 
amaçla yurt içinde ve dışında seminer, sempozyum, kollokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve 
benzeri faaliyetleri düzenlemek (…) 
Mükafat 
Madde 33 - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara 
mükâfat verebilir. (...) 
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SORULAR: 

1- a) Turizm ve Kültür Bakanlığı ve İl Turizm Müdürlüklerinin Türk İdari Teşkilatındaki yerlerini kısaca 
açıklayınız. (5 puan) 
b) Karabük İl Turizm Müdürlüğü, yarışmanın turizmin gelişmesine herhangi bir fayda sağlamayacağı gerekçesi ile 
Bakanlığın bu işlemine karşı dava açabilir mi? Gerekçeli olarak açıklayınız. (5 puan) 
2. Olayda Turizm Bakanlığının “‘Turizm Haftası’  kutlama ve etkinlikleri tertiplemesi ve bu kapsamda yarışma 
düzenlemesi” İdarenin hangi faaliyetine girer? Açıklayınız. (10 puan) 
3.  Bakanlığın “her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ‘Turizm Haftası’ kutlanmasına ilişkin kararı”, “2000 yılı 
Turizm Haftası Kutlama Programı”  ile “Bay (A) ve Bayan  (İ) nin yarışmayı kazandığına dair karar” maddi 
bakımdan İdarenin ne tür işlemlerindendir? Açıklayınız. (10 puan) 
4. Kazandığı ödülü almak için Bakanlığa yaptığı başvuru sonucunda talebinin reddedilmesi üzerine dava açmayı 
düşünen Bay (İ) hangi gerekçelerle mahkemeye başvurabilir? Yargı yerinin kararı size göre ne yönde olmalıdır? 
Açıklayınız. (10 puan) 
5.  Jüri üyeleri (M) ve (Ö)’nün hukuki statülerini açıklayarak, haklarındaki iddiaların doğru olduğu varsayıldığında 
bunlar hakkında Karabük Valiliği’nce disiplin soruşturması açılıp ceza verilmesinin mümkün olup olmadığını 
açıklayınız. (10 puan) 
 

OLAY II 

(A), Aydın İli, Didim İlçesindeki arsası üzerinde Didim Belediyesi’nden aldığı inşaat ruhsatına uygun olarak dört 
tarafı bahçeli bir otel inşa etmiştir. (A), yapı tamamlanıp gerekli izinleri aldıktan ve otel faaliyete geçtikten bir 
müddet sonra kafeterya alanının güneş ve yağmurdan korunması, toz ve toprak etkisinin azaltılması için kapalı alan 
oluşturmayan ve ana yapının taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen sökülüp takılabilir nitelikte bir pergola* yaptırmış ve 
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin söz konusu tipte bir eklenti için ruhsat alınmasına gerek görülmediği” 
yönündeki maddesini dikkate alarak belediyeden herhangi bir ruhsat talebinde bulunmamıştır. 

Didim Belediyesi zabıta görevlilerinin 11.1.2011 tarihinde yaptığı denetimlerde ilgili yapı ruhsatında pergola 
yapımına olanak veren herhangi bir düzenleme olmadığı, bu haliyle yapının ruhsata aykırı olduğu gerekçesi ile yapı 
tatil tutanağı düzenlenmiş; Didim Belediye Encümeni de 22.1.2011 tarihinde aldığı karar ile “her ne kadar Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği bu tür yapılar için ruhsat alınmasını zorunlu tutmasa da, yapının bulunduğu alana 
yönelik imar planında ‘...ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde hiçbir şekilde mevcut yapıya ilaveten kapalı alan 
tesis edilemeyeceği, bu alanlarda aynı şekilde panjur, parmaklık ve benzeri imalatlar ile istendiğinde kapatılıp 
açılması mümkün olan sistemler tesis edilmeyeceği’nin belirtilmiş olması sebebiyle”, İmar Kanunu’nun 32. 
maddesindeki bir aylık sürenin dolmasını beklemeye de gerek görmeden ilgili imalatlar hakkında “yıkım kararı” 
almıştır. 

(A), bunun üzerine (her ne kadar pergola yapmasının hukuka aykırı olmadığını düşünse de) belediyenin tespit ettiği 
hukuka aykırılığı gidermek suretiyle para cezası ödemekten kurtulmak için söz konusu pergolayı yıkmıştır. Ne var ki 
Belediye Encümeni bir sonraki toplantısında A’ya İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca para cezası kesmiştir. 

 (Not: Olay Danıştay 14. Dairesinin E. 20013/4581, K. 2015/2776 sayı ve 8.4.2015 tarihli kararından esinlenilerek 
hazırlanmıştır.) 
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İLGİLİ MEVZUAT 
 
3194 sayılı İmar Kanunu 

 
Tanımlar: 

Madde 5  - Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır (...) 
Yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, 

değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik (hareketli) tesislerdir. (...) 
Madde 20 -Yapı: 
(...) İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. 
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar: 
Madde 32 - Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya 
başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (tespiti ve ihbarı veya 
herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit 
edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. 
 Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir 
nüshası da muhtara bırakılır. 
 Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, 
belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata 
uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare 
kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 
İdari müeyyideler: 
Madde 42 - (...) Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak 
yapılan yapının sahibine, (...) beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere (...) aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para 
cezaları uygulanır. (...) 
 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (Uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan haliyle) 
Madde 63- Basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergola ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvarı, bahçe duvarı, 
duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir. (...) 
 

SORULAR:  

6. Belediyenin olaydaki faaliyetinin türünü kısa ama gerekçeli bir biçimde belirtiniz. (10 puan) 

7. Yapı tatil zaptı (tutanağı) tek başına davaya konu edilebilecek bir işlem midir? Neden? Açıklayınız. (10 puan) 

8. Belediye Encümenince alınmış olan yıkım kararının hukuka uygun olup olmadığını olaydaki veriler ve ilgili yasal 
düzenlemeleri dikkate alarak açıklayınız. (10 puan) 
9. (A)’nın “yapıdaki hukuka aykırılığı giderdiği için Encümen tarafından para cezası işlemi tesis edilmemesi 
gerektiği” yönündeki iddiasının yerinde olup olmadığını tartışınız. (10 puan) 
10.  Belediyenin yıkım kararlarını yerine getirmek için kullandığı “yıkım makineleri” ne tür mallardandır? 
Belediyenin bu tür makineleri özel sektörden “kiraladığı” durumda söz konusu malların hukuki statüsü bakımından 
vereceğiniz cevap değişir mi? Açıklayınız. (10 puan) 
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Cevaplar 
 

1- a) Turizm ve Kültür Bakanlığı ve İl Turizm Müdürlüklerinin Türk İdari Teşkilatındaki 
yerlerini kısaca açıklayınız. 

b) Karabük İl Turizm Müdürlüğü, yarışmanın turizmin gelişmesine herhangi bir fayda 
sağlamayacağı gerekçesi ile Bakanlığın bu işlemine karşı dava açabilir mi? Gerekçeli olarak 
açıklayınız. 

a) Olayda bahsi geçen Turizm ve Kültür Bakanlığı, Merkezden yönetim içerisinde yer alır. 
Devletten ayrı, kendine özgü bir tüzel kişiliği yoktur. Kamu İdaresi olarak kabul edilen 
Devlet Tüzel Kişiliği içinde yer alır.  Bakanlıklar Devlet Tüzel Kişiliğini temsil ederler. 
Bakanlıklar, belirli bir görev alanında Devlet tüzel kişiliğini; bakanlar da o alanda 
devleti temsil etmektedir. 
İl Turizm Müdürlükleri, Bakanlıkların taşra teşkilatında yer alır. Bakanlık taşra teşkilatı, 
bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte olduğu hizmetleri 
sunmakla görevlidir. İl müdürlükleri illerde örgütlenirler ve il valisine bağlıdırlar. 

b) Karabük İl Turizm Müdürlüğü, Turizm ve Kültür Bakanlığı’na hiyerarşi bağı ile 
bağlıdır. Hiyerarşi idari teşkilat içerisinde astı üste bağlayan ve kanunda ayrıca 
öngörülmesi gerekmeksizin teşkilatın kurulmasıyla birlikte kendiliğinden ortaya çıkan 
bir ilişkidir. Hiyerarşi yetkisi amirin memura emir ve talimat vermesini sağlar, 
memurun yaptığı eylem ve işlemleri denetleme yetkisi verir ve memura disiplin cezası 
verme, tayin etme gibi yetkileri içerir. Üstün emir ve direktif verme yetkisi kapsamında 
ast, üst tarafından verilen emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Verilen emrin hukuka 
uygun olmadığını düşünen ast, üstünden emri yazılı olarak tekrarlamasını ister ve emir 
yazılı olarak geldikten sonra artık bu hukuka aykırılıktan sorumlu olmaz. Hiyerarşik 
denetimde astın özlük haklarına ilişkin işlemler dışında üstün işlemlerine karşı yargısal 
bir yola başvurabilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle, Turizm ve Kültür 
Bakanlığı’na hiyerarşi bağı ile bağlı olan Karabük il Turizm Müdürlüğü’nün 
Bakanlık’ın işlemine karşı iptal davası açması mümkün değildir. 
 

2- Olayda Turizm Bakanlığının “‘Turizm Haftası’  kutlama ve etkinlikleri tertiplemesi ve bu 
kapsamda yarışma düzenlemesi” İdarenin hangi faaliyetine girer? Açıklayınız. 

İdarenin başlıca faaliyetleri “kamu hizmeti”, “kolluk”, “özendirme-destekleme” ve 
“regülasyon”dur. Kamu hizmeti, idareye kanunla görev olarak verilmiş; toplumun ortak ve 
genel bir ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir. 

355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Amaç başlıklı 1. maddesinde “..turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik 
ve desteklenmesi için önlemler almak…” düzenlenmiş yine Tanıtma Genel Müdürlüğünün 
görevlerinin sayıldığı 4. maddesinde “her türlü imkandan yararlanarak, turizm değerlerinin, 
yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak; bu amaçla yurt içinde ve dışında 
seminer, sempozyum, kollokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri 
faaliyetleri düzenlemek...” hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemeler dikkate alındığında, 
yasama organınca turizmin gelişmesine yönelik bu faaliyetlerin ortak ve genel ihtiyaç olarak 
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kabul edilerek idareye görev olarak verildiği ve bu faaliyetlerin kamu hizmeti olacağı 
görülmektedir. Bakanlığın “‘Turizm haftası’ kutlama etkinlikleri tertiplemesi ve bu kapsamda 
yarışma düzenlemesi” işlerinin yapılması idareye kanunla verilen bir görev olduğu için 
idarenin “kamu hizmeti” faaliyetine girer. 
 
 
3- Bakanlığın “her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ‘Turizm Haftası’ kutlanmasına ilişkin 

kararı”, “2000 yılı Turizm Haftası Kutlama Programı”  ile “Bay (A) ve Bayan  (İ) nin yarışmayı 
kazandığına dair karar” maddi bakımdan İdarenin ne tür işlemlerindendir? Açıklayınız. 

Bakanlığın “Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ‘Turizm Haftası’ kutlanmasına ilişkin 
kararı” idari işlemin maddi tasnifi açısından “genel düzenleyici işlem” statüsünü haizdir. Yine 
Anayasa’da ismi sayılan düzenleyici işlemlerden olmadığı için adsız düzenleyici işlem olarak 
anılan düzenleyici işlemlerdendir. Genel düzenleyici işlemler ile sürekli, soyut, nesnel ve 
genel durumlar ihdas edilir. Bunlar hukuk düzenine yeni kural getiren, ya da var olan bir 
kuralı değiştiren veya kaldıran işlemlerdir. Genel düzenleyici işlemler doğurgan işlemlerdir. 
Her yıl turizm haftası kutlanması kararı ile artık idare yeni bir irade (değiştirme, kaldırma, 
düzeltme) ortaya koyana kadar tüm bireyler bakımından bir süre sınırı olmaksızın geçerli 
olacak genel, soyut ve objektif bir düzenleme yapılmıştır. 
 
“2000 yılı Turizm Haftası Kutlama Programı” genel karar niteliğinde bir işlemdir. Genele 
yönelik sonuç doğurmakla birlikte, düzenleyici yönü olmayan, doğurgan olmayan bu 
işlemlerin birçoğu süreli işlemlerdir. Bu yönleriyle genel düzenleyici işlemlerden ayrılırlar. 
Olayda da Programın yalnızca o yılki turizm haftası için geçerli olması ve doğurgan olmaması 
özelliği dikkate alındığında genel karar olduğu sonucuna varılacaktır. 
 
“Bay (İ) ve Bayan (A)’nın yarışmayı kazandığına dair karar” birel-koşul işlemdir. Birel 
işlemler uygulanmakla tükenen, somut, bir kişi veya nesneyi bir statüden bir diğer statüye 
sokan veya çıkaran işlemlerdir. Birel işlemler birel-öznel ve birel-koşul olarak ikiye ayrılır. 
Koşul işlemler kişileri koşulları daha önce belirlenmiş bir hukuki duruma sokarken öznel 
işlemlerde kişinin kendi durumuna göre yeni hukuki durum oluşturulur. Bu kapsamda 
yarışmayı kazandıklarına dair karar Bay (İ) ve Bayan(A)’yı yarışmayı kazanan statüsüne 
sokmuştur. Somut uygulanmakla tükenen bir işlemdir. Kişisel durumları dikkate alınarak yeni 
oluşturulan bir statü olmadığı da dikkate alındığında bu işlemin birel-koşul işlem olduğu 
sonucuna ulaşılacaktır. 
 
4- Kazandığı ödülü almak için Bakanlığa yaptığı başvuru sonucunda talebinin reddedilmesi 
üzerine dava açmayı düşünen Bay (İ) hangi gerekçelerle mahkemeye başvurabilir? Yargı 
yerinin kararı size göre ne yönde olmalıdır? Açıklayınız. 

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devletinin önemli ilkelerinden biri de bireyin 
hukuki güvenliğidir. Bireyin Devlete güven duyması, ancak hukuki güvenliğin sağlandığı bir 
hukuk devleti düzeninde mümkün olabilir. Bu nedenle hukuk düzeninde mümkün olduğunca 
hukuki istikrar sağlanmalıdır. Haklı beklenti ise yönetimin ister bir taahhüt isterse uzun süren 
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bir uygulamasına güvenerek olsun bireylerin çıkarlarına yada lehlerine olan bir sonuca 
ulaşabileceklerini ümit etmeleridir. 
 
Olayda turizm değerlerinin tanıtımını yapmak ve yaptırmak amacıyla yarışma düzenleyen, bu 
kapsamda belirlediği kural ve koşullar ile taahhüt edilen ödülü bir şartname ile kamuya 
duyuran idarenin, yarışmaya katılanlara yüklediği edimler ve masraflar karşılığında, ödemeyi 
vaad ettiği teşvik ödülünü ödemediği anlaşılmaktadır. 
 
Bakanlık onayı ile düzenlenen, ödülü belirlenen ve bu ödülün Bakanlık bütçesinden 
karşılanmasına karar verilen yarışmada birinci olan davacıya ödülün verilmemesinde, kamu 
yararı ve yürütülen hizmetin gereklerine uygunluk bulunmamaktadır. İdareye güven ilkesi 
uyarınca düzenlenen yarışmaya katılan, yarışma sonucunda verilecek ödülü birinci olması 
halinde almak için haklı beklentiye giren ve hatta yarışmayı kazanması sebebiyle kazanılmış 
hakkı bulunan davacıya ödülünün verilmesi gerekirken aksi durumun ortaya çıkması yarışma 
ile hedeflenen amaca ve yürütülen hizmetin gereklerine uygun bulunmamıştır. 
 
 
5- Jüri üyeleri (M) ve (Ö)’nün hukuki statülerini açıklayarak, haklarındaki iddiaların doğru 
olduğu varsayıldığında bunlar hakkında Karabük Valiliği’nce disiplin soruşturması açılıp ceza 
verilmesinin mümkün olup olmadığını açıklayınız. 
 
Olayda geçen, yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan ve dolayısıyla idare örgütü ve hizmet 
kadrosunda yer almayan (M) kamu görevlisi sıfatını haiz değildir. Bu açıdan özel hukuk kişisi 
olarak değerlendirilecektir. Buna karşılık, Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “En Güzel 
Cephe/Ön Görünüm” yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapan (M)’nin söz konusu statüsü 
ayrıca değerlendirilmelidir. Yarışma jüri üyeliği, asli ve sürekli bir görev olmayıp ancak kamu 
hizmetinin yerine getirilmesine katılma şeklinde nitelendirilebilir ve kural olarak gönüllülük 
esası söz konusudur. Bu görevde bulunmak kişinin ayrıca kendi mesleğini icra etmesine de 
engel değildir. Belirtilen hususlar göz önüne alındığında jüri üyesi (M) fahri ajan olarak 
nitelenecektir. Ayrıca belirtilmelidir ki, fahri ajanlar yaptıkları görev karşılığı ya hiç ücret 
almazlar ya da sembolik bir ücret almaları gündeme gelir. 
 
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yapan öğretim üyesi 
(Ö), genel idare esaslarına göre yürütülmekte olan kamu hizmetlerinde asli ve sürekli bir 
görev ifa ediyor oluşu ve özel bir kanun niteliğinde olan Yükseköğretim Kanunu’na tabi 
olması sebeplerine bağlı olarak diğer kamu görevlisi olarak kabul edilmektedir.  
 
Karabük Valiliği’nce, bazı yarışmacılardan menfaat temin ettikleri iddialarına ilişkin olarak 
disiplin soruşturması açılması hususunda ise (M)’nin kamu görevlisi olmaması nedeniyle 
Valiliğin disiplin soruşturması açarak ceza vermesi mümkün olmayıp, aksi hukuka aykırı 
olacaktır. (M), her ne kadar jüri üyesi olması nedeniyle fahri ajan olarak değerlendirilmiş olsa 
da bu arızi ve geçici nitelikte bir görev olduğundan idare örgütü içerisinde yer almayan söz 
konusu kişi disiplin düzenlemelerinin kapsamına girebilmek bakımından dar anlamıyla bir 
kamu görevlisi sayılmayacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Valiliğin jüri üyesi gibi fahri 
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ajan statüsünde olan kişiler hakkında disiplin soruşturması açarak ceza verme yetkisi ancak bu 
durumun mevzuat hükümleriyle öngörülmesi halinde mümkün olabilecektir. 
 
Öğretim görevlisi olan (Ö) ise yukarıda da belirtildiği üzere kamu görevlisi sıfatını haiz 
olmakla birlikte Valiliğin hakkında disiplin soruşturması açması yetki yönünden hukuka 
aykırı olacaktır. Zira disiplin cezası verme yetkisi disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirlere 
tanınmıştır. Yükseköğretim Kurulu teşkilatı içinde yer alan (Ö) açısından Valiliğin böyle bir 
yetkisi söz konusu olamayacaktır. 

 
6- Belediyenin olaydaki faaliyetinin türünü kısa ama gerekçeli bir biçimde belirtiniz. 

Olayda belediye tarafından inşaat ruhsatı verilmesi ile belediye zabıta görevlilerince denetim 
yapılması, yapı tatil tutanağı düzenlenmesi, Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı 
alınması ve para cezası kesilmesi işlemleri idarenin kolluk faaliyeti alanına ilişkindir. Kolluk, 
kamu düzeninin sağlanması, korunması ve bozulduğunda geri getirilmesi amacıyla, bireylerin 
toplum içindeki tutum ve davranışlarının düzenlenmesi, gözetilip izlenmesi ve aykırı eylem 
ve durumların önlenmesi, kaldırılmasıdır. Kolluk, kendi içinde adli kolluk ve idari kolluk 
olmak üzere ikiye ayrılır. İdari kolluk, kanunca suç sayılan eylemlerin işlenmesinden önce 
kamu düzenini tesis etmeye yönelik faaliyettir. İdari kolluk kendi içinde genel idari kolluk ve 
özel idari kolluk olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel idari kolluk; ülke düzeyinde, genel olarak 
kamu düzeninin güvenlik, sağlık ve dirlik/esenlik şeklindeki unsurlarını tesis etmekle görevli 
kolluktur. Özel idari kolluk ise genel idari kolluk yanında ve daha özel amaçlı konular için 
özel bir kanuni düzenlemeye dayanılarak yerine getirilen , ayrı bir teşkilata sahip olarak 
yürütülen kolluk faaliyetidir. 

Olayda Belediyece verilen inşaat ruhsatı, İdare tarafından belirlenen şartları taşımak koşuluyla 
özel kişilerin yapı inşa etmesine imkân tanımakta; ayrıca kamu düzeninin unsurları olarak 
bilinen “genel sağlık, genel güvenlik, dirlik-esenlik” bakımından yapılacak bir “dış denetim” 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kamu düzenini tesis etmeye yönelik olarak yapılan bu denetim, 
bir idari kolluk faaliyetidir. Yine belediye zabıta görevlileri tarafından denetim yapılması, 
Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınması ve para cezası kesilmesi işlemleri de 
kamu düzenini korumaya yönelik denetim faaliyeti olarak bir idari kolluk faaliyetidir. 
Belediyece yapılan bu faaliyetler imar düzenini korumak amacıyla, İmar Kanunu uyarınca 
belediye görevlileri tarafından özel yetki, usul ve yaptırım kuralları çerçevesinde yerine 
getirildiğinden bir özel idari kolluk faaliyetidir. 

 
7- Yapı tatil zaptı (tutanağı) tek başına davaya konu edilebilecek bir işlem midir? Neden? 
Açıklayınız. 
 
Yapı tatil zaptının tek başına davaya konu edilebilecek olup olmaması söz konusu işlemin 
icrailik özelliğine sahip olup olmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. İcrailik, 
idarenin iradesinin açıklanması suretiyle mevcut hukuk düzeninde değişiklikler meydana 
getirmesi, hukuki sonuçlar ortaya çıkarması şeklinde tanımlanmaktadır. İdarenin, bir idari 
işlemin yapılmasından önce tesis edilen ve asıl işlemin hazırlayıcısı niteliğindeki işlemleri ise 
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hazırlık işlemleri olarak kabul edilmekte olup, bunlar iptal davasına konu edilememektedir. 
Olayda geçen yapı tatil zaptı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde öngörüldüğü üzere bir yapının 
ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığını tespit eden ve düzenlendiğinden en çok 
bir ay içinde yapının ruhsata uygun hale getirilerek veya ruhsat alınarak imar mevzuatına 
uygun hale getirilmesini sağlayan bir işlemdir. Yine mevzuatta belirtildiği üzere bu sürede 
inşaatın durdurulması sonucunu da doğurmaktadır. Yapı sahibinin bu hususları yerine 
getirmemesi halinde ise ruhsatın iptali ve yapının yıkılması gündeme gelecektir. Belirtildiği 
üzere yapı tatil zaptı kişilerin hukuki durumunu etkileme ve dolayısıyla icrailik özelliğini haiz 
olduğundan hazırlık işlemi şeklinde değerlendirilemeyecektir. Bu nedenlerle tek başına 
davaya konu edilebilir bir işlemdir. Bu işlemin adı her ne kadar tutanak veya zapt olsa da aynı 
adı taşıyan ve hukuki bir sonuç doğurmayan diğer tespit işlemlerinden farklı bir mahiyettedir. 

 

8- Belediye Encümenince alınmış olan yıkım kararının hukuka uygun olup olmadığını olaydaki 
veriler ve ilgili yasal düzenlemeleri dikkate alarak açıklayınız. 
İdari İşlemlerin hukuka uygun olup olmadığı yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları bakımından 
yapılacak bir değerlendirme sonucunda ortaya çıkar. 

Olayda Belediye tarafından alınan yıkım kararı bakımından tartışılması gereken ilk husus 
idari işlemin sebep unsuru ile alakalıdır. İdari işlemin “niçin” tesis esildiği sorusunun cevabı 
sebep unsurunu ortaya koymaktadır. Öncelikle belediye yıkım kararını pergolanın inşa 
edildiği alanda yürürlükte bulunan imar planının “ön yan ve arka bahçe mesafeleri içinde 
hiçbir şekilde mevcut yapıya ilaveten kapalı alan tesis edilmeyeceği bu alanlarda aynı şekilde 
panjur, parmaklık ve benzeri imalatlar ile istendiğinde kapatılıp açılması mümkün olan 
sistemler tesis edilemeyeceği”ni belirten hükmüne dayanarak almıştır. Ancak Encümen 
kararında belirtildiği üzere Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre söz konusu pergola 
için yapı ruhsatı alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla olaydaki veriler ışığında, 
işlemin dayanağı olan imar planı hükümleri ile yönetmelik hükümleri arasında pergola inşası 
bakımından bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. 

Sorunun bu kısmının cevaplanmasında aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda iki ayrı bakış açısı 
gündeme getirilebilir: 

a) İmar Kanunu’nun 20. maddesinde; yapının, sırasıyla imar planı, yönetmelik, ruhsat 
ve eklerine uygun olarak yapılacağının hüküm altına alınması karşısında, plan ile 
Yönetmelik hükümleri arasında birbirinden farklı düzenlemelerin söz konusu olması 
halinde, öncelikle plan hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, plan hükmüne aykırı 
olarak yapılan pergolanın yıkılması yönünde Belediye’ce alınan kararın sebep 
unsurunda bir sakatlık bulunmamaktadır. 

b) Plan notları Yönetmelikten üstün tutulsa bile hukuka aykırıdır. 3194 sayılı İmar 
Kanunu bazı yapıların ruhsata tabi olmayacağını ortaya koymuştur.  “Kapalı alan 
oluşturmayan, ana yapının taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen, sökülüp takılabilir nitelikte bir 
pergola” ruhsata tabi olmayan yapı statüsünde olduğu kabul edilecekse inşasına da engel 
olunmamalıdır.  Plan notları ile herhangi bir ayırım yapılmadan her türlü “panjur, 
parmaklık ve benzeri imalatlar ile istendiğinde kapatılıp açılması mümkün olan sistemler”in 
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yapılmasının yasaklanması kanuna ve ölçülülük ilkesine uygun olmayan bir düzenlemedir.  
Dolayısıyla bu düzenlemeye dayalı olarak alınan yıkım kararı da hukuka aykırıdır.  

Encümenin yıkım kararının hukuka uygun olup olmadığı bakımından yapılacak bir diğer 
tartışma ise; İmar Kanunu’nun, yapı sahibine, yapı tatil zaptının tebliğinden itibaren bir ay 
içerisinde yapısını ruhsata uygun hale getirme müddeti tanınmasını öngören hükmüne rağmen 
belediyenin bu süreyi beklemeden yıkım kararı almasıdır. Kanun bu süre içerisinde yapısını 
ruhsata uygun hale getirme imkânı tanımaktadır. Dolayısıyla Encümenin bu süreyi 
beklemeden yıkım kararı almış olması, işlemin usul unsuru bakımından sakatlanmasına yol 
açar. Ancak bölgeye ilişkin imar planı ve yönetmelik arasındaki çatışma ile ilgili (a) şıkkında 
belirtilen görüşün kabul edilmiş olması halinde, tesis edilen pergolanın hiçbir şekilde ruhsata 
uygun hale getirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Danıştay kimi içtihatlarında ruhsat alınması 
veya ruhsata uygun hale getirilmesi mümkün olmayan yapılar bakımından bir aylık süre 
tanınmasının gerekli olmadığı dolayısıyla idarece süre verilmeksizin yıkım kararı alınmasında 
hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatini ortaya koymuştur. Dolayısıyla somut olayda pergola 
inşasının yasak olması dolayısıyla Belediyece süre verilmeksizin yıkım kararı alınmasında 
hukuka aykırılık olmadığı görüşü savunulabilir. 

9-  (A)’nın “yapıdaki hukuka aykırılığı giderdiği için Encümen tarafından para cezası işlemi tesis 
edilmemesi gerektiği” yönündeki iddiasının yerinde olup olmadığını tartışınız.  

Bu soruda da idari işlemin unsurları bakımından hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi 
beklenmektedir.  

Olayda Belediye Encümeninin İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca (A)’ya para cezası 
kesmiş olduğu görülmektedir. İmar Kanunu’nun 42. maddesi “Ruhsat alınmaksızın veya 
ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının 
sahibine, idari para cezaları uygulanacağını” düzenlemektedir.  

Belediye Encümeni yapının ruhsata aykırı olduğunu tespit etmiş ve yapı tatil tutanağı 
düzenlemiştir. Yapı sahibi her ne kadar bu tebliğden sonra yapıdaki ruhsata aykırılığı 
gidermiş olduğunu ve bu nedenle kendisi hakkında para cezası işlemi tesis edilmemesi 
gerektiğini iddia ediyor olsa da İmar Kanunu’nun 42. maddesi asıl olarak Ruhsatsız veya 
Ruhsata aykırı olarak yapı yapan ve bu yolla imar kamu düzenini bozan kimselere 
uygulanacak idari müeyyideyi gösteren bir hükümdür. (A)’nın ruhsata aykırı yapı yapması ile 
idari işlemin kanunda gösterilmiş olan sebebi gerçekleşmiştir. Kanunun 42. maddesinde 32. 
maddede olduğu gibi, aykırılığın sonradan giderilmiş olması halinde tesis edilen işlemin 
kaldırılması yönünde idareye yetki veren bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu anlamda 
işlemde bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. A’nın iddiası isabetsizdir.  

10- Belediyenin yıkım kararlarını yerine getirmek için kullandığı “yıkım makineleri” ne tür 
mallardandır? Belediyenin bu tür makineleri özel sektörden “kiraladığı” durumda söz konusu 
malların hukuki statüsü bakımından vereceğiniz cevap değişir mi? Açıklayınız. 

Kamu tüzel kişilerine ait mallar; kamu malları ve kamunun özel malları olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Kamu malları da kendi içinde hizmet malı, orta malı ve sahipsiz mal olarak 3 
grupta toplanmaktadır. Hizmet malları; bir kamu hizmetine göre uyarlanarak hizmete tahsis 
edilen, yapılan hizmetin ayrılmaz bir parçasını oluşturan, fiilen de hizmette kullanılan 
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mallardır. Belediyece kullanılan yıkım makineleri de yıkım kararlarını uygulamak için tahsis 
edilip, belediyece yapılan denetim faaliyetinin ayrılmaz bir parçasını oluşturması ve fiilen de 
kullanılmakta olması dolayısıyla hizmet malları kategorisine girmektedir. 

Belediyenin yıkım makinelerini özel sektörden kiralaması durumu incelendiğinde ise; bir 
malın kamu malı olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle bir kamu tüzel kişisine ait olması 
gerekmektedir. Kamu hizmetinde kullanılsa dahi kamu tüzel kişisine ait olmayan mallar 
organik unsur gerçekleşmediğinden kamu malı sayılmayacaktır. Bu nedenle yıkım 
makinelerinin Belediye tarafından özel sektörden kiralanması durumunda, bu makineler özel 
kişinin mülkiyetinde olacağından kamu malı sayılmayacaktır. Bu tür malları “virtüel kamu 
malı” olarak nitelendiren bir görüş de söz konusudur. 

 

 


