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ÜNİTE

1İDARENİN DENETLENMESİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, denetim kavramına, türlerine, kamu 
denetimi kavramına, türlerine, yasama organı tarafından yapılan de-
netimin kapsamı ve türlerine, idari denetimin amacı ve türlerine, yargı-
sal denetim kavramına dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

Denetim Kavramı
Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısına göre denetimin amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarının 

faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, 
yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmektir.

Denetim kavramının tanımı: Kamu yönetiminde denetim; yönetim faaliyetinin hukuka, hizmet ge-
reklerine ve kamu yararına uygun olarak ifa edilip edilmediğinin tespiti olarak tanımlanabilir.

Kamu yararı: Yönetimin işlem ve eylemlerinde kişisel, siyasal veya ekonomik bir gaye güdülmeden 
toplumun yararının gözetilmesidir.

Denetim türleri:
 ➣ İç denetim: Yönetimin kendi iç işleyişinin denetlemesidir. İç denetim, hataların önlenmesi, risk 
ve zayıflıkların belirlenmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, yönetim sistemlerinin ve 
süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan denetimdir.

 ➣ Dış denetim: Yönetimin bir başka kuruluş tarafından denetlenmesidir.
Dış denetim kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, 

karar ve işlemlerinin, kurumsal amaç, hedef ve planlara ve kanunlara uygunluk yönünden incelenmesi 
ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

iç ve Dış Denetim türleri
Hukuka uygunluk denetimi: Eylem ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata 

uygunluğunun denetimidir.
Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların 

planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verimliliğin ve etkililiğin, denetlen-
mesidir.

Mali denetim: Gelir, gider ve mallara ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, malî tabloların tasdi-
kinin ve mali sistemlerin denetlenmesidir.

BaSKı GrUPları ve KamUOYU Denetimi
Kamuoyu: Belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen önemli sa-

yıdaki insanın birleşmiş kanaatlerinin siyasi iktidarı belli oranda etkileyecek şekilde ifade edilmesidir.
Baskı Grupları: Ortak çıkarları etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasi ve idari oto-

riteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlü ve bilinçli gruplardır.  Baskı grupları, kamuoyu oluşumunda 
görev üstlenmektedirler.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Kamuoyu veya kamu denetiminin etkin şekilde gerçekleşmesi için gerekli koşullar:
 ➣ Denetimi gerçekleştirecek kişi ve toplulukların bilinçli olması, yeterli birikim ve iradenin oluşması
 ➣ Kitle iletişim araçlarının gelişmiş olması
 ➣ Kamu denetimine imkan sağlayacak hukuki araçların varlığı, temel hak ve hürriyetlerin tanınıp 
teminat altına alınması etkin bir denetim için şarttır.

Kamu denetimi yolları: Seçimler, bilgi edinme hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, dilekçe 
hakkı.

 ➣ Seçimler
Seçimler, halkın kamu yönetimine doğrudan müdahale ettiği önemli bir denetim yoludur. Genel se-

çimler 4 yılda bir ve yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. Merkezi yönetimin merkez teşkilatı ile 
yerel yönetimlerin seçimlerle iş başına gelmesi, halkın bu yönetim birimleri üzerinde etkili olmasına yol 
açmaktadır. Seçim yoluyla denetim sadece merkezi ve yerel idareler için söz konusu değildir, başka 
birimlerde de yöneticiler seçilmektedir. Örneğin, üniversite rektörleri.

 ➣ Bilgi Edinme Hakkı
Bilgi ve belgelere ulaşma imkânı, kamu yönetiminin faaliyetlerinden haberdar olmayı ve varsa usul-

süz, hukuka aykırı iş ve işlemleri öğrenmeyi sağlayan bir denetim yoludur.  Bilgi edinme başvurusu, 
başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya 
belgelere ilişkin olmalıdır. Kanun, açıklanması hâlinde sakıncalı olabilecek belgeleri sıralamış ve bun-
ların açıklanmasını kapsam dışı bırakmıştır. Bu hakların ülkemizdeki geçmişi yenidir. 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakları Kanunu 2003 yılı Ekim ayında kabul edilmiştir. Bu kanunun kapsamı dışında tutulan 
durumlar; Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına zarar verecek devlet sırrı olan gizlilik 
dereceli belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep 
olacak belgeler, sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin belgeler, idari ve adli 
soruşturmaya ilişkin belgeler, kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref haysiyetine, mesleki 
ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak belgeler, haberleşmenin gizliliği esasını ihlal ede-
cek belgeler, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri görev, bilgi notu, teklif ve 
tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakılmıştır. Kanun bilgi 
edinme hakkının usul ve esaslarını düzenlemekle yetinmemiş, uygulamada çıkacak sorunları çözüm-
lemek üzere Bilgi Edinme Kurulu kurulmasını öngörmüştür. Kanunla oluşturulan kurul, bilgi edinme 
hakkı başvurularının olumsuz yanıtlanması halinde idarelerin bu kararlarını incelemekte ve kanunun 
uygulanmasını şekillendirmektedir.

 ➣ Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
Herkes izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkında sahiptir; ama toplantıdan en az 

48 saat önce Kanun’a göre oluşması gereken düzenleme kurulu tarafından mülki amirlere bildirimde 
bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Mülki amirler tarafından belirlenen yer ve güzergâh dışında toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapmak mümkün değildir. Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düze-
ni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine 
dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir. Kanuna uygun hareket etmeyenler bir 
yıl altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmaktadırlar.

 ➣ Dilekçe Hakkı
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 hak-
kına sahiptir. Kanun, dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli cevap verileceğini hüküm 
altına almıştır. Dilekçe hakkının kullanılmasını düzenleyen kanun 3071 sayılı kanundur. Kamu yöneti-
minin işleyişinde kişilerin ilgili birime başvurmalarını düzenleyen bir diğer kanun idari Yargılama Usulü 
Kanunu’dur. Kanunun 10. maddesinde idareye başvurarak işlem veya eylem yapmasının istenmesi, 11 
maddesinde ise bir idari işlemin iptali, kaldırılması, değiştirilmesi veya geri alınmasının talep edilmesine 
ilişkin kurallar bulunmaktadır. Kanun bu maddelere göre yapılan başvurunun 60 gün içinde cevaplanma-
ması halinde reddedilmiş sayılacağını hükme bağlamıştır.
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türKiYe BüYüK millet meCliSi Denetimi

tBmm’nin DOğrUDan Denetimi
Doğrudan Denetim Komisyonlar ve TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim yolları ile yapılan denetimdir.
Komisyonun görevleri;

 ➣ Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek
 ➣ Türkiye’nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası andlaşmalarla, TC Anayasası ve di-
ğer milli mevzuat ve ayıklamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişik-
likleri tespit etmek

 ➣ TBMM komisyonlarının gündemindeki konular hakkında istem üzerine görüş ve öneri bildirmek
 ➣ Türkiye’nin insan hakları uygulamalarının taraf olduğu uluslararası andlaşmalara, Anayasa ve 
kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla anlaşmalar yapmak, çözümler önermek

 ➣ İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü 
hallerde ilgili mercilere iletmek

 ➣ Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek
 ➣ Her yıl yapılan çalışmaları elde edilen sonuçları, yurtiçi ve dışında insan haklarına saygılı ve 
uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak

TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim yolları; TBMM yönetiminin yetki ve görevlerini belirlemek ve 
yukarıda anlatıldığı üzere komisyonlar aracılığıyla denetlemenin dışında, Meclis Araştırması, genel gö-
rüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla da denetleme yetkisi kullanır.

Soru: Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya ba-
kanlardan bilgi istemektir. 

Meclis araştırması: Belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemedir.
Genel görüşme: Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Gensoru: Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürülmesine yol açan bir denetim yoludur.
Meclis soruşturması: Başbakan ile bakanların Yüce Divan’da yargılanmasını sağlayan denetim 

araçlarıdırlar.

tBmm’nin DOlaYlı Denetimi
Dolaylı denetim ise Türkiye Millet Meclisi’ne bağlı olarak çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu ile Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetimi kapsar.
Kamu Denetçiliği Kurumu: TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, 

idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. Kamu Baş denetçisi TBMM tarafından gizli oyla dört yıl için 
seçilir. Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekaniz-
ması oluşturmak suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan hakları-
na dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve 
önerilerde bulunmak yetkilerine sahiptir. 2010 yılında yapılan değişiklikle hukukumuza girmiştir. Henüz 
yeni kurulan bu kurum hakkında görüş bildirmek isabetli olmayabilir. Ancak yönetimin işleyişindeki ak-
saklıkları inceleyerek ilgili birimlere ileten ve gerektiğinde raporlarını yayımlayarak kamuoyuna duyuran 
kamu denetçiliği (Ombusdman) birçok ülkede uygulanmakta ve yararlı olmaktadır.

Ancak;
 ➣ Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,
 ➣ Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
 ➣ Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
 ➣ Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,
 ➣ Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanı dışındadır.

Sayıştay:  Merkezî 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 ve kanunlarla verilen inceleme,denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görev-
lidir. Sayıştay Başkanı ve üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedirler.
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Sayıştayın Görevleri
 ➣ Kamu idarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler 
ve sonuçları hakkında TBMM’ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.

 ➣ Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri-
nin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap 
ve işlemlerinden konu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.

 ➣ Genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunar.
 ➣ Kanunlarla verilen inceleme denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

Sayıştay sadece rapor sunarak ve bunları duyurarak denetim yapmamaktadır. Kanuna göre kamu 
görevlileri hakkında hesap yargısı olarak görev yapmakta ve sorumluluklarına hükmetmektedir. Kamu 
yönetiminin denetiminde asıl etkisi, hesap yargısı olarak çalışmasından kaynaklanmaktadır.

iDari Denetim
İdari denetim, idari birimin içerisinde olabileceği gibi bir idari birimin diğerini denetlemesi şeklinde de 

söz konusu olabilir.
Hiyerarşik denetim: Aynı birim içindeki denetim hiyerarşik denetimdir. Üstlerin astlarını denetleme-

si hiyerarşik denetimdir. Üst makamlar, astlarını şikayet üzerine veya doğrudan denetleyerek gereken 
işlemleri tesis edebilirler. Örnek Vali’nin kaymakamı denetlemesi hiyerarşik denetimdir.

İdari vesayet: Bir başka idari birim tarafından gerçekleştirilen denetim ise idari vesayet denetimidir. 
Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerindeki denetim yetkisi idari vesayet olarak adlandırıl-
maktadır. Örneğin, Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler arasındaki denetim ilişkisi gibi.

YarGıSal Denetim
Yargısal denetim ya hukuka aykırı idari işlemlerin iptali ya da idari işlem ve eylemlerden zarar gören-

lerin zararlarının tazmini yoluyla gerçekleşmektedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi denetim türleri 
arasında sayılmamıştır?

A) İç denetim
B) Dış denetim
C) Ön denetim
D) Anında denetim
E) Gerekçeli denetim

AÇIKLAMA
Denetim türleri; iç denetim, dış denetim, son de-
netim, anında denetim ve sonradan yapılan dene-
timdir.

YANIT: E

2. Yönetimin bir başka kuruluş tarafından 
denetlenmesi hangi tür denetimdir?

A) Dış denetim
B) İç denetim
C) Anında denetim
D) Sonradan yapılan denetim
E) Ön denetim

AÇIKLAMA
Bu denetim dış denetimdir.

YANIT: A

3. I. Hukuka uygunluk denetimi
 II. Mali denetim
 III. Performans denetimi
 Yukarıdakilerden hangisi iç ve dış deneti-

min kapsadığı denetimdir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Yalnız II

AÇIKLAMA
Her üçü de iç ve dış denetimin kapsamındadır.

YANIT: C

4. Belli bir mesleğe mensup olanların müş-
terek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki fa-
aliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin ge-
nel menfaatlere uygun olarak gelişmesi-
ni sağlamak, meslek mensuplarının bir-
birleri ile halk ile olan ilişkilerinde dürüst-
lüğü ve güveni hakim kılmak üzere mes-
lek disiplini ve ahlakını korumak maksa-
dı ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından seçilen kamu tüzel kişi-
leri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları

B) Yürütme organı
C) Yerel yönetim
D) Kamu kurumu
E) Kamu iktisadi teşekkülleri

AÇIKLAMA
Bu tüzel kişiler kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır.

YANIT: A
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5. Hem iç hem de dış güvenliği ve devlet dü-
zenini korumak amacıyla alınan her türlü 
önlemi içeren hükümet işlevi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Adli kolluk
B) İdari kolluk
C) Siyasi polis
D) Kamu yararı
E) Milli güvenlik

AÇIKLAMA
Bu hükümet işlevi milli güvenliktir.

YANIT: E

6. İdare teşkilatındaki birimlerin kuruluşu ve gö-
revleri kanunlarla düzenlenmektedir.

 Bu durum hangi ilke gereğidir?

A) İdarenin bütünlüğü ilkesi
B) İdarenin doğruluğu ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Kanuni idare ilkesi
E) Merkezi idare ilkesi

AÇIKLAMA
Kanuni idaresi ilkesi gereği idari birimlerin kuruluş 
ve görevleri kanunlarla düzenlenmiştir.

YANIT: D

7. Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık esa-
sı gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet 
eden yabancıların kendileriyle veya kamu 
ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına gön-
derdikleri şikayet ve dilekleri aşağıdaki-
lerden hangisi inceler?

A) İtiraz komisyonu
B) Dilekçe komisyonu
C) Yabancılar komisyonu
D) Şikayet komisyonu
E) Denetim komisyonu

AÇIKLAMA
Bu dilek ve şikayetleri Dilekçe Komisyonu inceler.

YANIT: B

8. Bakanlar, Dilekçe Komisyonu kararları 
hakkında yaptıkları işlemleri en geç kaç 
gün içinde Komisyon Başkanlığına bildir-
mekle yükümlüdür?

A) 30 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 45 gün
E) 7 gün

AÇIKLAMA
En geç  30  gün içinde bildirilmelidir.

YANIT: A
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9. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kul-
landığı denetim yollarından birisi değil-
dir?

A) Meclis araştırması
B) Meclis soruşturması
C) Genel görüşme
D) Gensoru
E) Genelge yayımlamak

AÇIKLAMA
Meclis araştırması, meclis soruşturması, genel 
görüşme ve gensoru yollarıyla denetleme yetkisi-
ni kullanır.

YANIT: E

10. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan 
veya bakanlardan bilgi istemek aşağıdaki 
denetim yollarından hangisidir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Genel görüşme
D) Meclis araştırması
E) Meclis soruşturması

AÇIKLAMA
Bu denetim yolu sorudur.

YANIT: A

11. Başbakan ile bakanların Yüce Divan’da 
yargılanmasını sağlayan denetim yolu 
hangisidir?

A) Gensoru
B) Meclis araştırması
C) Meclis soruşturması
D) Soru
E) Genel görüşme

AÇIKLAMA
Meclis soruşturmasıdır.

YANIT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçili-
ği Kurumu ile ilgili yanlış bilgidir.

A) TBMM  Başkanlığına bağlıdır.
B) İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler
C) Kamu başdenetçisi  4  yıl için seçilir.
D) İdarenin her türlü eylem ve işlemleriyle 

tutum ve davranışlarını araştırmakla gö-
revlidir.

E) Kanun tasarısında 2 başdenetçi ve 15 
denetçi öngörülmüştür.

AÇIKLAMA
Bir başdenetçi ve  10  denetçi çalışması öngörül-
müştür.

YANIT: E
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13. Merkezi idarenin yerinden yönetim idare-
leri üzerinde sahip olduğu denetim yetki-
sine ne ad verilir?

A) Hiyerarşi
B) Gensoru
C) Soru
D) İdari vesayet
E) Meclis araştırması

AÇIKLAMA
Bu denetim idari vesayettir.

YANIT: D

14. Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler 
arasındaki denetim aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) İdari vesayet
B) Hiyerarşi
C) Kamuoyu denetimi
D) Siyasi denetim
E) Yargısal denetim

AÇIKLAMA
Bu denetim ilişkisi idari vesayettir.

YANIT: A

15. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden 
hangisine bağlıdır?

A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Başbakanlık
D) Yargıtay
E) Cumhurbaşkanlığı

AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Kamu yönetiminde 
denetim yetkisine sahiptir.

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. İl, belediye ve köy halkının yerel ve ortak 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulan, devletten ayrı tüzel kişilikleri bu-
lunan ve organları seçimle iş başına gelen 
kamu tüzel kişileri aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Yasama organı
B) Taşra teşkilatı
C) Meslek kuruluşları
D) Yerel yönetimler
E) Başkent teşkilatı

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme 
hakkıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Bilgi edinme hakkı, kamu denetiminin te-
mel araçlarından birisidir.

B) Bireylere daha yakın bir yönetim sağlar.
C) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  

2003 yılı Ekim ayında kabul edilmiştir.
D) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin gö-

rev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belge-
ler de bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

E) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan ku-
rum ve kuruluşların ellerinde bulunan bil-
gi  ve belgelere ilişkin olmalıdır.

3. Toplumun her türlü kargaşa tehdit ve sal-
dırıdan uzak ve huzurlu şekilde yaşamını 
sürdürmesini ifade eden dış ve maddi dü-
zen hangisidir?
A) Kamu düzeni
B) Re’sen icra
C) Kamu yararı
D) Milli savunma
E) Kolluk

4. Dilekçe hakkı kapsamında dilekçe sahip-
lerine en geç kaç gün içinde gerekçeli ce-
vap verilmelidir?
A) 20 gün B) 15 gün
C) 7 gün D) 25 gün
E) 30 gün

5. İnsan hakları ihlallerine ilişkin başvurular İn-
san Haklarını İnceleme Komisyonuna gön-
derilmektedir.

 Bu başvurunun sonucu veya yapılmakta 
olan işlem hakkında başvuru sahiplerine 
ne kadar süre içinde cevap verilmelidir?
A) 20 gün B) 45 gün
C) 30 gün D) 15 gün
E) 60 gün

6. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı denetim 
yollarından birisidir?
A) Hiyerarşik denetim
B) İdari denetim
C) Sayıştay’ın yaptığı denetim
D) Danıştay’ın yaptığı denetim
E) Meclis denetimi

7. Kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurum-
larının bütün gelir ve giderleri ile mallarını  
TBMM adına denetleme görevi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) TBMM ile ilgili komisyonu
E) Devlet Planlama Teşkilatı

8. Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakiler-
den hangisine bağlıdır?
A) TBMM Başkanlığı
B) Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Danıştay

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ver-
me sorumluluğu çerçevesinde bütün fa-
aliyet, karar ve  işlemlerinin, kurumsal 
amaç, hedef ve planlara ve kanunlara uy-
gunluk yönünden incelenmesi ve sonuç-
larının değerlendirilmesi hangi denetim-
dir?

A) Dış denetim
B) İç denetim
C) Hiyerarşi
D) Yargısal denetim
E) Kamuoyu denetimi
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10. Eylem ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, 
yönetmelik ve diğer mevzuata uygunlu-
ğunun denetlenmesi hangi denetim türü-
dür?

A) Mali Denetim
B) Hukuka uygunluk denetimi
C) İdari denetim
D) Yargısal denetim
E) Performans eğitimi

11. TBMM tarafından belli bir konuda bilgi 
edinmek için yapılan denetim hangisidir?

A) Gensoru
B) Soru
C) Meclis soruşturması
D) Meclis araştırması
E) Genel görüşme

12. Üst makamların astlarını denetlemesi ne 
tür bir denetimdir?

A) İdari vesayet
B) Performans denetimi
C) Hiyerarşik denetim
D) Siyasi denetim
E) Dış denetim

13. Kanuna göre bilgi edinme hakkı başvuru-
larının olumsuz yanıtlanması halinde ida-
relerin bu kararlarını inceleme görevi ki-
me aittir?

A) Devlet Denetleme Kurulu
B) Yargıtay
C) TBMM
D) Danıştay
E) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

14. İdarenin eylem ve işlemlerinin ilgili ka-
nun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzua-
ta uygunluğunun denetlenmesine ne ad 
verilir?

A) Mali denetim
B) Performans denetimi
C) Hukuka uygunluk denetimi
D) Ön Denetim
E) Yapısal denetim

15. Kamu Baş Denetçisi kaç yılda bir seçilir?

A) 1 yıl B) 2 yıl
C) 3 yıl D) 4 yıl
E) 5 yıl

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Bu kamu tüzel kişileri yerel yönetimlerdir.

2. D İstihbarat birimlerinin faaliyetlerine ilişkin 
bilgi ve belgeler bu hak kapsamında yer 
almaz.

3. A Bu düzen kamu düzenidir.

4. E 30 gün içinde cevap verilmelidir.

5. E En geç  60 gün içinde bilgi verilmelidir.

6. C Sayıştay  TBMM adına denetim yaptığın-
dan, dolaylı denetim içerisinde yer alır.

7. C Bu kurum Sayıştaydır.

8. A TBMM Başkanlığına bağlı bir kurumdur.

9. A  Bu denetim türü dış denetimdir.

10. B Söz konusu denetim hukuka uygunluk 
denetimidir.

11. D TBMM tarafından belli bir konuda bil-
gi edinmek için yapılan denetim meclis 
araştırmasıdır.

12. C Bu denetim hiyerarşik denetimdir.

13. E Bu kararları inceleme görevi Bilgi Edinme 
Değerlendirme Kurulu’na verilmiştir.

14. C Verilen tanım idarenin iç denetim yolla-
rından hukuka uygunluğun denetlenme-
sinin tanımıdır.

15. D Baş denetçi TBMM Dilekçe Komisyonu 
ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
üyelerinden oluşan Karma Komisyon ta-
rafından belirlenecek 3 aday arasından 4 
yıl için TBMM Genel Kurulunca gizli oyla 
seçilir.
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; yargı yetkisi ve kapsamına, Anaya-
sa Yargısı, Adli Yargı, İdari Yargı, Askeri Yargı, Uyuşmazlık Yargısına, 
AYİM ve SAYIŞTAY gibi mahkemelere dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

YarGı YetKiSi

Yargı Anayasa’da bir devlet işlevi olarak düzenlenmiş ve yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağını belirtmiştir.

Yargı Bağımsızlığı: Anayasa, yargı bağımsızlığını iki ayrı maddede vurgulamıştır. Bunlardan biri 
“Mahkemelerin Bağımsızlığı” diğeri  “Hâkimlik ve Savcılık Teminatı” dır.

Mahkemelerin bağımsızlığı: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, kanuna ve huku-
ka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Hâkimlik ve savcılık teminatı: Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe altmış beş 
yaşını bitirinceye kadar emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de 
olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Yasama ve yürütme organlarına karşı yargının bağımsızlığını sağlamak amacıyla hâkim ve savcıla-
rın özlük işlerini düzenlemek üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kurulmuştur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu: Yargının yasama ve yürütme organlarının etkisinde kalmalarının 
önlenmesi amacıyla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu oluşturulmuştur. Bu Kurul, hâkim ve savcıları mesleğe 
kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, 
meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzak-
laştırma işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosu-
nun kaldırılması veya mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. 
Ayrıca yasalarla verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç 
üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları 
arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı 
hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, 
üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim 
üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukat-
lar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur.  
Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir. Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı dışındaki üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında 
başka bir görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler. Kurulun 
meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

YARGI YETKİSİ vE YARGI DÜZENLERİ 2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargı Düzenleri: Mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri yasalarla 
düzenlenir. Ancak yüksek mahkemelerin kuruluşu Anayasayla düzenlenmiştir.

Yargı kolu: Kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin oluşturduğu düzendir.

Temyiz: İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararda bir hukuk kuralının yanlış uygulanmış 
olması nedeniyle kararın bozulması için yüksek dereceli mahkemeye yapılan başvurudur.

Anayasa’da başlıca beş yargı düzeni bulunmaktadır: Anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, askeri 
adli ve askeri idari yargı. Ayrıca adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında görev ve hüküm uyuşmaz-
lıkları çıktığında bu uyuşmazlıkları çözümlemek için Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur.

türKiYe’DeKi YarGı KOlları
1. Anayasa Yargısı: Anayasa yargısı esas olarak kanunların anayasaya uygunluğunun denetlen-

mesidir. Ülkemizde bu görevi, Anayasa Mahkemesi yapmaktadır.

anaYaSa mahKemeSi
Anayasa Mahkemesi 15 üyeden kurulur. Üyelerin 3’ünü TBMM 12’sini Cumhurbaşkanı seçer. Ana-

yasa Mahkemesi’ne üye seçilebilmek için, kırk beş yaşını doldurulmuş olması şarttır. Ayrıca yükseköğ-
retim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl 
avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde 
çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şartı vardır. Ana-
yasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. 
Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşın-
dan önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak 
anlaşılması halinde de Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.

Anayasa Mahkemesi Görevleri

 ➣ İptal Davası: Cumhurbaşkanına iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile TBMM üye 
tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelerce açılacak iptal davası yoluyla kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas 
bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler.

 ➣ İtiraz Yolu: Görülmekte olan bir davada, mahkeme uygulanacak bir kanun veya kanun hükmün-
de kararname hükmünü Anayasa’ya aykırı bulursa ya da taraflardan birinin anayasaya aykırılık 
itirazının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurabilir. 

Yüce Divan Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayabileceği kişiler:

Mahkeme; Cumhurbaşkanı’nı, TBMM Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkeme-
si, Yargıtay, Danıştay, başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla 
yargılar. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

Milletvekilliğinin Düşmesine ve Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Yapılan İtirazlar

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliğinin düşmesine ve yasama dokunulmazlığının kaldırılma-
sına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına karşı yapılan itirazları sonuçlandırır. Meclis Genel 
Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletve-
kili, kararın, Anayasa’ya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini on beş gün içerisinde kesin karar bağlar.
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Parti Kapatma Davaları ve Partilerin Mali Denetimi

Siyasal partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olması, bu kurumların denetimine 
özen göstermeyi gerektirmektedir. Bu sebeple siyasal partilerin kapatılmalarına ilişkin davalar, Anayasa 
Mahkemesi’nde görülmektedir. Ayrıca siyasa partilerin gelir ve giderlerinin yasalara uygunluğunun de-
netimi de Anayasa Mahkemesi’ne yapılmaktadır.

Bireysel Başvuru: 1982 Anayasasında yapılan son değişiklikle Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru imkanı geliştirilmiştir. Buna göre; herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış, temel hak ve öz-
gürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından 
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun 
yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yakında gözetilmesi gereken hususlarda 
inceleme yapılamaz. Bu yol 2011 yılı 6216 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Yasama işlemleri ile düzenle-
yici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararı ile 
Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerde bireysel başvurunun konusu olamaz. Başvuru-
nun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 
gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazeret nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalk-
tığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler mahkeme 
öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya redde-
der. Esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal 
kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir.

2. Adli Yargı: Adli yargı ceza davalarının ve kişiler arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözüm-
lendiği genel yargı düzenidir. Bu yargı düzeninin yüksek mahkemesi Yargıtay’dır. Adli yargı mahkeme-
leri, hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Hukuk mahkemeleri: Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan asliye 
ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri, kadastro mahkemeleri gibi diğer mahkemelerden oluşur.

Ceza mahkemeleri: Sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan 
diğer ceza mahkemeleridir.

Bölge Adliye Mahkemeleri: Yargıtay’ın ağır iş yükünü hafifletecek, davaların daha çabuk sonuç-
lanmasını sağlayacak mahkemelerdir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan 
hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlar. Bölge adliye mahkemeleri, hu-
kuk ve ceza dairelerinden oluşur. Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza 
dairesi bulunur.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar 
ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahke-
mesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve cumhuriyet savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile ve gizli oyla seçilir.

3. İdari Yargı: Yürütme ve idarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal etmek; idari işlem ve eylemlerden 
zarar görenlerin zararlarının tazminini sağlamakla görevli yargı düzenidir. İdari yargı mercileri; İdare ve 
vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’dır. Danıştay idari yargı düzeninin yüksek 
mahkemesidir.

Danıştay idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümlerinden inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi 
olarak bakar.
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4. Sayıştay: Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, so-
rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve 
hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay aslında bir yargı mercii değildir. Sayıştay’ın kesin 
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak 
üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurula-
maz. Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki 
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin 
hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.

5. Uyuşmazlık mahkemesi: Birden fazla yargı düzeninin varlığının kaçınılmaz sonucu olan görev 
ve hüküm uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur. Uyuşmazlık Mah-
kemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümle-
meye yetkilidir.

Diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa 
Mahkemesi’nin kararları esas alınır. Uyuşmazlık Mahkemesi bir Başkan ile on iki asıl, on iki yedek 
üyeden kurulur. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi’nce kendi asıl ve yedek üyeleri 
arasından seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesi, hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır. Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilir. Bölümler ve Genel Ku-
rul, uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının Başkanlığı altında toplanır. Hukuk bölümüne, Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından; Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Genel Kurulunca da askeri hakim sınıfından olan daire başkanı ve üyeleri arasından 
ikişer asıl, ikişer yedek üye seçilir. Ceza Bölümüne ise, üçer asıl üçer yedek üye seçilir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Hakimler Savcılar Kurulu’nun başkanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Bakanı
B) Başbakan
C) Anayasa Mahkemesi Başkanı
D) Danıştay Başkanı
E) Yargıtay Başkanı

AÇIKLAMA
HSK’nın başkanı Adalet Bakanı’dır.

YANIT: A

2. Hakimler Savcılar Kurulu’nun üyeleri kaç 
yıl için seçilir?

A) 2 yıl B) 5 yıl C) 3 yıl
D) 4 yıl E) 7 yıl

AÇIKLAMA
HSK üyeleri 4 yıl için seçilirler.

YANIT: D

3. İlk derece mahkemesi tarafından verilen 
kararda bir hukuk kuralının yanlış uygu-
lanması nedeniyle kararın bozulması için 
yüksek dereceli mahkemeye yapılan baş-
vuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenkis B) Terkin
C) Temyiz D) İtiraz
E) Defi

AÇIKLAMA
Bu başvuru temyizdir.

YANIT: C

4. Adli ve idari yargı mercileri arasında çı-
kan görev ve hüküm uyuşmazlığı aşağı-
dakilerden hangisi tarafından çözülür?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Vergi Mahkemesi
C) İdare Mahkemesi
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

AÇIKLAMA
Uyuşmazlık mahkemesi tarafından çözülür.

YANIT: D

5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahke-
mesiyle ilgili yanlış bilgidir?

A) Üye seçilebilmek için yükseköğretim ku-
rumları öğretim üyelerinin profesör veya 
doçent unvanı kazanmış olmaları gere-
kir.

B) Birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık 
dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şart-
tır.

C) Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi 
üyesi seçilebilir.

D) Üyelerin özlük işleri kanunla düzenlenir.
E) Anayasa Mahkemesi kanunların anaya-

saya uygunluğunu denetler.

AÇIKLAMA
Anayasa Mahkemesine bir kişi iki defa seçilemez.

YANIT: C
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6. Yüce  Divan  sıfatıyla yargılama yetkisi 
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

AÇIKLAMA
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargı-
lama yapar.

YANIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahke- 
mesi’nin görevlerinden birisi değildir?

A) Milletvekilliğinin düşmesine ilişkin itiraz-
ları sonuçlandırır.

B) Siyasi partilerin açılmasıyla ilgili başvuru-
ları inceler.

C) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin yasa-
lara uygunluğunu denetler.

D) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması-
na yapılan itirazları inceler.

E) Kanunların Anayasa’ya uygunluğunu in-
celer.

AÇIKLAMA
Siyasi partilerin kapatılması ve mali denetimi Ana-
yasa Mahkemesinin görevleri arasındadır. Açılma-
ları için inceleme yapmaz.

YANIT: B

8. Yargıtay üyelerini seçme yetkisi aşağıda-
kilerden hangisine aittir?

A) Hakimler  ve Savcılar Kurulu üyeleri
B) Anayasa Mahkemesi üyeleri
C) Danıştay üyeleri
D) Sayıştay üyeleri
E) Cumhurbaşkanı

AÇIKLAMA
Yargıtay üyelerini, HSK üyeleri seçer. Seçim üye 
tamsayısının salt çoğunluğuyla gerçekleşir.

YANIT: A

9. Adli yargı ilk derece mahkemelerince ve-
rilen ve kesin olmayan hüküm ve kararla-
ra karşı yapılacak başvuruları inceleyip 
karara bağlama yetkisi aşağıdakilerden 
hangisine aittir?

A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Bölge Adliye Mahkemesi
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Asliye hukuk mahkemesi

AÇIKLAMA
Bölge adliye mahkemesinin görevidir.

YANIT: B

10. Sayıştay denetleme ve inceleme görevle-
rini aşağıdakilerden hangisinin adına yap-
maktadır?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Maliye Bakanlığı
E) TBMM

AÇIKLAMA
Sayıştay; TBMM adına, denetleme ve inceleme iş-
lerini yapar.

YANIT: E
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11. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer 
alan mahkemelerden  değildir?

A) Asliye Ceza Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) Sulh Hukuk Mahkemesi
E) İdare Mahkemesi

AÇIKLAMA
İdare Mahkemesi idari yargıda yer alır.

YANIT: E

12. Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı düze-
nine dâhil mahkemelerden değildir?

A) İş Mahkemeleri
B) Kadastro Mahkemeleri
C) Aile Mahkemeleri
D) Asliye Ticaret Mahkemeleri
E) Vergi Mahkemeleri

AÇIKLAMA
Vergi mahkemeleri İdari Yargı düzenine dâhil 
mahkemelerdendir.

YANIT: E

13. Siyasi Partilerin gelir giderlerinin yasala-
ra uygunluğunu hangi mahkeme denet-
ler?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Sayıştay
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Yüksek Seçim Kurulu

AÇIKLAMA
Bu denetimi yapan mahkeme Anayasa Mahke- 
mesi’dir.

YANIT: A

14. vergi, benzeri mali yükümlülükler ve 
ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay 
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda ki-
min kararı esas alınır?

A) Hangi mahkemenin kararının uygulana-
cağına Uyuşmazlık Mahkemesi karar ve-
recektir.

B) Danıştay kararları esas alınır.
C) Hangi mahkemenin kararının uygulana-

cağına Yargıtay karar verecektir.
D) Sayıştay’ın kararları esas alınır
E) Hangi mahkemenin kararının uygulana-

cağına Anayasa Mahkemesi karar vere-
cektir.

AÇIKLAMA
Bu iki yargı arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay 
kararları esas alınır.

YANIT: B

15. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgi-
liler yazılı bildirim tarihinden itibaren kaç 
gün içinde karar düzeltilmesi isteminde 
bulunabilirler?

A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün 
D) 30 gün
E) 60 gün

AÇIKLAMA
İlgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün 
içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar dü-
zeltilmesi isteminde bulunabilirler.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Hakimler Savcılar Kurulu’nun verdiği han-
gi karara karşı yargı mercilerine başvuru-
labilir?

A) Meslekten nakletme
B) Meslekten çıkarma
C) Yükselme
D) Geçici yetki verme
E) Görevden uzaklaştırma

2. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sü-
resi kaç yıldır?

A) 7 yıl 
B) 10 yıl
C) 5 yıl 
D) 20 yıl
E) 12 yıl

3. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahke-
mesi’nde doğrudan doğruya iptal davası 
açma hakkına sahip değildir?

A) TBMM Başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) TBMM üye tamsayısının en az  1/5’i
D) İktidar partisi meclis grupları
E) Ana muhalefet partisi meclis grupları

4. İtiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurulması durumunda Anayasa Mahke-
mesi ne kadar süre içinde karar vermeli-
dir?

A) 2 ay 
B) 3 ay
C) 5 ay 
D) 4 ay 
E) 1 ay

5. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan’da 
yargılanabilecek devlet görevlilerinden 
birisi değildir?

A) Deniz Kuvvetleri Komutanı
B) Milli Eğitim Bakanı
C) Genel Kurmay Başkanı
D) Kara Kuvvetleri Komutanı
E) Sağlık Müdürü

6. Adli yargıdaki yüksek mahkeme aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Danıştay
B) Sayıştay
C) Yargıtay
D) Bölge idare Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

7. Bölge Adliye Mahkemesi içinde kaç hu-
kuk kaç ceza dairesi bulunmaktadır?

A) En az  3  hukuk, en az  2  ceza
B) En az  2  hukuk, en az  3  ceza
C) En az  5  hukuk, en az  3  ceza
D) En az  1  hukuk, en az  2  ceza
E) En az  2  hukuk, en az  1  ceza

8. İdari yargıda yer alan yüksek mahkeme 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Danıştay
E) Bölge idare Mahkemesi
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9. Uyuşmazlık Mahkemeleriyle ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Adli ve idari yargı mercileri arasındaki gö-
rev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümler.

B) Bir başkan ile on iki asıl, on iki yedek 
üyeden kurulur.

C) Hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır.
D) Başkanı Danıştayca kendi asıl ve yedek 

üyeleri arasından seçilir.
E) Bölümler ve Genel Kurul, Uyuşmazlık 

Mahkemesi Başkanlığı altında toplanır.

10. Kararları aynı yüksek mahkemede temyiz 
edilen mahkemelerin oluşturduğu düzene 
ne ad verilir?

A) Temyiz 
B) İtiraz yolu
C) Yargı kolu 
D) İstinaf
E) İstirdat

11. Aşağıdaki mahkeme eşleşmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) İdare Mahkemesi - Danıştay
B) Vergi Mahkemesi - Danıştay
C) Sulh Hukuk Mahkemesi - Yargıtay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi - Yargıtay
E) Vergi Mahkemesi - Sayıştay

12. Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden 
hangisini sadece şekil bakımından incele-
me ve denetleme hakkına sahiptir?

A) Kanun hükmünde kararname
B) Kanun
C) Anayasa değişikliği
D) Meclis içtüzüğü
E) Yönetmelik

13. I. İdare mahkemesi
 II. Sulh ceza mahkemesi
 III. Asliye hukuk mahkemesi
 IV. Vergi mahkemesi
 V. Bölge idare mahkemesi
 VI. Danıştay
 Yukarıdakilerden hangileri idari yargıda 

yer almaz?

A) I, IV ve V B) I, II ve III
C) V ve VI D) Yalnız VI
E) II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın gö-
revleri arasında yer almaz?

A) Sosyal güvenlik kurumlarının gelir ve gi-
derlerini  TBMM adına denetlemek

B) Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamak

C) Meclis içtüzüğünü Anayasa’ya aykırılık 
iddiasıyla incelemek

D) Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini 
denetlemek

E) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki 
kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarını 
TBMM adına denetlemek

15. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 
başvuru yollarının tüketildiği tarihten iti-
baren hangi süre içinde yapılmalıdır? 

A) 7 gün  B) 30 gün
C) 45 gün D) 60 gün
E) 1 yıl
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B Meslekten çıkarma cezasına ilişkin olan-
lar dışındaki kararlarına karşı yargı mer-
cilerine başvurulamaz.

2. E 12 yıl için seçilirler.

3. A Sadece Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana-
muhalefet partisi meclis grupları ve 
TBMM üye tam sayısının 1/5’i tutarında-
ki üyeler doğrudan iptal davası açmaya 
yetkilidir.

4. C 5 ay içinde karar vermelidir.

5. E Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyele-
ri, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Aske-
ri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahke-
mesi, Hakimler Savcılar Kurulu, Sayıştay 
ve Yargıtay üyeleri ve kuvvet komutanla-
rı, Genelkurmay Başkanı, Jandarma Ge-
nel Komutanı yargılanabilir.

6. C Yargıtay’dır.

7. A En az  3 hukuk ve en az  2 ceza dairesi 
yer alır.

8. D Danıştay’dır.

9. D Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anaya-
sa Mahkemesince seçilir.

10. C Verilen tanım, yüksek mahkemelerden 
hareketle yapılmış bir tanımdır ve yargı 
kolu kavramını ifade eder.

11. E Vergi mahkemesi idari yargı koluna dahil 
bir mahkemedir. Bu nedenle de yüksek 
mahkemesi Danıştay’dır.

12. C Anayasa değişiklikleri sadece şekil açı-
sından denetlenir.

13. E Sulh ceza ve asliye hukuk mahkemeleri 
adli yargıda yer alırlar.

14. C Meclis içtüzüğünü, inceleme yetkisi Ana-
yasa Mahkemesine aittir.

15. B 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; idari yargının tarihi gelişimine, 
Danıştay’ın görevlerine, daire ve kurullarının görevlerine, Bölge idare 
mahkemesine, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine dikkat edil-
melidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

iDari YarGının Gelişimi

Ülkemizde idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ayrı bir yargı düzeni içinde, idari 
yargı düzenindeki mahkemeler tarafından çözümlenmektedir. 

İdari rejim: İdarenin idari faaliyet ve işlemlerini özel hukukun uygulama alanı dışında tutarak, ayrı 
hukuk kurallarına tabi kılan, bu kuralları uygulayacak olan idari makamları adli makamlardan tamamen 
ayıran yönetim sistemine, idari rejim denir. Fransa’dan alınmıştır.

Adli İdare Rejimi: İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel 
adliye mahkemelerinde yapıldığı sistem adli idare olarak adlandırılmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda adli-idari yargı ayırımı olmadığı için, idari uyuşmazlıklar doğrudan ad-
li yargı mercilerince çözümlenmekteydi. Tanzimat sonrasında ise Fransa sisteminin benimsenmesiyle 
idari uyuşmazlıklara mülkiye memurları bakmaya başlamıştır.

İlk olarak 1868 yılında Şura-yı Devlet (Danıştay) kurulmuş böylece adli ve idari yargı ayırımı benim-
senmiştir. Ancak Şura-yı Devlet’in kararları görüş bildirici nitelikte olduğundan, idareden bağımsız bir 
yargı organı olarak düşünülmemiştir. 1876 Anayasası döneminde ise idari yargı sisteminden vazgeçil-
miştir. 1924 Anayasası ile idare davalarına bakmak ve idari uyuşmazlıkları çözmek üzere Danıştay’ın 
kurulması öngörülmüştür; idare, vergi ve bölge idare mahkemelerinin 1982 yılında kurulmasıyla iki de-
receli idari yargı sistemi tamamlanmıştır.

İdari Yargı içinde idare ve vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi, bölge idare mahkemeleri ise 
itiraz mercii olarak kurulmuşlardır. İdari yargı içinde yüksek mahkeme ise Danıştay’dır.

DanıştaY

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar 
ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi 
olarak bakar. Danışma ve inceleme mercii niteliğindedir:

Danıştay’ın idari görevleri: Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını 
incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmak.

Danıştay; Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekilleri, daire başkanları ve 
üyelerden oluşur.

Danıştay üyelerinin seçimi: İdari yargı hâkim ve savcıları ile Danıştay Kanunu’nda sayılan idari 
görevlerde bulunanlar arasından seçilir. Cumhurbaşkanı, Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme yetki-
sine sahiptir.

İDARİ YARGI TEşKİLATI 3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanı şu görevleri yapanlar arasından üye seçer:
 ➣ Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik
 ➣ Generallik, amirallik
 ➣ CB Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği
 ➣ Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az bu dere-
cedeki tetkik ve teftiş kurulu başkanlıkları, ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları

 ➣ Yükseköğretim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü
 ➣ Kamu kurum ve kuruluşlarının başhukuk müşavirliği, birinci hukuk müşavirliği, hukuk hizmetleri 
başkanlığı ve hukuk işleri müdürlüğü

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının seçimi: Kendi üyeleri arasından 
Danıştay Genel Kurulu tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilirler. Görev süreleri 
dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Daireler
Danıştay, 9’u dava ve 1’i idari daire olmak üzere, 10 daireden oluşur.

İdari Daire Olan Birinci Dairenin inceleyeceği ve karara bağlayacağı işler;
 ➣ Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri
 ➣ Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarıları
 ➣ Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartları ve sözleşmeleri
 ➣ İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıklar
 ➣ Kanunlarında Danıştay’da alacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekler
 ➣ Danıştayca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Cumhurbaşkanlığı veya 
Başbakanlıktan gönderilecek işler

 ➣ Kamulaştırma Kanunun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıklar
 ➣ İl Özel İdaresi Kanunu gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştay’a verilen işler
 ➣ Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan işler
 ➣ Derneklerin, kamu yararına çalışan örneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifler
 ➣ Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işler

Dava Dairelerinin Görevleri
 ➣ İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar yönünden, daireler arasındaki iş bölümünün 
belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.

 ➣ Tam yargı davaları yönünden iş bölümü;
• zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre,
• zarar idari eylemden kaynaklanmışsa hizmetin niteliğine göre belirlenir.

 ➣ Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin davalarda vergi dava daireleri arasındaki iş 
bölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.

 ➣ Temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, aynı konuda ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da 
görülecek davalara bakmak ve olağanüstü kanun yolları incelemelerinide yapmakla görevlidir.

 ➣ İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklar da ve bağlantılı davalarda 
merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.

 ➣ Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda mer-
ci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır.

 ➣ İş bölümünde idari ve vergi dava dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu belirlenmemiş 
davalara bakmak üzere birer idari ve vergi dava dairesi görevlidir.

 ➣ İş bölümünde aynı mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların birden fazla dairede çözümlenmesi 
konusunda fark esaslar belirlenebilir.
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Danıştay Genel Kurulu: Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, da-
ire başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur. Toplanma ve görüşme yeter sayısı Başkan ve 
üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla verilir.

Danıştay Genel Kurulu’nun görevi: Danıştay Kanunu ve diğer kanunlarla verilen seçim görevleri 
ile diğer görevleri yapmak ve Danıştay Kanunu’nda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul etmektir.

İdari İşler Kurulu: İdari İşler Kurulu, idari daire başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel 
Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üye-
liklerinde boşalma olması durumunda Genel Kurul tarafından 30 gün içinde seçim yapılır. Kurul’a Danış-
tay Başkanı veya başkan vekillerinden biri başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı on beştir.

İdari İşler Kurulu’nun görevleri: Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini, ka-
nunlarda bu kurulda görüşüleceği yazılı olan işleri ve Danıştay Başkanının havale edeceği işleri inceler, 
karara bağlar ve görüşünü bildirir. Ayrıca memurların yargılanmasıyla ilgili olarak verilen kararlara karşı 
yapılan itirazlar da İdari İşler Kurulu tarafından incelenir.

İdari ve vergi Dava Daireleri Kurulları: İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkan-
ları ile üyelerinden oluşur. Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden 
oluşur. Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için otuz bir, Vergi Dava Daireleri 
Kurulu için ise on üçtür.

Görevleri: İdare ve vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararları ile bu mahkemelerde ilk derece 
mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceler.

İçtihatları Birleştirme Kurulu: İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkan-
vekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuz 
birdir.

Görevleri: Danıştay kararları arasındaki farklılıkları gidermekle görevlidir. İçtihadı Birleştirme Kurulu 
kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanır. Bu kararlara, 
Danıştay daire ve kurulları ile idari yargı yerleri ve idare uymak zorundadır.

Başkanlık Kurulu: Danıştay Başkanının başkanlığında, Danıştay Genel Kurulunca iki yıl için se-
çilecek üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay 
üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur. Başkanlık kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerden 
birinin kurula katılmaması halinde, yedek üye toplantıya katılır. Kurul üyeliğine aynı daireden birden 
fazla kimse seçilemez. Üyeler kendilerini ile ilgili konularda kurul toplantılarına katılamazlar. Başkanlık 
kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde 15 gün içinde boşalan üyelik seçim yapılır ve 
seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.

Başkanlık Kurulunun Görevleri

 ➣ Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belirlemek.

 ➣ Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.

 ➣ Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve 
gerektiğinde yerlerini değiştirmek.

 ➣ Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.

 ➣ Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya bu işleri yapmak.

 ➣ Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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BaşKanlar KUrUlU

Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşur. Daire 
başkanın mazereti halinde, kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylar-
da eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Başkanlar Kurulunun Görevleri

 ➣ Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak,

 ➣ Ayrı yargı çevrelerinde bulunun idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin 
uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda mercii tayinini yapmak

 ➣ Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri görüşmek ve karara bağlamak

BölGe iDare mahKemeleri

BİM, doğrudan dava açılabilen ilk derece mahkemeleri değildir. Bölge İdare Mahkemeleri istinaf 
merciidirler. İdare ve Vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen veya İYUK’da sayılan mahke-
me kararlarına karşı İTİRAZ yoluna başvurulabilen bir merciidir. Ayrıca, yargı çevresindeki idare ve vergi 
mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar ve yürütmeyi durdurma 
kararlarına karşı yapılan itirazlarını sonuçlandırır. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanmasını Hakkında kanunun 9. maddesiyle, BİM’ne soruşturma izni verilmesine ilişkin bazı karar-
lara karşı yapılan itirazları inceleme ve karara bağlama yetkisi verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ve iki üyeden oluşur. Başkan ve üyeliklerine Hakimler Savcılar 
Kurulunca atama yapılır. Ankara, İstanbul ve İzmir BİM başkanlıklarına, istekte bulunan Danıştay üyele-
rinin HSK ile atanabileceği hükme bağlanmıştır.

iDare ve verGi mahKemeleri

İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargı düzeninde doğrudan dava açılabilen ilk derece mahkeme-
leridir. 

İdari uyuşmazlıklarda genel görevli mahkemeler idare mahkemeleridir.

İdare mahkemeleri Danıştay ve vergi mahkemelerinin görevine giren davalar dışındaki idari davaları 
karara bağlamakla görevlidir. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıklar hariç, idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar 
da idare mahkemelerinde görülür.

Vergi mahkemeleri de Kanun’da belirtilen uyuşmazlıkları çözümlemekle görevlidirler. Vergi mah-
kemeleri Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 
yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davalara bakar.

İdare ve vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları başkan 
ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder.

İdari yargı hâkimliği, sadece hukuk fakülteleri mezunlarının atanabileceği bir görev değildir. Hukuk 
fakültelerinin yanı sıra hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve 
maliye alanında yükseköğrenim görenler de idari yargı hâkimi olabilmektedirler.



27

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

AÇIKLAMALI SORULAR

1. İdarenin işleyişinin özel hukuk kuralları-
na tabi olduğu ve yargısal denetimin ge-
nel adliye makamlarında yapıldığı sistem 
hangisidir?

A) Adli idare sistemi
B) İdare sistemi
C) İdari rejim
D) Adli rejim
E) Genel rejim

AÇIKLAMA
Adli idare sistemi olarak adlandırılır.

YANIT: A
2. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun 

başka bir idari yargı merciine bırakmadı-
ğı karar ve hükümlerin son inceleme mer-
cii aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Bölge idare mahkemesi
D) Sayıştay
E) Anayasa mahkemesi

AÇIKLAMA
Danıştay’dır.

YANIT: B
3. Danıştay üyelerini Cumhurbaşkanı hangi 

görevliler arasından seçer?

A) Yargıtay üyeleri
B) Sayıştay üyeleri
C) TBMM üyeleri
D) Başbakanlık Genel Sekreterliği
E) Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardım-

cılığı, elçilik, valilik

AÇIKLAMA
Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, el-
çilik ve valilik görevleri yapanlar arasından seçer.

YANIT: E
4. İdari İşler Kurulu’nun seçimle belirlenen 

üyeliklerde boşalma olması halinde Genel 
Kurul kaç gün içinde seçim yapmalıdır?

A) 10 gün B) 15 gün
C) 30 gün D) 7 gün
E) 45 gün

AÇIKLAMA
30 gün içinde seçim yapılır.

YANIT: C

5. Danıştay’da idari ve dava daireleri kaç ta-
nedir?

A) 9 dava - 1 idari daire
B) 13 dava - 2 idari daire
C) 11 dava - 2 idari daire
D) 13 dava - 1 idari daire
E) 14 dava - 2 idari daire

AÇIKLAMA
Danıştay’da 9 dava ve 1 idari daire olmak üzere 
10 daire vardır.

YANIT: A

6. Danıştay’a idari yargı hakim ve savcılar 
arasından seçilecek üyeleri atama yetkisi 
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Danıştay Başkanı
C) Adalet Bakanı
D) Hakimler ve Savcılar Kurulu
E) Bakanlar Kurulu

AÇIKLAMA
HSK atama yetkisine sahiptir.

YANIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi Başkanlık Kuru-
lunun görevlerinden biridir?

A) Zorunlu hallerde daire başkanının daire-
sini değiştirmek

B) Daireler arasında işbölümü karar tasarısı 
hazırlamak

C) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilme-
miş olan yönetim işlerini belli etmek

D) Danıştay daireleri arasında çıkan görev 
uyuşmazlıklarını karara bağlamak

E) Danıştay başkanının kurulda görüşülme-
sini uygun gördüğü işleri görüşüp karara 
bağlamak

AÇIKLAMA
A, B, D, E seçenekleri Başkanlar Kurulunun görevi 
iken, C seçeneği Başkanlık Kuruluna aittir. Kuru-
lun bir diğer görevi de kanunlarla verilen diğer gö-
revleri yerine getirmektir. Başkada görevi yoktur.

YANIT: C
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8. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebil-
mek için kaç  yıl  süre ile Danıştay üyeliği 
yapmış olmak zorunludur?

A) 3 yıl B) 4 yıl
C) 5 yıl D) 10 yıl
E) 15 yıl

AÇIKLAMA
Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için 
4 yıl, başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek 
için 3 yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak 
zorunludur.

YANIT: B
9. Danıştay İdari dava daireleri ile vergi da-

va daireleri kendi aralarında hangi esasa 
göre çalışır?

A) İşbölümü
B) Hiyerarşi
C) İdari Vesayet
D) Hukukun üstünlüğü
E) Anayasanın üstünlüğü

AÇIKLAMA
Danıştay İdari dava daireleri ile vergi dava dairele-
ri kendi aralarında işbölümü esasına göre çalışır.

YANIT: A
10. İçtihadı Birleştirme Kurulu kararları, gön-

derildikleri tarihten itibaren ne kadar süre 
içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanır?

A) Kararın gönderildiği gün
B) 1 hafta
C) 15 gün
D) 1 ay
E) 45 gün

AÇIKLAMA
İçtihadı Birleştirme Kurulu kararları, gönderildikleri 
tarihten itibaren 1 ay içerisinde Resmi Gazete’de 
yayımlanır.

YANIT: D
11. Bölge İdare Mahkemeleri kurulması kara-

rını kim verir?

A) Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu
B) Adalet Bakanlığı
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E) Cumhurbaşkanı

AÇIKLAMA
Bölge idare mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve 
iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığın-
ca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur.

YANIT: B

12. İdare Mahkemelerinin kaldırılmasına kim 
karar verir?

A) Hâkimler Savcılar Kurulu
B) Adalet Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Bakanlar kurulu
E) Danıştay

AÇIKLAMA
Mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrele-
rinin değiştirilmesine, İçişleri, Maliye Bakanlıkları 
ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alına-
rak, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler 
ve Savcılar Kurulunca karar verilir.

YANIT: A
13. şura-yı Devlet ne zaman kurulmuştur?

A) 1838 B) 1876
C) 1868 D) 1921
E) 1961 

AÇIKLAMA
Şura-yı devlet yani Danıştay 1868 yılında kurul-
muştur. Meclis-i Vaka, Şura-yı Devlet ise Divan-ı 
Ahkam-ı Adliye olarak ikiye ayrılarak adli ve idari 
yargı ayrımı tesis edilmiştir.

YANIT: C
14. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk 

derece mahkemesi olarak bakacağı dava-
lardan birisi değildir?

A) Bakanlar Kurulu kararlarına
B) Danıştay Başkanlığına ait müşterek ka-

rarnameler
C) Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine
D) Cumhurbaşkanı müşterek kararnamele-

rine
E) Kamu kuruluşlarınca yapılan düzenleyici 

işlemlere
AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere 
karşı hiçbir yerde dava açılamaz.

YANIT: D
15. Aşağıdakilerden hangisi İçtihatları Birleş-

tirme Kurulunda yer almaz?

A) HSK Başkanı
B) Danıştay başkanı
C) Başsavcı
D) Başkanvekili
E) Dava Dairesi Başkanı

AÇIKLAMA
İçtihadı Birleştirme Kuruluna HSK Başkanı katıla-
maz. Sadece B, C, D, E yer alanlar katılabilir.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat ön-
cesinde idari uyuşmazlıkları kim çözüm-
lemekteydi?

A) Padişah 
B) Kazaskerler
C) Kadı 
D) Vali
E) Sadrazam

2. Aşağıdakilerden hangisi Başkanlar Kuru-
lunun görevlerinden değildir?

A) Danıştay tetkik hakimlerinin çalışacakları 
daireleri belli etmek

B) Zorunlu hallerde üyelerinin dairelerini de-
ğiştirmek

C) Daireler arasında işbölümü karar tasarısı 
hazırlamak

D) İdare Mahkemelerince verilen kararlara 
itiraz yolu ile bakmak

E) Üyelerin görev yerlerini belirlemek

3. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargı 
Hâkimliğine atanabilmek için eğitim alına-
bilecek bölümlerden değildir?

A) Hukuk  
B) Siyasal Bilimler 
C) İktisat   
D) Turizm
E) Maliye

4. İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun toplan-
ma ve görüşme yeter sayısı nedir?

A) 30 B) 31 C) 40
D) 41 E) 50

5. Danıştay Başkanının başkanlığında Baş-
savcı, başkanvekilleri ve daire başkanla-
rından oluşan Danıştay Kuruluna ne ad 
verilir?

A) İdari İşler Kurulu
B) İdari Dava Daireler Kurulu
C) Başkanlık Kurulu
D) Başkanlar Kurulu
E) İçtihadı Birleştirme Kurulu

6. Bölge İdare Mahkemelerinin kuruluşun-
da aşağıdaki Bakanlıkların hangisinin et-
kisi yoktur?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Gümrük ve Tekel Bakanlığı
E) Kalkınma Bakanlığı

7. Bölge İdare Mahkemeleri kaç üyelidir?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

8. Aşağıdakilerden hangisi içtihatların bir-
leştirilmesini isteme yetkisine sahip de-
ğildir?

A) Avukatlar
B) Danıştay Başkanı
C) İdari Dava Dairesi
D) Vergi Dava Dairesi
E) Başsavcı

9. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın-
da Kanunun uygulanmasına ilişkin dava-
lar hangi mahkemede görülür?

A) İdare Mahkemeleri
B) Vergi Mahkemeleri
C) Sulh Hukuk Mahkemeleri
D) İcra Mahkemeleri
E) İflas Mahkemeleri

10. Danıştay ve vergi mahkemelerinin görevi-
ne giren davalar dışındaki davaları karara 
bağlamakla görevli mahkemeler aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İdare Mahkemeleri
B) Vergi Mahkemeleri
C) Sulh Hukuk Mahkemeleri
D) İcra Mahkemeleri
E) İflas Mahkemeleri

11. İdarenin idari faaliyet ve işlemlerini özel 
hukukun uygulama alanı dışında tutarak, 
ayrı hukuk kurallarına tabi kılan, bu kural-
ları uygulayacak olan idari makamları ad-
li makamlardan tamamen ayıran yönetim 
sistemi hangisidir?

A) İdari rejim
B) Adli rejim
C) Özel rejim
D) Adli idare sistemi
E) Asli rejim
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12. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari 
dairesinin görevlerinden değildir?

A) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu’nca 
gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hak-
kında görüş bildirmek

B) Tüzük tasarıları hakkında görüş bildir-
mek

C) İçtihadı birleştirme kararları hakkında gö-
rüş bildirmek

D) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
yargılamalarına ilişkin görülecek işler

E) İdari makamlar arasında görev ve yetki-
den doğan ve Başbakanlıktan gönderilen 
uyuşmazlıklar

13. Aşağıdakilerden hangisi içtihadı birleştir-
me kararlarıyla ilgili yanlış bilgidir?

A) Gönderildikten itibaren bir ay içinde Res-
mi Gazetede yayımlanır.

B) İçtihadı Birleştirme Kurulu tarafından ve-
rilir.

C) Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları 
ile idari yargı yerleri ve idare uymak zo-
rundadır.

D) Danıştay Başkanı’nın havalesi üzerine, 
Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra 
uyuşmazlık konusu kararlar incelenir ve 
içtihadın birleştirilmesine karar verilir.

E) İlgili kişilerin, içtihadın birleştirilmesinden 
ne şekilde yararlanacağı da Yasa’da dü-
zenlenmektedir.

14. Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle 
gelen organlarının organlık sıfatlarını kay-
betmeleri hakkındaki istemler hangi mer-
ci tarafından incelenerek ve karara bağla-
nır?

A) İdare Mahkemeleri
B) Bölge İdare Mahkemeleri
C) Yargıtay
D) Bölge Adliye Mahkemeleri
E) Danıştay

15. İdari işlem ve eylemlerden doğan uyuş-
mazlıkların ayrı bir yargı düzeni içinde yer 
alan mahkemeler tarafından çözümlen-
mesi sistemi hangi ülkeden alınmıştır?

A) ABD
B) Fransa
C) İngiltere
D) İsveç
E) Kanada

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B Osmanlı İmparatorluğu’nda idari uyuş-
mazlıkları kazaskerler ve Divan-ı Hüma-
yun çözümlemekteydi.

2. D İdare Mahkemelerinin tek hakimle verdiği 
kararlada itiraz mercii Bölge İdare Mah-
kemesidir.

3. D Hukuk fakültelerinin yanı sıra hukuk bilgi-
sine programlarında yer veren siyasal bi-
limler, idari bilimler, iktisat ve maliye ala-
nında yükseköğrenim görenler de idari 
yargı hâkimi olabilmektedirler.

4. B Kurul 31 kişi ile toplanır. Esas hakkında-
ki karar yeter sayısı salt çoğunluk, değer 
kararları oyçokluğu ile karar verilir.

5. D Verilen tanım Başkanlar Kuruluna aittir. 
Daire Başkanının mazereti halinde, kuru-
la dairenin en kıdemli üyesi katılır. Karar-
lar oy çokluğu ile verilir.

6. E Bölge İdare Mahkemeleri, İçişleri, Maliye 
Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel bakanlık-
larının görüşleri alınarak Adalet bakanlı-
ğınca kurulur.

7. B BİM, bölge idare mahkemesi başkanı ve 
üyeleri olmak üzere iki üyeden oluşur.

8. A Kanun, içtihatların birleştirilmesini isteme 
yetkisini B, C, D, E şıklarındaki birimlere 
vermiştir.

9. B AATUHK’nun uygulanmasına ilişkin da-
valara Vergi Mahkemeleri bakar.

10. A İdare Mahkemeleri, Danıştay ve vergi 
mahkemelerinin görevine giren davalar 
dışındaki idari davalar bakmakla görev-
lidir.

11. A Bu yönetim sistemi idari rejimdir.

12. C İçtihadı birleştirme kararları İçtihadı Bir-
leştirme Kurulu tarafından verilir.

13. E Yasa’da düzenlenmemiştir. Yani içtihadı 
birleştirme kararı lehine olanlar, bu deği-
şiklikten yararlanamamaktadır.

14. E Bu istemler Danıştay tarafından incele-
nerek ve karara bağlanır.

15. B İdari Rejim sistemini Fransa Danıştay ör-
neğinden aldık.
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; idari yargının görev alanını belirleme-
de kullanılan ölçütlere, idare işlevi, yasama işlevi, yargı işlevi kavram-
larına, yargı denetimine idarenin takdir yetkisi konusuna dikkat edil-
melidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

Kural olarak idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. Ancak ba-
zı durumlarda idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenmektedir. 
İdarenin işlem ve eylemlerinden doğan hangi davaların adli yargıda çözümleneceği her zaman açık bir 
şekilde yasalarda düzenlenmiş değildir.

Görev Alanı Sorunu: İdari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların idari yargı merciilerinde 
çözümlenmesi mutlak şekilde uygulanan bir kural değildir. Bazı idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar, adli yargıda çözümlenebilmektedir. İdarenin işlem ve eylemlerinden doğan hangi dava-
ların adli yargıda hangilerinin idari yargıda görüleceği bazen yasada açıkça belirlenmiştir. Ancak bazı 
hallerde yasal düzenleme eksikliği veya yasa kuralının yoruma açık olması sebebiyle idari-adli yargı 
ayrımının kesin ve net sınırları çizilememektedir. Bu durumda, uyuşmazlığın hangi yargı düzeninde 
çözümleneceği sorunu uyuşmazlık mahkemesine götürülmekte ve dava süreci uzamaktadır.

iDari YarGının Görev alanının BelirlenmeSinDe 
KUllanılan ölçütler

İdari yargının ortaya çıkmasıyla idari yargının görev alanına ilişkin birtakım ölçütler geliştirilmiştir. 
Bunların başlıcaları; kamu gücü ölçütü, kamu hizmeti ölçütü ve karma ölçüttür.

 ➣ Kamu gücü ölçütü: idarenin kamu gücü kullanarak yaptığı işlemler ve eylemler, idare hukuku-
nun konusuna girer.

 ➣ Kamu hizmeti ölçütü: İdarenin kamu hizmeti görmek için yaptığı işlem ve eylemler, idare huku-
kunun alanına girmektedir, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm yeri de idari yargıdır.

 ➣ Karma Ölçüt: İdarenin kamu hizmetlerini yürütürken özel hukuku aşan, üstün yetkiler kullandığı 
işlem ve eylemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargıda çözümlenmesi kabul edilmiştir. 

Bazı idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan davalar, adli yargı merciileri tarafından görülmektedir. 
Dolayısıyla uyuşmazlıkla ilgili yasal düzenlemere bakarak idari yargının görevli olup olmadığına karar 
verilebilmektedir. Örneğin, Kabahatler kanununun 3. maddesine göre idari yaptırımlara karşı, başka 
kanunlarda aksine hüküm bulunmadığı takdirde, adli yargıya itiraz edilecektir. Kamulaştırma kanunu, 
kamulaştırma işlemi dışında doğacak diğer uyuşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesini öngörmekte-
dir. İdarenin İş Kanunu ve yargıda çözümlenmesini öngörmektedir. İdarenin İş Kanunu ve Karayolları 
Trafik Kanunu kapsamındaki eylem ve işlemleri de adli Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki eylem 
ve işlemleri de adli yargının görev alanındadır. Nüfus ve Tapu Sicili ile ilgili davalarda yargının görev 
alanındadır. Nüfus ve Tapu Sicili ile ilgili davalarda yasa gereği adli yargıda görülmektedir.

iDare işlevi
İdare işlevinin içeriğini; “idare etmek” ve sürekli olarak yapılması gereken “kamu hizmetlerini gör-

me” oluşturur. Yasama ve yargı organlarının, gereksinimlerinin giderilmesi, mal ve yönetimleri altındaki 
değerlerin korunması amacına yönelik, kesintisiz olarak yürütülmesi gereken etkinlikleri idare işlevine 
girmekte ve dolayısıyla idari işlemler yapılmaktadır.

İDARİ YARGININ GÖREv ALANI vE İDARİ 
YARGI DENETİMİNİN SINIRI 4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Tanım: Yasama, yargı ve yürütme işlevleri dışında kalan tüm kamusal faaliyetler idari işlevini oluş-
turur.

İdari işlevlerinin içeriğini idare etmek, ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi veya kişi mal ve de-
ğerlerin korunmasına yönelik sürekli olarak yapılması gereken kamu hizmetlerini görme oluşturur. Bu 
belirleme doğrultusunda yasama ve yargı organlarının gereksinimlerinin giderilmesi mal ve yönetimleri 
altındaki değerlerin korunması amacına yönelik, günlük ve fakat uzun süreli ve bu bakımdan da kesinti-
siz olarak yürütülmesi gereken ekinlikleri idare işlevine girmekte ve bunun içinde anılan organların çatısı 
altında da idari etkinlikler görülmekte ve dolayısıyla idari işlemler yapılmaktadır.

YaSama işlevi
Yasama işlevini yerine getiren Yasama Organı TBMM’dir.
TBMM’nin görev ve yetkileri (geleneksel işlevi): Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Ba-

kanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde karar-
name çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para 
basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; 
genel ve özel af ilanına karar vermek.

TBMM’nin diğer görevleri (siyasi nitelikli): Bir üyenin belli konuda ve altı ayı geçmemek üzere Ba-
kanlar Kurulu’nca verilecek bir görevi kabul etmesine karar vermek; milletvekilliğinin düşmesine, yasa-
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönde-
rilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermek; İçtüzük yapmak; olağanüstü 
hal ve sıkıyönetim ilanı kararlarını onaylamak, sürelerini değiştirmek, uzatmak ve kaldırılmasına karar 
vermek; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçmek; kamu iktisadi teşebbüslerini denetlemek; kal-
kınma planlarını onaylamak.

YarGı işlevi
Yargı işlevi, esas olarak, bağımsız mahkemelerde görevli hâkimlerin, önlerine gelen uyuşmazlıkları, 

yargılama usulü kuralları çerçevesinde çözmeleridir. 
Çekişmesiz yargı: Uyuşmazlığın her zaman iki veya daha fazla taraf arasında olması gerekmez. 

Yargıç tek taraflı olarak davacının istemlerine ilişkin karar verilmesini gerektiren davalarda da yargılama 
usulü kuralları çerçevesinde karar verdiği için yargılama faaliyeti yapmaktadır.

Yargı faaliyetinin iki temel unsuru vardır; bu unsurlar bağımsız mahkemelerde görevli hâkimler ve 
yargısal usullerle yerine getirilmedir.

*Fonksiyonel bakımdan yasama ve yürütmeden ayrı olup bağımsız mahkemelerin, yargılama süreci 
ile ilgili işlemleri, idari işlemler kapsamına girmemektedir.

**Bağımsız mahkemelerin yargılama süreciyle ilgili işlemleri ve yargılama sürecine katkıda bulunan 
işlemler, idari işlem sayılmazlar. 

***Yargıçların yargısal görevleriyle ilgili değerlendirilmeleri yargı işlevine dâhildir; ama yargı men-
supları hakkında tesis edilen, ilerleme yükselme, göreve son verme, yer değiştirme gibi yargılama faali-
yeti dışında kalan işlemler idare işlevi kapsamındadır.

Yürütme işlevi
Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. İdarenin 

Yürütme içinde, Yürütmenin uzantısı olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu aynı zamanda idare teşkilatında yer alan idari makamlardır.

Yürütmenin “hükümet tasarrufu” sayılan işlemleri: Bakanlar Kurulu’nun oluşumuna ilişkin işlemler; 
yürütme organının yasama organıyla ilişkileri çerçevesinde yaptığı işlemler; Cumhurbaşkanının Ana-
yasa değişikliği sürecinde yaptığı işlemler; Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası 
açma işlemi; Yürütme organının başka devletlerle olan ilişkisi çerçevesinde yaptığı işlemler, “hükümet 
tasarrufu” olarak nitelenmektedir.

Yürütme fonksiyonu işlemleri: Cumhurbaşkanı’nın yasama alanına ilişkin görev ve yetkileri; Ba-
kanlar Kurulu’nun kanun teklif etme yetkisi; Cumhurbaşkanı’nın yürütme alanına dâhil görev ve yetkileri 
(atama işlemi niteliğinde olanlar ile kararnameleri imzalamak dışındaki yetkiler); Bakanlar Kurulu’nun 
hükümet programının hazırlanması ve sunulması;  gerekli görüldüğünde TBMM’den güven istenmesi.

iDarenin haKSıZ Fiilleri (Fiili YOl)
İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemleri, fiili yol olarak ad-

landırılır ve bu eylemlerden doğan zararların tazmini, adli yargı mercilerinde dava edilir.
İdarenin hukuk dışına çıkma yetkisi bulunmamaktadır. Yok hükmünde veya açık ve ağır hukuka aykırılık 

taşıyan bir işlemin uygulanması; herhangi bir hukuki işleme dayanılmaksızın bir hak veya hürriyete tecavüz 
edilmesi durumunda idari faaliyetten söz edilemez. Uygulamada mülkiyet hakkına hukuki gerekçe olmaksı-
zın el konması, gözaltına alınanlara işkence yapılması, sık rastlanan fiili yol örneklerindendir.
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Yargıtay’ın işkenceye ilişkin bir kararında şöyle denmektedir: “Kural olarak idari eylem ve işlem nede-
niyle kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı açılacak tazminat davaları idari yargının görev alanı içindedir. 
Ne var ki idari işlem ve eylemin sözkonusu olmadığı veya yasa koyucusunun açık olarak görev verdiği du-
rumlarda Adli Yargı’da da idari olaylara dava açılması olanağı verir. Türk hukuk sisteminde idareye atıf ve 
isnat edilebilecek bir nitelikte olmakla birlikte işlem ve eylemin bozularak idari karakterini kaybettiği hallerde 
sorumluluğun özel hukuk kurallarına göre yargı yerinde belirleneceği de kabul edilmektedir.

YarGı Denetimi DışınDa BıraKılan işlemler
İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Ancak Cumhurbaşkanının tek başına 

yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bazı işlemleri yargı denetimi 
dışında bırakılmıştır. Yargı Denetimi dışında bırakılan işlemlerin varlığı hukuk devleti ilkesiyle bağdaşma-
maktadır.

Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapacağı İşlemler: Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanun-
larda Başbakan ve ilgili bakanların imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri 
dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı ka-
rarlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dâhil yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanının 
tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır 
ve bu işlemler için yargı yolu açıktır. İdari yargının yerleşik içtihadına göre bir başka organını, kurumun 
katkısıyla yapılan işlemler, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlem sayılmamaktadır. Aday gösterme, 
önerme, seçme gibi başka idari birimin katkısıyla tesis edilen işlemler, doğrudan doğruya yapılmadığı için 
yargı denetimine tabidir.

Yüksek Askeri şura’nın denetim dışı kararları: Yüksek Askeri Şura’nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk 
nedeniyle emekliye ayırma kararlarını yargı denetimi dışında tutmaktadır.

Yüksek Askeri Şuranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Ko-
mutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadro-
larında bulunan orgeneral ve oramirallerdir. Yüksek Askeri Şuranın Başkanı Başbakandır. Başbakan bu-
lunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri Şura’ya Başkanlık eder. 1972 tarihinde yalnız barış 
zamanında görev yapmak üzere Başkent’te kurulmuştur. Esas olarak görüş bildirmekle görevlidir. Ancak 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Şura’ya general ve amirliğe terfi edecekleri seçmek ve Silahlı 
Kuvvetlerden ayırma işlemleri tesis etmek görevleri verilmiştir. Yargı denetimi bakımından bu işlemler önem 
taşımaktadır. Anayasa Yüksek Askeri Şura tarafından alınan kararların yargısal denetimini engelleyerek 
general ve amirliğe terfi ve kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayırma işlemlerinin dava edilmesini önlemiştir.

Hakimler Savcılar Kurulu’nun denetim dışı kararları: Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun meslekten 
çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açılmış; ancak diğer işlemlerine yargı yolu kapalı tutulmuştur.

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, 
yükselme, birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, disiplin cezası verme yetkilerinin yargı denetimi dışında 
kalması, hâkimleri hukuki güvenceden yoksun bırakmaktadır.

Kurul Genel Kurulunun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on 
gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen 
kararlar kesindir.

Dairelerin kararlarına karşı da Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, kararı veren 
daireden yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği karar-
lara karşı, Başkan veya ilgililer tebliğ tarihinden on gün içinde, Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz üzerine 
verilen kararlar kesindir. Daha önce belirtildiği üzere meslekten çıkarmayı gerektiren kararlara karşı dava 
açmak mümkündür. Kanun’a göre bu dava Danıştay’da açılacaktır.

İdari Yargının Görev Alanı Dışında Bırakılan Uyuşmazlıklar: Tahkim Yoluyla Çözümlenen Uyuş-
mazlıklar: Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların 
milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık un-
suru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

İdarenin Takdir Yetkisinin Denetimi ve Yerindelik Yasağı: Anayasa’ya göre, yargı yetkisi, idari eylem 
ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 
kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez, yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuku uygunluğunun de-
netimiyle sınırlı olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. İYUK’da idare mahkemelerin 
yerindelik denetimi yapamayacağı açıkça belirtilmiştir.
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İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdare mahkeme-
leri yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 
yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari işlem veya eylem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak 
biçimde karar veremezler.

İdarenin Takdir Yetkisi: İdareye işlemin sebebini, konusunu, zaman ve yerini belirlemek; çeşitli çözüm-
lerden birini seçmek; işlem yapmak ya da yapmamak konusunda verilen bu hareket serbestisi, takdir yetkisi 
olarak adlandırılmaktadır. Hukuk kuralları idareye yapılabilir, atanabilir, değiştirilebilir gibi tercih imkanı ta-
nıyan ifadelerle takdir yetkisi verebilir veya gerekli tedbirleri alır, gerekli işlemleri yapar şeklinde düzenle-
melerle nasıl davranacağını belirlemeyi idareye bırakır. İdarenin işlem ve eylemlerinin açıkça düzenlenmesi 
günlük yaşamdaki her ihtimalin öngörülmesi mümkün değildir. Bu nedenle takdir yetkisi tanınması zorunlu-
dur. Sorun bu yetkinin kullanımında ortaya çıkmaktadır.

Takdir Yetkisinin Denetlenmesi: Anayasa ve İYUK’da yer alan idarenin takdir yetkisini kaldıracak 
şekilde yargı kararı verilemeyeceği kuralı, takdir yetkisine dayanılarak yapılan işlemlerin yargı denetimi 
dışında kalacağı anlamına gelmemektedir. Bu sebeple idarenin takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılıp 
kullanılmadığı, idari yargı merciilerince denetlenmektedir. Türkiye’de idari yargının yerleşik içtihad, takdir 
yetkisinin sınırsız ve mutlak bir yetki olmayıp, kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle sınırlı olduğu 
yönündedir. Uygulamada idari yargı takdir yetkisinin mutlak ve keyfi olarak kullanılan bir yetki olmadığını 
vurgulayarak kamu yararına ve kamu hizmeti gereklerine uygunluk denetimi yapar.

Yerindelik denetimi, takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluğunun belirlenme-
sinde, idari yargı hâkiminin yetkisinin sınırıdır. Yerindelik denetimi hukuka uygunluk denetiminden farklıdır. 
Hukuka uygunluk denetiminde bir işlem veya eylemin yürürlükteki mevzuata yargı içtihatlarına ve süreklilik 
kazanmış olan idari uygulamalara aykırı olup olmadığı denetlenirken, yerindelik denetiminde hukuka uygun 
bir işlem veya eylemin yapılıp yapılmamasına veya ne şekilde yapılması gerektiği denetlenmektedir.

Yerindelik denetiminin belirlenmesinde kullanılan ölçütler:
*Nesnellik (objektiflik): Bir işlemde takdir yetkisi kullanılırken eşitlik ilkesine, hizmet gereklerine ve ka-

mu yararına uygun davranılmadığı somut ve objektif olarak belirlenemiyorsa, yapılacak denetim yerindelik 
denetimi olacaktır.

**İdarenin tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olduğu hallerde yargı, bu yetkinin belirli bir kişi lehi-
ne kullanmaya zorlayamayacaktır.

***İdarenin yürütmesi gereken bir faaliyet hakkında, talimat niteliğinde hüküm kurulması da yerindelik 
denetimi olarak kabul edilmektedir.

Açık hata denetimi veya açık değerlendirme hatası kontrolü: İdarenin takdir yetkisini kullanırken 
açık hataya düştüğünün belirlenemediği hallerde yapılacak denetim, yerindelik denetimi olacaktır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre idari mahkemeler, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil 
ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde 
karar veremezler.

İdari yargı yetkisinin bir başka sınırı da; idari işlem veya eylem niteliğinde yargı kararı verilemez. 
Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri, önlerine gelen davalarda davayı kabul (işlemin iptaline ve tazminata) 
veya ret kararı vermektedirler. Bunlar idari işlem ya da eylem değil yargı kararıdır. İdari Yargılama Usul 
Kanunun 2. maddesinde idari yargı yetkisinin bir diğer sınırı da idari yargı yerlerinin idari işlem ve eylem 
niteliğinde yargı kararları verememesidir. İdari yargı yerleri açılan davalarda işlemin iptaline ya da tazminata 
hükmetmekte yahut davayı reddetmektedir.

Yerindelik Denetim Yasağı: İdari ve Vergi Mahkemeleri kararları Danıştay’ın denetim süzgecinden geç-
tiği için, yerindelik denetimi yasağının anlam ve kapsamı Danıştay kararlarıyla belirlenmektedir. Eğer yargıç, 
yetkisinin derinliğine inme sınırlarını olayların özelliklerine göre bizzat tayin etmez veya edemezse bunun 
tepkileri uzun vadede görülecek ve yargı müessesinin saygınlığından sözedilebilecek, kararların tarafsızlığı, 
kolayca tartışılır hale gelecektir. Bunun dışında bir müeyyide olamayacağı fakat böyle bir müeyyide de pek 
ağır olduğu için, kamu hukuk yargıcı, kendi dikey yetki alanını kendi belirleyecektir. İdari yargı hakimi idare-
cinin keyfiliği, hakimin keyfiliğiyle ikame edilmiş olur eleştirisine muhatap olmayacak şekilde karar vermelidir.

İdarenin Yargı Kararıyla İşlem Yapmaya Zorlanamaması: İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre 
idari mahkemeler, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilme-
sini kısıtlayacak veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde karar veremezler. Bu kural uygulamada, 
idarenin yargı kararıyla işlem yapmaya zorlanamayacağı şeklinde yorumlanır.

İdari İşlem veya Eylem Niteliğinde Yargı Kararı verilememesi: Danıştay, idare ve vergi mahke-
meleri, önlerine gelen davalarda davayı kabul veya red kararı vermektedirler. Halbuki adli yargı mercileri 
için böyle bir sınırlama olmaması nedeniyle, adli yargı hakimleri, idareye ne şekilde hareket edeceklerini 
söyleyebilmekte, bazen idare yerine geçerek karar alabilmektedirler. İdari mahkemesinin kararlarının kendi-
liğinden sonuç doğurmaması kararların idare tarafından uygulanmasının gerekmesi, idari yargının etkinliğini 
azaltmaktadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. I. Kamu gücü ölçütü
 II. Kamu hizmeti ölçütü
 III. Karma ölçüt
 Yukarıdakilerden hangileri idari yargının 

görev alanının belirlenmesinde kullanılan 
ölçütlerdendir?

A) I ve II B) II ve III
C) Yalnız I D) I ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Bunların hepsi idari yargının görev alanını belirle-
yen ölçütlerdedir.

YANIT: E

2. Devlet ya da kamu tüzelkişilerinin, kamu 
yararının gerektirdiği hallerde karşılığı-
nı peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz bir malın tamamına ve-
ya bir kısmına zorla el atması aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İstimval B) Geçici işgal
C) Trampa D) Kamulaştırma
E) Takas

AÇIKLAMA
Kamulaştırma işlemidir.

YANIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi  TBMM’nin gö-
revlerinden değildir?

A) Para basımına karar vermek
B) Bakanlar Kurulu’nu denetlemek
C) Af ilan etmek
D) Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağır-

mak
E) Savaş ilanına karar vermek

AÇIKLAMA
MGK’yı toplantıya çağırmak  TBMM görevlerinden 
değildir.

YANIT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi  TBMM’nin idare 
işlevi kapsamında yaptığı işlemlerden bi-
ridir?

A) Savaş ilanına karar vermek
B) Kanun değiştirmek
C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini 

atamak
D) Bakanlar Kurulu’nu denetlemek
E) Bütçe Kanun tasarılarını kabul etmek

AÇIKLAMA
RTÜK üyelerini atamak idare işlevidir.

YANIT: C
5. Suçluyu ve suç kanıtlarını arayıp topla-

mak, adli mercilere ulaştırmak hangi kol-
luk kapsamındadır?
A) Adli kolluk
B) İdari kolluk
C) Askeri kolluk
D) Asli kolluk
E) Ceza kolluğu

AÇIKLAMA
Adli kolluk faaliyetidir.

YANIT: A

6. Siyasal nitelikte oldukları gerekçesiyle 
yargı yerlerince yargı denetimi dışında bı-
rakılan yürütme organının işlemleri aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Yasama kısıntısı
B) Hükümet tasarrufu
C) Yürütme tasarrufu
D) İdari tasarruf
E) İdare kısıntısı

AÇIKLAMA
Hükümet tasarrufudur.

YANIT: B
7. Aşağıdakilerden hangisi hükümet tasar-

rufu olarak nitelendirilemez?
A) Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkeme-

si’ ne iptal davası açma işlemi
B) Bakanlar Kurulu’nun oluşumuna ilişkin 

işlemler
C) Yürütme organının başka devletlerle 

olan ilişkisi çerçevesinde yaptığı işlemler
D) Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı 

işlemler
E) Yasama organının yürütme organıyla 

ilişkileri çerçevesinde yaptığı işlemler
AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler ya-
sama kısıntısıdır.

YANIT: D
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8. Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi 
dışında bırakılan idare işlem ve eylemler-
den değildir?

A) Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı 
işlemler

B) Yüksek Askeri Şura’nın terfi işlemleri
C) Hakimler Savcılar Kurulu’nun meslekten 

çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki 
kararları

D) Bakanlar Kurulu kararları
E) Yüksek Askeri Şura’nın kadrosuzluk ne-

deniyle emekliye ayırma kararları

AÇIKLAMA
Bakanlar Kurulu kararları yargı denetimine tabidir.

YANIT: D

9. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Askeri 
şura’nın üyeleri arasında yer almaz?

A) Genelkurmay Başkanı
B) Kuvvet komutanları
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) Milli Savunma Bakanı

AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı yer almaz.

YANIT: C

10. Yüksek Askeri şura’nın Başkanı Başba-
kandır. Başbakan bulunmadığında YAş’a 
aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A) Milli Savunma Bakanı
B) Genelkurmay Başkanı
C) Donanma Komutanı
D) Jandarma Genel Komutanı
E) Kuvvet Komutanları

AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanı başkanlık eder.

YANIT: B

11. Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin görev 
süresi kaç yıldır?

A) 2 yıl B) 3 yıl C) 4 yıl
D) 5 yıl E) 12 yıl

AÇIKLAMA
12 yıldır. Süresi biten üyeler tekrar seçilemezler.

YANIT: E

12. Hakimler Savcılar Kurulu’nun meslekten 
çıkarmayı gerektirecek kararlarına karşı 
aşağıdakilerden hangisinde dava açılabi-
lir?

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Bölge idare Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

AÇIKLAMA
Danıştay’da dava açılır.

YANIT: A
13. İdareye, işlemin sebebini, konusunu, za-

man ve yerini belirlemek; çeşitli çözüm-
lerden birini seçmek; işlem yapmak ya 
da yapmamak konusunda verilen hareket 
serbestisi nasıl adlandırılır?

A) Bağlı Yetki
B) Yerindelik Denetimi
C) Takdir Yetkisi
D) Yönetim Yetkisi
E) Sınırlı Yetki

AÇIKLAMA
Bu durum takdir yetkisidir.

YANIT: C
14. Bir göreve atanabilmek için gerekli şartla-

rı taşıyan birden fazla aday bulunduğun-
da idarenin yaptığı seçimin denetlenmesi 
hangi denetime örnektir?

A) Hukuka uygunluk denetimi
B) Bağlı denetim
C) Kanunilik denetimi
D) Zorunlu denetim
E) Yerindelik denetimi

AÇIKLAMA
Yerindelik denetimine örnektir.

YANIT: E

15. İdarenin kamu hizmeti görmek için yaptığı 
işlem ve eylemlerin, idare hukukunun ala-
nına girmesi hangi ölçüte göre tespit edil-
miştir?

A) Kamu hizmeti ölçütü
B) Kamu gücü ölçütü
C) Kamu yararı ölçütü
D) Karma ölçüt
E) Kamu kudreti ölçütü

AÇIKLAMA
Söz konusu ölçüt kamu hizmeti ölçütüdür.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi yürütme fonksi-
yonuna dahil işlemlerden değildir?
A) Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişikliği 

sürecinde yaptığı işlemler
B) Cumhurbaşkanı’nın yürütme alanına da-

hil yetkileri
C) Bakanlar Kurulu’nun hükümet programı-

nı hazırlaması
D) Yürütme organının yasama alanına iliş-

kin faaliyetleri
E) Bakanlar Kurulu’nun kanun teklif etme 

yetkisi

2. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler Savcı-
lar Kurulu ile ilgili yanlıştır?
A) 22’i asıl - 12 yedek üyeden oluşur.
B) Başkanı Adalet Bakanı’dır.
C) Adalet Bakanı Müsteşarı tabi üyedir.
D) Görev süresi dolan üyeler tekrar seçile-

mezler.
E) Üyelerin bir kısmı Cumhurbaşkanınca 

seçilir.

3. İdare mahkemelerinin aşağıdaki denetim-
lerden hangisini yapması mümkün değil-
dir?
A) Yerindelik denetimi
B) Anayasaya uygunluk denetimi
C) Hukuka uygunluk denetimi
D) Kanunilik denetimi
E) Kanuna uygunluk denetimi

4. Memurların sınıflarının da değiştirilmesi su-
retiyle naklen atanmaları konusunda idareye 
takdir yetkisi tanınmıştır.

 Bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerek-
leri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıt-
lanması durumunda idari işlemin hangi 
yönlerden hukuka aykırılığı nedeniyle ip-
tali gerekecektir?
A) Sebep - maksat
B) Konu - maksat
C) Konu - sebep
D) Şekil - yetki
E) Şekil - sebep

5. İdari yargının görev alanının net olarak 
belirlenemediği durumlarda uyuşmazlı-
ğın hangi yargıda çözümleneceğine han-
gi mercii karar verir?
A) Danıştay
B) Uyuşmazlık mahkemesi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Adalet Bakanlığı
E) Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu

6. Nüfus ve tapu sicili ile ilgili davalar hangi 
yargı düzeninde çözümlenir?
A) İdari Yargı
B) Uyuşmazlık yargısı
C) Anayasa Yargısı
D) Adli Yargı
E) Askeri İdari Yargı

7. Genel ve özel af ilan edebilmek için gerek-
li yeter sayı en az kaç olmalıdır?
A) Meclis üye tamsayısının 1/3’ü
B) Meclis üye tamsayısının 2/3’ü
C) Meclis üye tamsayısının 3/4’ü
D) Meclis üye tamsayısının yarıdan bir faz-

lası
E) Meclis üye tamsayısı 

8. Aşağıdakilerden hangisi yargıda görevli 
hakimlerin idari işlem olarak kabul edilen 
işlemlerindendir? 
A) Ceza yargılamasına ilişkin işlemleri
B) Yargıda çalışanların özlük hakları işlem-

leri
C) Tanıkların dinlenmesine karar vermek
D) Delillerin değerlendirilmesi
E) Bilirkişi tayin edilmesi

9. İdarenin kamu görevlilerinin yargılanma-
sına izin verme ya da vermeme kararları-
na itiraz nereye yapılabilir?
A) İdare Mahkemesi
B) Danıştay İdari Dava Dairesi
C) Adalet Bakanlığı
D) Çalışma ve Sosyal Bakanlığı
E) Danıştay Genel Kurulu
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10. Aşağıdakilerden hangisi uygulamada kar-
şılaşılan fiili yol örneklerinden biridir?

A) Mahkemenin tutuklama kararı vermesi
B) Polisin şüphe üzerine kimlik sorması
C) Savcılık emriyle evde arama yapılması
D) Gözaltında işkence yapılması
E) Mahkeme kararıyla kişinin telefonuna el 

koymak
11. İdari işlemlerin yargı denetimi dışında tu-

tulması hangi ilkeye aykırıdır?

A) Sosyal Devlet İlkesi
B) Eşitlik İlkesi
C) Hukuk Devleti İlkesi
D) Kamu Külfetlerinde Eşitlik ilkesi
E) Anayasal Devlet İlkesi

12. Cumhurbaşkanı HSK’ya aşağıdakilerin 
hangisi arasından üye seçebilir?

A) Adalet Akademisi üyelerinin arasından
B) Yargıtay üyeleri arasından 
C) Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler savcılar 

arasından
D) Avukatlar arasından
E) Danıştay üyeleri arasından

13. HSK’nın meslekten çıkarmayı gerektiren 
kararlarına karşı nereye dava açılabilir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Avrupa İnsan hakları Mahkemesi
E) Bölge İdare Mahkemesi

14. Yargı bağımsızlığının amacı ve bedeli 
olan yansızlığı kanıtlama olanağı veren ve 
hakim onurunu koruyan ilke hangisidir?

A) Eşitlik ilkesi
B) Hukuka uygunluk ilkesi
C) Nesnellik ilkesi
D) Kararların gerekçeli olması ilkesi
E) Subjektiflik ilkesi

15. “Hakim yargı kararını inanç ve duygularının 
aracı olarak kullanamaz” kuralı hangi yü-
kümlülüğün sonucudur?

A) Hukuka uygun davranma yükümlülüğü
B) Kişisellikten arınmışlık ilkesi
C) Meslek saygınlığının korunması ilkesi
D) Eşitlik ilkesi
E) Masumluk karinesi

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişikli-
ği sürecinde yaptığı işlemler hükümet ta-
sarrufudur.

2. A Üye sayısı 2017 yılı anayasa değişikliği 
ile 13’e düşürülmüştür.

3. A Yerindelik denetimi yargı yerlerince yapı-
lamaz.

4. A Sebep ve maksat yönlerinden hukuka 
aykırılığı söz konusudur.

5. B İdari yargının görev alanının net olarak 
belirlenemediği durumlarda uyuşmazlı-
ğı hangi yargıda çözümleneceğine Uyuş-
mazlık Mahkemesi karar verir.

6. D Nüfus ve tapu sicili ile ilgili davalar yasa 
gereği adli yargıda görülmektedir.

7. E Genel ve özel af ilan edebilmek için Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı-
nın beşte üç çoğunluğunun kararı gerek-
lidir.

8. B Yargıçlardan oluşan adli yargı adalet ko-
misyonlarının, yargıda çalışan görevlile-
rin özlük haklarına ilişkin işlemleri, yargı 
işlemi sayılmazlar.

9. B Bu tür işlemlerde, idarenin kararına kar-
şı, Danıştay İdari Dava Dairesi ile Bölge 
İdare Mahkemelerine itiraz yolu düzen-
lenmiştir.

10. D İdarenin veya onun adına hareket eden 
kamu görevlisinin işkence yapma hak ve 
yetkisi söz konusu değildir. Ortada bir hak-
sız eylem (fiili yol) vardır.

11. C İdari işlemlerin yargı denetimi dışında tutul-
ması hukuk devleti ilkesine aykırıdır. 

12. A 2017 yılı değişikliği ile Türkiye Adalet Aka-
demisinden üye seçilmemektedir.

13. C HSK’nın meslekten çıkarmayı gerektiren 
kararlarına karşı Danıştay’da dava açıla-
bilir.

14. D Söz konusu ilke kararların gerekçeli ol-
ması ilkesidir.

15. B Söz konusu ilke kişisellikten arınmışlık il-
kesidir.    
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ARA DENEME SINAvI - 1

1. Yönetimin iş ve işlemlerinin gerçekleşti-
rilmesinden evvel denetlenmesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İç denetim
B) Anında denetim
C) Ön denetim
D) Dış denetim
E) Sonradan yapılan denetim

2. Denetim türlerine, denetleyenler açısın-
dan bakıldığı zaman aşağıdakilerden han-
gisi bu ayrım içerisinde yer almaz?

A) Kamu denetimi
B) İdari denetim
C) Parlamento denetimi
D) Yargısal denetim
E) Ön denetim

3. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu deneti-
mi için gerekli etkenlerden birisi değildir?

A) Kişi ve toplulukların bilinçlenmesi
B) Hukuk sisteminin kamu denetimine im-

kan sağlayacak araçlar sunması
C) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altı-

na alınmaması
D) Kitle iletişim araçlarının gelişmesi
E) Yönetimin işleyişini izlemek ve yönlendir-

mek için yeterli birikim ve iradenin oluş-
ması

4. TBMM’nin kendi iç çalışmalarını düzenle-
mek üzere koyduğu ve Anayasa Mahke-
mesinin denetimine tabi olan kurallar aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Kanun
B) Tüzük
C) TBMM içtüzüğü
D) Yönetmelik
E) Genelge

5. Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürül-
mesine yol açan denetim yolu hangisidir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Genel görüşme
D) Meclis soruşturması
E) Meclis araştırması

6. Aşağıdakilerden hangisi yargı bağımsızlı-
ğı ile ilgili yanlış bilgidir?

A) Yargı yetkisi, hukuk devletinin temel ku-
rumlarından olduğu için etki ve baskıdan 
uzak biçimde yürütülmelidir.

B) Mahkemelerin bağımsızlığı ile yargıçların 
bağımsızlığı eş anlamlıdır.

C) Mahkemelerin bağımsızlığı, yargının ya-
sama ve yürütme organlarına karşı ba-
ğımsız yapısını ifade eder.

D) Hakimler; Hakimler Savcılar Kurulunun 
emir ve talimatları doğrultusunda karar 
vermelidir.

E) Yargıçların bağımsızlığı, yasama ve 
yürütme organlarına bağlı olmadan 
Anayasa’ya ve hukuka uygun olarak vic-
dani kanılarına göre hüküm vermelerini 
amaçlar.

7. Ceza davalarının ve kişiler arasındaki hu-
kuki uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı 
yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adli yargı
B) İdari yargı
C) Askeri yargı
D) Anayasa yargısı
E) Uyuşmazlık yargısı    
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8. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer 
alan ve özel kanunla kurulan hukuk mah-
kemelerinden değildir?

A) Kadastro mahkemesi
B) İş mahkemesi
C) Aile mahkemesi
D) Sulh hukuk mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

9. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer 
almaz?

A) Kadastro Mahkemesi
B) Vergi Mahkemesi
C) İş Mahkemesi
D) Sulh Hukuk Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

10. Uyuşmazlık mahkemesi kaç kişiden olu-
şur?

A) 17 asil üyeden oluşur.
B) 22 asil 12 yedek üyeden oluşur
C) 1 başkan 12 üyeden oluşur.
D) 1 başkan 24 üyeden oluşur
E) 1 başkan 12 asil ve 12 yedek üyeden olu-

şur.

11. İdarenin kamu yararını gerçekleştirebil-
mek için özel hukuk kişileri karşısında bu 
kişilerin rızaları aranmaksızın işlemler ya-
pabilme şeklinde sahip olduğu üstün yet-
ki ve ayrıcalıklara ne ad verilir?

A) Kamu yararı
B) Rachat
C) Resen icra
D) Kamu kudreti
E) Kamusal işlem

12. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay ile ilgi-
li yanlıştır?

A) Belli davalara ilk ve son derece mahke-
mesi olarak bakar.

B) Anayasa Danıştay’a idari görevler de 
vermiştir.

C) İdari yargıda son inceleme merciidir.
D) Danıştay, Bakanlar Kurulu’na bağlı ola-

rak görev yapmaktadır.
E) Yüksek idare mahkemesi, danışma ve 

inceleme merciidir.

13. Danıştay Başkanı’nın görev süresi kaç yıl-
dır?

A) 3 yıl B) 2 yıl C) 1 yıl
D) 5 yıl E) 4 yıl

14. İdari İşler Kurulu daire başkan ve üyele-
ri aşağıdakilerden hangisi tarafından se-
çilir?

A) İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları
B) Danıştay Genel Kurulu
C) İçtihadı Birleştirme Kurulu
D) Danıştay Başkanı
E) Daireler

15. I. İdare Mahkemesi
 II. Vergi Mahkemesi
 III. Bölge İdare Mahkemesi
 IV. Danıştay
 Yukarıdakilerden hangisi ilk derece mah-

kemesi değildir?

A) I ve II
B) Yalnız IV
C) III ve IV
D) Yalnız III
E) I ve IV
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16. İdare ve vergi Mahkemelerinde uygula-
nan parasal sınır aşağıdakilerden hangi-
si tarafından belirlenmektedir?

A) Adalet Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Hakimler Savcılar Kurulu
D) Danıştay
E) Sayıştay

17. Siyasi organlarca kamuya yararlı olarak 
kabul edilen, doğrudan devlet ya da kamu 
tüzel kişilerince ya da bunların denetim ve 
gözetimi altında özel hukuk kişilerince yü-
rütülen faaliyetler aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Kamu hizmeti
B) Kamu gücü
C) Kamu yararı
D) Karma ölçüt
E) Kamulaştırma

18. Tek taraflı olarak davacının istemlerine 
ilişkin kararlar nasıl adlandırılır?

A) Çekişmeli yargı
B) Çekişmesiz yargı
C) İdari yargı
D) Askeri Yargı
E) Uyuşmazlık yargısı

19. İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık 
haksız müdahale niteliği taşıyan eylemleri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haksız rekabet
B) Hukuki fiil
C) Hukuki işlem
D) Fiili yol
E) Hukuki olay

20. Her türlü faaliyetinde hukuka bağlı olan 
ve vatandaşlarına hukuki güvenlik sağla-
yan devlet hangisidir?

A) Hukuk devleti
B) Laik devlet
C) Demokratik devlet
D) Liberal devlet
E) Sosyal devlet

1. C
2. E
3. C
4. C
5. B

6. D
7. A
8. D
9. B

10. E

11. D
12. D
13. E
14. B
15. D

16. B
17. A
18. B
19. D
20. A

YANITLAR
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ARA DENEME SINAvI - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin 
amaçlarından birisi değildir?

A) Hataların önlenmesi
B) Risk ve zayıflıkların belirlenmesi
C) İyi uygulama örneklerinin yaygınlaşması
D) Faaliyet ve işlemlerin kanunlara uygun-

luk yönünden incelenmesi
E) Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu deneti-
miyle ilgili yanlıştır?

A) Kamuoyu; toplumu oluşturan bireylerin 
bireysel görüşlerinin aynı yönde toplana-
rak, kolektif bir talebe dönüşmesidir.

B) Kamuoyu; azınlığın hatta sınırlı sayıda 
bir topluluğun görüşüdür.

C) Kamuoyu denetimi; yasama organı tara-
fından yapılan denetimdir.

D) Yönetimin denetlenmesinde önemli yol-
lardan birisidir.

E) Kamuoyu ve kamu denetimi, denetimi 
gerçekleştirecek kişi ve toplulukların bi-
linçlenmesini gerektirmektedir.

3. İdare tarafından idari düzene aykırı eylem 
ve işlemlerin tespiti amacıyla yapılan in-
celeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adli soruşturma
B) İdari soruşturma
C) Adli kovuşturma
D) Askeri kovuşturma
E) Askeri soruşturma

4. Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüş-
leri düzenleyen veya yönetenlerle bunla-
rın hareketlerine katılanlara, fiili daha ağır 
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç işleme-
dikleri takdirde ne kadar süre hapis ceza-
sı verilebilir?

A) 2 yıldan  3  yıla kadar
B) 1 yıl altı aydan 3 yıla kadar
C) 2 yıl altı aydan  4 yıla kadar
D) 3 yıldan 5 yıla kadar
E) 3 yıl altı aydan  5 yıla kadar

5. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre 
idari işlemle ilgili yapılan başvuruya kaç 
gün içinde cevap verilmezse başvuru red-
dedilmiş sayılır?

A) 45 gün
B) 60 gün
C) 30 gün
D) 90 gün
E) 25 gün

6. I. Hakimler azolunamaz.
 II. Kendileri istemedikçe  65  yaşını bitirin-

ceye kadar emekliye ayrılamaz.
 III. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırıl-

ması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve 
diğer özlük haklarından yoksun bırakıla-
maz.

 Yukarıdakilerden hangileri Anayasanın  
139. maddesinde düzenlenmiş olan ha-
kimlik ve savcılık teminatı kapsamında 
yer alan düzenlemelerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III
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7. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler Savcı-
lar Kurulu ile ilgili yanlış bilgidir?

A) Üyelerin görev süresi dört yıldır.
B) Başkanı Adalet Bakanıdır.
C) Görev süresi dolan üyelerin tekrar seçil-

meleri mümkün değildir.
D) Adalet Bakanı Müsteşarı Kurul’un tabi 

üyesidir.
E) Kurulun yönetimi ve temsili, kurul başka-

nına aittir.

8. İdari yargı hakim ve savcılarını atama yet-
kisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) TBMM
D) Cumhurbaşkanı
E) Hakimler Savcılar Kurulu

9. Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilebilmek 
için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

A) 25
B) 45
C) 30
D) 50
E) 65

10. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin 
düşmesini gerektirecek sebeplerden biri-
si değildir?

A) İstifa
B) Devamsızlık
C) Kesin hüküm giyme
D) Cumhurbaşkanı seçilme
E) TBMM Başkanı seçilme

11. İdare ve vergi mahkemelerinin kurulma-
sından önce bu mahkemelerin görevini 
aşağıdakilerden hangisi yerine getirmek-
teydi?

A) İl İdare Şube Başkanları
B) Şura-yı Devlet
C) İl Genel Meclisi
D) İl Encümeni
E) İl İdare Kurulu

12. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme 
yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Başbakan
B) Bakanlar Kurulu
C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Adalet Bakanı
E) Cumhurbaşkanı

13. İdari işlemlere karşı menfaati ihlal edilen-
ler tarafından, yetki, şekil, konu, sebep ve 
maksat unsurlarından birinin hukuka ay-
kırı olduğu iddiasıyla idari yargıda açılan 
dava hangisidir?

A) Tam yargı davaları
B) Tazminat davaları
C) Edim davaları
D) İptal davaları
E) İstihkak davaları

14. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçi-
leceklerin yüksek öğrenimlerini tamamla-
dıktan sonra Devlet hizmetlerinde kaç yıl 
çalışmış bulunmaları şarttır?

A) 5 yıl
B) 7 yıl
C) 10 yıl
D) 15 yıl
E) 20 yıl
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15. İdare makamlarının idare hukuku alanın-
daki işlem ve eylemleri nasıl adlandırıl-
maktadır?

A) İdari işlem
B) Kamu hukuku işlemi
C) Yasama işlemi
D) Yürütme işlemi
E) Yargı işlemi

16. Aşağıdakilerden hangisi yargı işlevi kap-
samında yer alır?

A) Yargı mensupları hakkında ilerleme ka-
rarı verilmesi

B) Yargı mensupları hakkında tesis edilen 
yükselme kararı

C) Yargı mensupları hakkında verilen göre-
ve son verme kararı

D) Yargı mensupları hakkında verilen yer 
değiştirme kararı

E) Yargıçların yargısal görevleriyle ilgili de-
ğerlendirilmeleri

17. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin ida-
re işlevi kapsamında kullandığı yetkiler-
dendir?

A) Milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi
B) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı iş-

lemleri
C) Milli güvenliğin sağlanması
D) Cumhurbaşkanı’nın Yüksek Öğretim Ku-

rulu üyelerini seçmesi 
E) Bakanlar Kurulu’nun kanun teklifi

18. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Askeri 
şura ile ilgili yanlış bilgidir?

A) Başkanı Başbakandır.
B) Başkentte kurulmuştur.
C) YAŞ’nın terfi işlemleri yargı denetimi dı-

şındadır.
D) Esas olarak görüş bildirmekle görevlidir.
E) YAŞ’nın meslekten çıkarma kararlarına 

karşı dava açma imkanı tanınmamıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi 
dışına bırakılan işlemlerden birisi değil-
dir?

A) HSK’nın meslekten çıkarma kararı
B) Cumhurbaşkanının tek başına aldığı ka-

rarlar
C) YAŞ’nın kadrosuzluk nedeniyle emekliye 

ayırma kararı
D) YAŞ’nın terfi kararları
E) HSK’nın kadro dağıtma kararı

20. Hakimler Savcılar Kurulu’nun Kanununun 
33. maddesine göre  Kurul, Genel Kuru-
lun ilk defa aldığı kararlara karşı kaç gün 
içinde yeniden inceleme talebinde bulu-
nabilir?

A) 7 gün 
B) 10 gün
C) 20 gün 
D) 8 gün
E) 15 gün

1. D
2. C
3. B
4. B
5. B

6. C
7. C
8. E
9. B

10. E

11. E
12. E
13. D
14. D
15. A

16. E
17. D
18. E
19. A
20. B

YANITLAR
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; idari dava türlerine, iptal davasının 
özelliklerine, tam yargı davasının özelliklerine ve bu davaların açılma 
süreçlerine ve yetkili mahkemelerine dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

iDari Dava türleri
 ➣ İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı ol-
duklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,

 ➣ İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam 
yargı davaları,

 ➣ Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu 
hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü sözleşmelerden dolayı taraflar arasında 
çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

iPtal DavaSının öZelliKleri
İptal davası, idari işlemlerin hukuka aykırılıkları sebebiyle, hukuk âleminden kaldırılmalarını sağla-

maya yönelik bir dava türüdür.
İdari işlemlere karşı menfaati ihlal edilenler tarafından, yetki, şekil, konu, sebep ve maksat unsurla-

rından birinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla idari yargıda açılan davadır.
İdarî yargıda “idarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka 

aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalar” biçiminde 
tanımlanan iptal davaları, idarenin hukuka uygun davranmasını sağlayarak hukuk devletini gerçekleşti-
ren önemli yollardandır. İptal davası kolay işleyen ve karmaşık olmayan niteliğiyle yargısal bir denetim 
yolu olarak öngörülmüştür. 

İptal davaları ile idarî işlemlerin hukuk kurallarına uygunluğu incelenir.
İptal davasının hukuk devleti ilkesini yaşama geçirme işlevi sebebiyle bu davaların objektif olduğu 

kabul edilir.
İptal davalarının bir diğer özelliği, mahkemenin verdiği iptal kararının, dava konusu işlemi, ilk yapıl-

dığı andan itibaren ortadan kaldıracak şekilde sonuç doğurmasıdır.

iPtal DavaSının şartları

Dava KOnUSU işlem
İdari işlemlerin hukuka aykırı olduklarından dolayı, iptalleri için dava açılabilmesinin ilk koşulu, or-

tada dava konusu edilebilir bir işlem bulunmasıdır. İptal davası, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işleme 
karşı açılabilir.

İdarenin birtakım işlemleri, ilgililerin hukuki durumlarında değişiklik yaratmazlar. Etkisiz işlemler ola-
rak da adlandırılan bu işlemler, niyet açıklama, görüş bildirme, tavsiyede bulunma, danışma işlemleridir.  
Uygulanması gerekmeyen, ilgililer üzerinde sonuç doğurmayan bu tür işlemlerin iptali, anlamsız olacağı 
için, iptal davasına konu edilmeleri kabul edilmemektedir.

İDARİ DAvALAR 5

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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DavaCı
İdari işlemlere karşı iptal davası açılabilmesi için davacının, fiil ehliyetine sahip olması gereklidir.
İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre iptal davası, idari işlemlerden dolayı menfaatleri ihlal edilen-

ler tarafından açılabilir.
Menfaat, dava konusu edilen işlem ile dava açmak isteyen arasında kurulabilen güncel, meşru, ciddi 

ve makul ilişki olarak tanımlanır.
Menfaatin varlığına dayanarak dava açmak için hemşeri olmak; kurum mensubu olmak; mezuniyet; 

kiracılık; hizmetten yararlanan olmak; bazen vergi yükümlüsü veya vatandaş olmak sıfatı kabul edilmiş-
tir. Çevre, imar, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin işlemlere karşı herkesin davacı olma 
hakkı vardır.

Davalı iDare
İptal davalarında davalı, işlemi yapan idaredir. Dava konusu edilebilen Cumhurbaşkanlığı işlemle-

rinde, Cumhurbaşkanlığı davalı konumundadır. Bakanlar Kurulu işlemlerinin iptali istemiyle açılan dava-
larda hasım, kararı uygulamakla görevli olan bakanlık veya bakanlıklardır. Kamu tüzelkişilerinin veya bu 
tüzelkişilerin bünyesindeki birimlerin işlemlerinde husumet, tüzelkişiliği temsile yetkili yürütme organına 
yöneltilir. Müsteşarlık, başkanlık ve genel müdürlük olarak yapılandırılan, tüzel kişiliği olmayan Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi kuruluşlar, mevzuatla kendi görev alanlarına giren konularda nihai, kesin işlem 
yapabildikleri gerekçesiyle iptal davalarında davalı olarak kabul edilmektedirler.

Dava açma SüreSi
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış; vergi mahkemelerinde otuz gündür. İşlemin düzen-

lendiği yasada farklı bir süre öngörülmüşse, dava bu süre içinde açılmalıdır. Örneğin Kamulaştırma 
Kanunu’na göre dava açma süresi otuz gündür. İvedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklarda (İyuk, 
madde 20/A) dava açma süresi otuz, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlara ilişkin uyuşmazlıklarda dava açma süresi ise on gündür.

Dava açma süresi, idari işlemin yazılı bildirimini (tebliğ) izleyen günden itibaren başlar. Vergi resim 
ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahak-
kuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde 
tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin 
yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye 
geldiği tarihi izleyen günde itibaren başlar. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlardaki hükümlere göre 
ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini 
izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.

İdari Başvuru: İptal davası açmadan önce, dava açma süresi içinde idareye başvurarak işlemi 
yapan makamın üstüne, üst makam yoksa işlemi yapan makama başvurarak işlemin kaldırılması, geri 
alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasını istemek mümkündür. Bu başvurma, işlemeye 
başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. İdare altmış gün içinde bir cevap vermezse istek red-
dedilmiş sayılır. Buna “zımni ret” denir. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava 
açma süresi tekrar işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamla-
ra başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer sürenin  bittiği 
tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine 
dava açabilirler.

Görevli ve YetKili mahKeme
İdari yargıda, iptal davalarında genel görevli mahkemeler, idare mahkemeleridir. Ancak Danıştay’a  

ve vergi uyuşmazlıklarında Vergi Mahkemelerine de iptal davaları açılabilmektedir.
Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görev yapabileceği davalar: 

 ➣ Bakanlar Kurulu kararlarına; Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere; Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici iş-
lemlere; Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan 
eylem ve işlemlere; Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili 
Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları

 ➣ Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren davalar
 ➣ Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 
idari davalar
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YetKi KUralları
İptal davalarında yetkili mahkemeler, dava konusu idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari 

merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir.

YetKi KUrallarının iStiSnaSı
 ➣ Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin 
yeni ve eski görev yeri idare mahkemesidir.

 ➣ Görevlerine son verilmesinde, emekli edilmesi görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yet-
kili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

 ➣ Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerle-
me, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu 
organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili 
mahkeme, ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

 ➣ İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal gibi davalarda, taşınmaz mallarının bulunduğu yer idare mah-
kemesidir.

 ➣ Köy, belediye ve il özel idarelerini ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır 
uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülk, idare biriminin, köy, belediye veya mahallenin bulun-
duğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.

 ➣ Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare mahkeme-
sidir.

iDari YarGıDa Görev ve YetKi UYUşmaZlığı

İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik 
sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay’a veya görevli ve yetkili idare veya vergi 
mahkemesine gönderirler. Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahke-
meye gönderilmesine karar verir. Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme 
kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetki-
sizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge 
idare mahkemesince aksi halde Danıştay’ca çözümlenir.

Bağlantılı Davalar: Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hük-
mün, diğerini etkileyecek nitelikte olduğu davalar bağlantılı davalardır. Bağlantılı davalardan birinin 
Danıştay’da bulunması halinde dava dosyası Danıştay’a gönderilir. Bağlantılı davalar, değişik bölge 
idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştay’a gön-
derilir. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki mahkemelerde bulunduğu 
takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.

Mahkemelerin bağlantı iddialarını kabul etmemesi halinde tarafların, Danıştay’a veya bölge idare 
mahkemesine itiraz hakkı vardır.

Taraflar bağlantı iddiasının reddine ilişkin kararın tebliğ tarihini izleyen on beş gün içerisinde itiraz 
edebilirler.

Yürütmenin Durdurulması: Danıştay ve idare mahkemelerinde iptal davası açılması, dava edilen 
işlemin uygulanmasını durdurmaz. Vergi mahkemelerinde ise vergi uyuşmazlıklarından doğan dava-
ların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve 
cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur.

Yürütmenin durdurulması talebi, dava dilekçesinde belirtilebilir. Dava açıldıktan sonra da yürütme-
nin durdurulması isteminde bulunmak mümkündür.

Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır. Yürütmenin 
durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır.  İtiraz süresi kararın tebliğini 
izleyen günden itibaren yedi gündür. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi 
gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
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tam YarGı Davaları
Tam yargı davaları: “İdari nitelikteki işlem ve eylemlerden kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar 

tarafından açılan ve idarenin, Kamu Hukuku kurallarına göre olan sorumluluğunu gündeme getirerek, 
doğan zararın tazminine veya hakkın geri verilmesine mahkûm edilmesi isteklerini konu edinen idari 
davalardır.”

Muhtel: Bozulmuş, eksilmiş, zarara uğramış anlamına gelmektedir.
Özel hukuktaki edim davasına benzer. Bu davalar idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan maddi ve 

manevi zararların tazmin edildiği tazminat davaları olarak görülmektedir. Tam yargı davaları sadece dava-
nın tarafları bakımından sonuç doğuran davalardır.

Tam yargı davasında dava açabilmek için kişisel bir hakkın zarara uğraması gerekmektedir. Dava 
açabilmek için fiil ehliyetine sahip olmak şarttır.

Tam yargı davaları bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri hasım gösterilerek açılabilir. Çünkü tam yargı 
davalarında uğranılan zararın karşılanması talep edildiğinden, davalı idare, talep edilen tazminatı ödeye-
bilecek bütçeye sahip olmalıdır.

Dava açma süresi: Tam yargı davalarında süre, işlemden kaynaklanan zararlar ve eylemden kaynak-
lanan zararlar bakımından ikiye ayrılmıştır.

İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları:
İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay’a ve idare ve vergi mahkemelerine doğ-

rudan doğruya tam yargı davası açabilirler. İptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilirler ya da önce iptal 
davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine tam yargı davası açabilirler. 

İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla, işlemin tebliğini izleyen günden itibaren altmış 
günlük içinde dava açabilirler. Dava açmadan önce idareye başvurarak, hak ihlaline yol açan işlemin kaldı-
rılması, geri alınması veya değiştirilmesi, işlemi yapan makamın üstünden, üst makam yoksa işlemi yapan 
makamdan istenebilir. Bu başvuru, dava süresini durdurur ve idarenin açık veya zımni ret cevabından 
itibaren işlemeye başlar. İlgilinin önce iptal davası açarak, iptal davasının karara bağlanmasından sonra 
tam yargı davası açmayı tercih etmesi halinde, iptal davasıyla ilgili kararın tebliğinden itibaren, 60 günlük 
sürede idareye başvurma hakkı saklıdır. Ancak, ivedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklarda dava açma 
süresi 30 gündür. Uyuşmazlığa konu işlemler için üst makamlara başvurulamaz.

İdari işlemden kaynaklanan zararın her zaman kesin ve belirlenebilir olmaması sebebiyle, ilgililerin 
önce işlemin iptalini dava ettikten sonra, kesinleşen zararlarının tazminini istemeleri daha uygun bir yoldur. 
Ancak belirtilmelidir ki tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, nihai karar verilinceye 
kadar, harcı ödemek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere arttırılabilir. Tam yargı davası açabilmek 
için önceden açılan iptal davasının davacı lehine sonuçlanması şart değildir.

İdari Eylemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları:
İdari eylem: İdarenin her türlü faaliyetlerinden veya hareketsiz kalmasından, araçlarının kullanımın-

dan, taşınır ve taşınmaz mallarının veya tesislerinin işletilmesinden dolayı oluşan zararlar idari eylem 
sonucu oluşan zarar ve buna yol açan eylemler idari eylem kavramı içerisinde kabul edilir.

Dava açma süreleri: 
* İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların, dava açmadan önce idareye başvurmaları zorun-

ludur. Kanun’a göre, idari eylemin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde ve her halde eylem tarihinden 
itibaren beş yıl içinde idareye başvurarak zararın tazminini istemek gerekmektedir. İdarenin talebi kısmen 
veya tamamen reddetmesi üzerine, ret işleminin tebliğini izleyen günden itibaren dava süresi olan altmış 
gün içinde dava açılmalıdır.

Görevli Mahkeme: Tahkim yolu öngörülen imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar dışında 
kalan ve Danıştay ile vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen tüm tam yargı davalarında idare mah-
kemeleri görevlidir.

İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme:
 ➣ Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili mahkeme,
 ➣ Zarar bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuşsa 
hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer mahkemesi,

 ➣ Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulunduğu yer, idare mahkemesidir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel 
hakları doğrudan muhtel olanlar tarafın-
dan açılan dava aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) İptal Davası
B) Eda Davası
C) Tam Yargı Davası
D) İstirdat Davası
E) İstihkak Davası

AÇIKLAMA
Bu dava tam yargı davasıdır.

YANIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi iptal davalarıyla 
ilgili yanlış bilgidir?

A) Bu davaların objektif olduğu kabul edilir.
B) Hukuk kuralına aykırılık olduğu saptanır-

sa işlem ortadan kaldırılır.
C) İptal kararı dava konusu işlemi, ilk yapıl-

dığı andan itibaren ortadan kaldırılacak 
şekilde sonuç doğurur.

D) Hukuka aykırılık sebebiyle zarara uğra-
yan vatandaşların bu zararının gideril-
mesi amacıyla açtığı davalar.

E) İdari işlemlerin hukuka aykırılığı sebebiy-
le açılan davadır.

AÇIKLAMA
İptal davasının açılmasının sebebi hukuka aykırılı-
ğı gerekçesiyle idari işlemin iptal edilmesidir.

YANIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda ive-
di yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklar 
arasında yer almaz?

A) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale 
işlemleri

B) Acele kamulaştırma işlemleri
C) Özelleştirme yüksek kurulu kararları
D) Bakanlar kurulu kararları
E) Çevresel etki değerlendirmesi sonucu 

alınan kararlar
AÇIKLAMA
Bakanlar kurulu kararlarına karşı ilk derece mah-
kemesi olarak Danıştay’a dava açılır. Bu da ivedi-
lik (öncelik) gereken bir dava türü değildir.

YANIT: D

4. Danıştay’da ve idare mahkemelerinde da-
va açma süresi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 30 gün B) 15 gün
C) 45 gün D) 60 gün
E) 90 gün

AÇIKLAMA
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde özel kanun-
larda ayrı süre gösterilmeyen hallerde 60 gündür.

YANIT: D
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5. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlere 
karşı idari başvuru yoluyla ilgili yanlış bil-
gidir?

A) Yargı yoluna başvurmadan önce uyuş-
mazlığın çözümü için idareye başvurmak 
mümkündür.

B) İdareye yapılan bu başvurma işlemeye 
başlamış olan idari dava açma süresini 
durdurmaz.

C) 60 gün içinde başvuruya cevap verile-
mezse istek reddedilmiş sayılır.

D) İdareye karşı başvuruda işlemi yapan 
makamın üstüne başvurulur.

E) İdari başvuruda, yargıya başvurmadan 
hukuka aykırı işlemler idare tarafından 
düzeltilmiş olur.

AÇIKLAMA
Başvuru dava açma süresini durdurur.

YANIT: B

6. Aşağıdakilerden hangisi idari başvuru yo-
lunda idarenin verebileceği kararlardan 
biri değildir?

A) Geri alma 
B) Kaldırma
C) Değiştirme 
D) İptal
E) Yeni bir işlem yapılması

AÇIKLAMA
İptal kararı yargı organı tarafından verilebilir.

YANIT: D

7. Bakanlar Kurulu’nun yaptığı işlemler hak-
kında dava kime karşı açılır?
A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Bakanlar Kurulu
D) Adalet Bakanlığı
E) TBMM

AÇIKLAMA
Başbakanlığa karşı açılır.

YANIT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda gö-
rev ve yetki uyuşmazlığıyla ilgili yanlış bil-
gidir?
A) Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danış-

tay ve bölge idare mahkemesince verilen 
kararlar ilgili mahkemelere bildirilir.

B) Görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili ve-
rilen kararlar kesindir.

C) Dava, Danıştay veya bölge idare mah-
kemesi kararıyla belirlenen mahkemede 
çözülür.

D) Dosyanın gönderildiği bölge idare mah-
kemesi veya Danıştay, görevli ve yetkili 
mahkemeyi kararlaştıracaktır.

E) Danıştay’da açılan bir davada Danıştay 
ilgili dairesi davayı görev yönünden red-
dederek, idare mahkemesine gönderme 
kararı vermişse, idare mahkemesi görev-
sizlik kararı verebilir.

AÇIKLAMA
Böyle bir durumda idare mahkemesi görevsizlik 
kararı veremez.

YANIT: E
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9. İdari yargıda ivedi yargılama usulüne tabi 
uyuşmazlıklarda dava açma süresi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 60 gün
E) 45 gün

AÇIKLAMA
Bu süre 30 gündür.

YANIT: C

10. İdari bir işlem veya idari sözleşmeden 
kaynaklanmayan idarenin her türlü faali-
yetlerine ne ad verilir?
A) İdari faaliyet 
B) Kamu faaliyeti
C) Kamu hizmeti 
D) Kamusal işlem
E) İdari eylem

AÇIKLAMA
İdari eylemdir.

YANIT: E

11. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı dava-
larıyla ilgili yanlış bilgidir?

A) Kişisel hakkın tazminine yöneliktir.
B) Davanın tarafları bakımından sonuç do-

ğurur.
C) İdari işlem ve eylemlerden kaynaklanan 

zararın tazmin edildiği tazminat davaları-
dır.

D) İdari yargıdaki tam yargı davaları, Hukuk 
Mahkemeleri Kanunu’nda belirtilen za-
rarları da kapsar.

E) İdari yargıya özgü davadır.

AÇIKLAMA
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen 
vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitiril-
mesi veya ölüme bağlı maddi ve manevi zararla-
rın tazminine ilişkin davalarda asliye hukuk mah-
kemeleri görevlidir. Dolayısıyla, tam yargı davala-
rı, Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda belirtilen za-
rarları kapsamamaktadır.

YANIT: D

12. Aşağıdakilerden hangisi iptal ve tam yargı 
davalarıyla ilgili yanlış bilgidir?

A) İptal ve tam yargı birlikte açılabilir.
B) İlgili önce iptal davası açarak, daha son-

ra tam yargı davası açabilir.
C) İptal davası aşaması da mahkeme tara-

fından yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesi, tam yargı davası açılması için 
yeterli değildir.

D) Tam yargı davası açabilmek için önce-
den açılan iptal davasının davacı lehine 
sonuçlanması şarttır.

E) İlgililerin önce işlemin iptalini dava ettik-
ten  sonra, kesinleşen zararlarının tazmi-
nini istemeleri daha uygun bir yoldur.

AÇIKLAMA
Tam yargı davası açabilmek için iptal davasının 
davacı lehine sonuçlanması şart değildir. İptal da-
vasının reddedilmiş olması idarenin sorumluluğu-
nu kaldırmaz.

YANIT: D
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13. Aşağıdakilerden hangisi idareye başvuru 
ile ilgili yanlış bilgidir?

A) İdari başvuru, dava konusu edilebilecek 
bir uyuşmazlık çıkarılması için gerekli gö-
rülebilir.

B) Zorunlu başvuru uygulamada, ön karar 
almak için yapılan başvurudur.

C) Ön karar, aynı zamanda dava konusu 
edilecek işlemdir.

D) Uyuşmazlık idari eylemden kaynaklandı-
ğı için idari eylemden kaynaklandığı ileri 
sürülen zarar da mevcuttur.

E) İdare, istenen tazminatı yargı kararı ol-
maksızın ödemekle yetkili kılınmıştır.

AÇIKLAMA
İdare yargı kararı olmaksızın zararı ödemekle yet-
kili değildir.

YANIT: E

14. Hangi uyuşmazlıklarda, iki davanın birden 
açılması ya da önce iptal sonra tam yargı 
davası açılması mümkün olmaktadır?

A) İdari işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda
B) İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlık-

larda
C) İdari eylemlerden doğan uyuşmazlıklar-

da
D) İdari hizmetlerden doğan uyuşmazlıklar-

da
E) Ceza davalarında

AÇIKLAMA
İdari işlemlerden kaynaklanan  uyuşmazlıklarda, 
iki davanın birden açılması ya da önce iptal son-
ra tam yargı davası açılması mümkün olmaktadır.

YANIT: A

15. İdarenin ilgililerin hukuki durumlarında 
değişiklik yaratmayan işlemlerine ne ad 
verilir?

A) İdari İşlemler
B) Kamu hizmeti
C) İdari eylemler
D) Etkisiz işlemler
E) Düzenleyici işlemler

AÇIKLAMA
İlgililerin hukuki durumlarında değişiklik yaratma-
yan, niyet açıklama, görüş bildirme, tavsiyede bu-
lunma, danışma işlemlerine etkisiz işlemler denir.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Tam yargı davaları davalı idarede kime 
karşı açılabilir?

A) Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri
B) Başbakanlık
C) Davayla ilgili kamu kurumu
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Danıştay

2. İdarenin kamu yararını gerçekleştirmek 
amacıyla yerine getirdiği hizmet nedeniy-
le zarara uğrayan kişinin zararlarının taz-
min edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle 
adlandırılır?

A) Hizmet kusuru
B) Kişisel kusur
C) Tehlike ilkesi
D) Kamu külfetlerinde eşitlik
E) Mesleki risk

3. İdari eylemlerden hakları ihlal edilenler 
eylem tarihinden itibaren ne kadar süre 
içinde idareye başvurmak zorundadırlar?

A) 2 yıl B) 3 yıl C) 4 yıl
D) 5 yıl E) 6 yıl

4. Tam yargı davaları için genel görevli mah-
keme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdare mahkemesi
B) Vergi mahkemesi
C) Bölge idare mahkemesi
D) Danıştay
E) Yargıtay

5. İptal davası sonucunda verilen kararların 
sadece somut uyuşmazlık için değil ben-
zer tüm uyuşmazlıklar için geçerli olma-
sı bu davaların hangi özelliğine ilişkindir?

A) Yasallık karinesi
B) Objektiflik
C) Subjektiflik
D) Güncellik
E) Meşruluk

6. İtiraz yolunda itiraz sürelerinin kısalığı ve 
itiraz sonucu verilen kararlara karşı üst 
yargı yolunun kapalı olmasının engelledi-
ği durum nedir?

A) Gerekçeye uygunluğu engeller.
B) Meşrululuğu engeller.
C) Hukukiliği engeller.
D) Etkinliği engeller.
E) Hak arama hürriyetini engeller.

7. Aşağıdakilerden hangisi hangi sıfatla açı-
lan davalarda söz konusu sıfat menfaatin 
varlığı olarak kabul edilmez?

A) Hemşeri olmak
B) Kiracılık
C) Vatandaşlık
D) Arkadaşlık
E) Mezuniyet

8. İptal davalarında davalı kimdir?

A) Danıştay
B) Kamu görevlisi
C) İşlemi yapan idare
D) TBMM
E) Mülki amir

9. vergi mahkemelerinde iptal davası açma 
süresi kaç gündür?

A) 7 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 60 gün
E) 90 gün

10. İdari yargı uygulamasında, hangi işlem-
ler, muhatabına tebliği gerekli kişisel iş-
lem niteliğinde kabul edilerek, öğrenme 
tarihinden itibaren dava açılabileceği ka-
bul edilmektedir?

A) Kamulaştırma işlemleri
B) Asker kişilere karşı işlemler
C) Kanuni temsilci tayin işlemleri
D) İmar Parselasyon işlemleri
E) Kültür tabiat varlıklarının korunmasına 

dair işlemler



İDARİ YARGI

54

11. Hangi davalarda kararın kesinleşmesin-
den itibaren otuz günlük süre geçirilmiş 
olsa dahi, idari dava açılması için öngörü-
len süre henüz dolmamışsa, dava açmak 
mümkündür?

A) Yetkisizlik nedeniyle reddedilen davalar
B) Askeri Yargıda açılmış olan davalar
C) İmar uygulamalarına dair davalar.
D) Anayasa değişikliği davaları
E) Görevsizlik nedeniyle reddedilen davalar

12. İdareye başvuruların belirli sürede yanıt-
lanmamasının olumsuz işlem kabul edil-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabul etmeme
B) Zımni kabul
C) Zımni ret
D) Dolaylı ret
E) İtiraz

13. Tahkim yolu öngörülmeyen  imtiyaz şart-
laşma ve sözleşmelerinden doğan idari 
davalar hangi mahkemede görülür? 

A) İdare Mahkemesi
B) Ceza Mahkemesi
C) Bölge idare mahkemesi
D) Danıştay
E) Yargıtay

14. Taşınır mallara ilişkin davalarda hangi 
mahkeme yetkilidir? 

A) İlgilinin ikamet ettiği yer idare mahkemesi
B) İlgilinin görev yeri asliye hukuk mahke-

mesi
C) İlgilinin görev yeri idare mahkemesi
D) Taşınır malın bulunduğu yer idare mah-

kemesi
E) Taşınır malın bulunduğu yer asliye hukuk 

mahkemesi

15. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine 
gelişinden itibaren kaç gün içinde karar 
vermek zorundadır?

A) 3 gün 
B) 7 gün
C) 10 gün 
D) 30 gün
E) 60 gün

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri hasım 
gösterilerek açılır.

2. D Bu durum kamu külfetlerinde eşitlik ola-
rak adlandırılır.

3. D Eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde da-
va açılmalıdır.

4. A Genel görevli mahkeme idare mahkeme-
sidir.

5. B Bu özellik objektifliktir.

6. E Sürelerin kısalığı ve kararların kesin ol-
ması hak arama hürriyetini engellemek-
tedir.

7. D Somut olaylarda değişebilmekle birlikte, 
hemşeri olmak; kurum mensubu olmak; 
mezuniyet; kiracılık; hizmetten yararla-
nan olmak; bazen vergi yükümlüsü veya 
vatandaş olmak sıfatıyla açılan davalar-
da menfaatin varlığı kabul edilmiştir.

8. C İptal davalarında davalı, işlemi yapan 
idaredir.

9. C Vergi mahkemelerinde iptal davası açma 
süresi 30 gündür.

10. D İmar Parselasyon işlemlerini öğrenme 
tarihinden itibaren dava açılması kabul 
edilmektedir.

11. E Söz konusu davalar görevsizlik nedeniy-
le reddedilen davalardır.

12. C Zımni rettir.

13. D Söz konusu davalar Danıştay’da görülür.

14. D Yetkili mahkeme, taşınır malın bulundu-
ğu yer idare mahkemesidir.

15. B İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine 
gelişinden itibaren 7 gün içinde karar ver-
mek zorundadır. İtiraz üzerine verilen ka-
rarlar kesindir.    
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; dava dilekçelerine, dilekçelerin içe-
riklerine, mahkeme tarafından alınma usullerine, üzerinde yapılacak 
ilk incelemelere, idari uyuşmazlıkların çözümünde Hukuk Muhakeme-
leri Kanunun ve Vergi Usul kanunun uygulanacağı hallere dikkat edil-
melidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

İdari davalar dilekçe ile açılır. Dilekçe aşaması tamamlandıktan sonra dosyaların incelenmesine 
geçilir.

Dava DileKçeSi
İdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.
İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış im-

zalı dilekçelerle açılır.
Dilekçede bulunması gerekenler: Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyad-

ları veya unvanları ile adresleri; gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; davanın konusu 
ve sebepleri ile dayandığı deliller; davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi ve uyuşmazlık 
konusu miktar gösterilmelidir (kamu görevlilerinin açtıkları davalarda, zararın belli olmaması sebebiyle, 
uyuşmazlık konusu miktar göstermeleri zorunluluğu aranmamaktadır).  Dava konusu işlemin ve belge-
lerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara eklenecek evrakın örnekleri 
karşı taraf sayısından bir fazla olur.

*Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçeyle Dava Açılması: Aslında, her idari işlem aleyhine ayrı 
ayrı dava açılması gereklidir. Ancak aralarında maddi veya hukuki bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi 
bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açmak mümkündür.

Maddi yönden bağlılık, dava konusu edilecek işlemlerin aynı maddi sebeplere dayanılarak tesis edil-
mesi halinde söz konusudur. Hukuki yönden bağlılık ise işlemlerin hukuki dayanaklarının aynı olmasıdır.

Sebep Sonuç ilişkisi:  Bir idari işlemin ortaya çıkardığı sonuç, yani işlemin konusu bir başka işlemin 
sebebini oluşturuyorsa, bu işlemler arasında sebep sonuç ilişkisi vardır.

**Birden Fazla Kişinin Ortak Dilekçeyle Dava Açması
Birden fazla kişinin hak ve menfaatlerinin ortak olması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki 

sebeplerin aynı olması koşuluyla birden fazla kişinin ortak dilekçeyle dava açabilmesi mümkündür.
Önemi: Bu iki özel durum aynı maddi olayın veya hukuk kuralının farklı mahkemeler tarafından farklı 

yorumlanmasını önleyeceği gibi, yargılama sürecini çabuklaştırması bakımından da önemlidir.
Dilekçelerin Mahkeme Tarafından Alınması Usulü
Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere 

ilgili mercilere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapıla-
rak kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydı yapıldığı tarihte açılmış sayılır. Davacı-
lara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı verilir. Mahkemelere gön-
derilmek üzere diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç 3 gün içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme 
başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Herhangi bir sebeple harç veya posta ücreti verilmeden veya 
eksik harç ve posta ücreti ile dava açılmış olması halinde 30 gün içinde harcın ve posta ücretinin veril-
mesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı 
veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim 
aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa 
davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.

DAvALARIN İNCELENMESİ 6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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DileKçeler üZerinDe ilK inCeleme
Danıştay’a verilen dilekçeler, daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi tarafından ilk ince-

lemeye tabi tutulur.
İdare mahkemesi veya vergi mahkemelerine sunulan dava dilekçeleri ise mahkeme başkanı veya 

görevlendireceği bir üye tarafından ilk incelemeye tabi tutulur.
İlk inceleme işlemlerinin dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırıl-

ması gereklidir. 
Dilekçelerde kanuna aykırılık görülürse bu aykırılık görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildi-

rilir. Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçeleri için ise rapor düzenlenmesine gerek yoktur.

Ön incelemede dikkat edilen hususlar ve kararlar:
 ➣ Görev ve yetki: İdari yargı mercilerine sunulan dilekçeler önce görev ve yetki açısından incelenir 
ve bu inceleme sonucunda açılan davanın bir başka yargı düzeni içinde bulunan mahkemelerde 
açılması gerektiği anlaşılırsa mahkeme tarafından görevsizlik sebebiyle davanın reddine karar 
verilir.

 ➣ İdari Merci Tecavüzü: Dava açılmazdan önce idareye başvurmak zorunluluğu olan hallerde, bu 
başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda idari merci tecavüzünden söz edilir. Bu durum-
da dilekçenin başvurulması gereken idari birime iletilmesine karar verilir.

 ➣ Ehliyet: Eğer davacının dava açma ehliyeti olmadığı tespit edilirse dava reddedilir.
 ➣ İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı: Bir 
idari işleme karşı dava açabilmek için, o işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olması 
gerekmektedir. Kesin olmayan bir işleme karşı açılacak dava, işlemi kesinleşmemesi halinde 
konusuz kalacaktır. Yürütülmesi zorunlu olmayan işlemler ise ilgililerin hak ve menfaatlerini ihlal 
edemeyeceği için, dava açılması anlamsızdır.

 ➣ Süre Aşımı: İlk incelemede davanın süresinde açılmadığı tespit edilmişse, dava bu aşamada 
reddedilir.

 ➣ Husumet: Eğer mahkeme, davanın yanlış hasma açıldığı, yani davalı idarenin yanlış gösterildiği 
kanaatine ulaşırsa, dava dilekçesini belirlediği mercie tebliğine karar verir.

 ➣ Dilekçe de eksiklerin bulunması: Dava dilekçesinde bulunması gereken  hususların eksikliği 
halinde 30 gün içinde eksikliklerin giderilmesi için dilekçenin reddine karar verilir. Dilekçenin reddi 
kararları kesindir. Verilen süre sonrasında aynı eksikliklerle dava açılması halinde dava redde-
dilir.

Tek Dilekçeyle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılıp Açılamayacağı - Birden fazla kişinin 
Ortak Dilekçede Dava Açıp Açamayacağı: Dilekçenin bu yönden kanuna aykırı olduğu sonucuna 
varılırsa, 30 gün içinde kanuna uygun şekilde dava açılması için dilekçe reddedilir. Bu kararlar kesindir. 
Verilen süre sonunda aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddine karar verilir.

DileKçelerin Karşı taraFa teBliği

Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya tebliğ edilir. Davalı idarenin dava dilekçesine 
karşı vereceği savunma da davacıya tebliğ olunur. Dava konusu işleme ilişkin işlem dosyalarının aslı 
veya onaylı örneği de idarenin savunması ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönde-
rilir. Davacının, idarenin cevabına karşı ikinci bir dilekçe sunma hakkı daha mevcuttur. Davacının ikinci 
dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap 
veremez.

Tarafların tebliğlere karşı cevap süresi, tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür. Bu süre otuz günü 
geçmemek şartıyla bir defaya mahsus olarak uzatılabilir.

Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmemektedir. Taraflar sürenin geç-
mesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler. Ancak 
tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin 
nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere arttırılabilir ve 
miktarın arttırılmasına ilişkin dilekçe 30 gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.
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DOSYaların inCelenmeSi
Resen araştırma ilkesi idari yargılama usulünde, tarafların sunmasına veya talebine bağlı olmadan 

mahkeme tarafından her tür bilgi ve belge araştırılarak inceleme yapılabilmesi yani mahkemenin kendi-
liğinden harekete geçmesi, resen inceleme ilkesi ile mümkündür.

Taraflardan bilgi ve belge istenmesi: mahkeme, uyuşmazlığın çözümü için gereken bilgi ve bel-
geleri taraflardan isteme yetkisine sahiptir.

Ancak, Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya bununla birlikte yabancı devletlere 
ilişkin bilgi ve belgeleri Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, vermeyebilir.

DUrUşma
İdari yargıda, esas olarak yazılı yargılama usulü benimsenmiş olmakla birlikte Danıştay ile idare ve 

vergi mahkemelerinde açılan iptal ve bir milyar lirayı aşan tam yargı davaları ile toplamı yirmibeş bin 
lirayı aşan vergi davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılması hükme bağlanmıştır. 
Duruşma talebinin dava dilekçesinde veya cevap ve savunma dilekçelerinde yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, davayı gören mahkeme de kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilmektedir. Duruşma-
larda tutanak tutulmamakta; yargıçlar, duruşmada tarafları dinlemektedirler.

Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik Olması: Dava görülürken tarafın ölümü halinde, ida-
renin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece 
karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı 
kendiliğinden hükümsüz kalır. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilmektedir.

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava 
dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. İlgili 
tarafın bir yıl içinde yeni adres bildirerek  yeniden işleme konması istenebilir. Bildirilmezse davanın açıl-
mamış sayılmasına karar verilir.

hUKUK mUhaKemeleri KanUnU ile verGi USUl KanUnU’nUn UYGUlanaCağı 
haller

İYUK’un 31. maddesine göre; bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bak-
maktan memnuniyeti ve reddi, ehliyet III. şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, 
feragat, kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adil yardım 
hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve inzibatını bozacak hareketlerine 
karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, davanın 
ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hakim tarafından re’sen yapılır. İYUK ve Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde 
Vergi Usul Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Davaların SOnUçlanDırılmaSı
Davalar, dilekçelerin verilmesi ve gerekli bilgi ve belgelerin toplanması aşamasından sonra en geç 

altı ay içinde sonuçlandırılmak zorundadır.
Karar: Davaların karara bağlanması için öncelikle konuların aydınlanması ve meselelerin sırasıyla 

oylamaya sunulması gereklidir. Karar metninde azınlıkta kalan üyelerin görüşleri de yer alır. Her dava 
dosyası için bir tutanak düzenlenir. Tutanakta: görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da dü-
şünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadları, incelenen dosya numarası, kısaca 
dava konusu, verilen kararın neticesi ve de çoğunlukta ve azınlıkta yer alanlar bulunur. Kararın asılların-
dan biri, karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur ve tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir.

Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hakimi tarafından imzalı astlarında biri karar dosyasına, 
diğeri de dava dosyasına konur, mahkeme mührü ve başkan yahut hakim, Danıştay’da daire veya kurul 
başkanı veya görevlendireceği bir üye, imzasıyla tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. İdare ve vergi mahkemesi bulunmayan 
yerlerde hangi mahkemeye başvurulur?

A) Asliye hukuk mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Bölge idare mahkemesi
D) Danıştay 
E) Asliye ticaret mahkemesi

AÇIKLAMA
İdare ve vergi mahkemesi olmayan yerlerde as-
liye hukuk hakimliğine dava dilekçeleri verilebilir.

YANIT: A

2. Eksik harç veya posta ücreti ile dava açıl-
mış olması halinde kaç gün içinde bu ek-
sikliğin giderilmesi gerekir?

A) 15 gün
B) 7 gün
C) 3 gün
D) 20 gün
E) 30 gün

AÇIKLAMA
30 gün içinde yatırılmalıdır.

YANIT: E

3. Harç veya posta ücreti süresi içinde ve-
rilmez veya tamamlanmazsa aşağıdakiler-
den hangisi ortaya çıkar?

A) Davanın açılmamış sayılması
B) Davanın düşmesi
C) Davanın yeniden görülmesi
D) Faizli harcın yatırılması
E) Harç yatırılmadan davanın görülmesi

AÇIKLAMA
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve 
davacıya tebliğ olunur.

YANIT: A

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk inceleme ne-
ticesinde verilen kararla ilgili yanlış bilgi-
dir?

A) İptal davalarında davacının ihlal edilen 
bir hakkının olup olmadığı bu aşamada 
incelenir.

B) Kesin olmayan bir işleme karşı açılacak 
dava, işlemin kesinleşmemesi halinde 
konusuz kalır.

C) Açılan davada hangi idari makamın ha-
sım olarak gösterildiği, incelenen başka 
husustur.

D) Dilekçenin reddi kararlarına karşı itiraz 
edilebilir.

E) Birden fazla işleme dava açılmış olması 
halinde bunun mümkün olup olmadığı in-
celenir.

AÇIKLAMA
Dilekçenin reddi kararlarına karşı itiraz edilemez. 
Karar kesindir.

YANIT: D
5. Aşağıdakilerden hangisi duruşma aşama-

sıyla ilgili yanlış bilgidir?

A) Taraflardan birinin isteği üzerine duruş-
ma yapılır.

B) Duruşma talebinin dava dilekçesinde 
veya cevap ve savunma dilekçelerinde 
yapılması gerekir.

C) Davayı gören mahkemenin kendiliğinden 
duruşma yapılmasına karar verme yetkisi 
yoktur.

D) Duruşmaları Daire veya Mahkeme Baş-
kanı yönetmektedir.

E) Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz 
verilir.

AÇIKLAMA
Davayı gören mahkeme de kendiliğinden duruş-
ma yapılmasına karar verebilmektedir.

YANIT: C
6. Askeri ve adli yargının görevli olduğu ko-

nularda idari yargıda açılan davalarda, da-
vanın reddine hangi gerekçeyle karar ve-
rilir?

A) Görevsizlik B) Yetkisizlik
C) Husumet D) İdari merci tecavüzü
E) Yetki gaspı
 

AÇIKLAMA
Görevsizlik gerekçesiyle davanın reddine karar 
verir.

YANIT: A
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7. Aşağıdakilerden hangisi resen araştırma 
ilkesiyle ilgili yanlış bilgidir?

A) Kamu düzenine ilişkin hususlarda mah-
kemenin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi 
açısından önemli ilkedir.

B) İdari yargı denetiminin hukuka uygunluk 
denetimidir.

C) İdari yargı mercine böyle geniş yetki ta-
nınmasının sebebi idare ile kişiler arasın-
daki eşitsizliğin giderilmesidir.

D) Resen araştırma yetkisi yargıca her türlü 
bilgi ve belgeyi isteme yetkisi tanımıştır.

E) Bakılan davalara ait her çeşit inceleme 
yapma yetkisi tanık dinleme yetkisini 
içermemektedir.

AÇIKLAMA
İnceleme yapma yetkisi içinde ifade alma, tanık 
dinleme yetkisi yer alır.

YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi devletin güvenli-
ğine veya yüksek menfaatlerine ilişkin bil-
gi ve belge verebileceklerden birisi değil-
dir? 

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Hakim
D) Danıştay Başkanı
E) Bakanlar Kurulu

AÇIKLAMA
Başbakan veya ilgili bakan gerekçesini bildirmek 
suretiyle bu bilgi ve belgelerin verilmemesine ka-
rar verebilir.

YANIT: A

9. Aşağıdakilerden hangisinin mahkeme ka-
rarlarında yer alması zorunlu değildir?

A) Tarafların adı soyadı
B) Danıştayda görülen davalarda tetkik ha-

kiminin adı soyadı
C) Kararı veren mahkemenin adı
D) Yargılama giderleri
E) Kararı veren mahkemenin katibinin adı 

soyadı, imzası

AÇIKLAMA
Katibin adı soyadı değil, mahkeme başkanı ve 
üyelerinin veya hakimin adı, soyadı imzası gerek-
lidir.

YANIT: E

10. Dava dilekçeleri ilgili mahkemeye ya da 
bu mahkemelere gönderilmek üzere nere-
ye verilir?

A) İdare ve vergi mahkemesi başkanlıkları-
na 

B) Danıştay dava dairesine
C) Bölge idare Mahkemesi’ne
D) Yargıtay’a
E) Danıştay Başkanlığına

AÇIKLAMA
Dava dilekçeleri ilgili mahkemeye ya da bu mah-
kemelere gönderilmek üzere idare ve vergi mah-
kemesi başkanlıklarına gönderilir.

YANIT: A

11. İdari yargıda aşağıdaki davalardan han-
gisinde miktar gösterme zorunluluğu bu-
lunmamaktadır?

A) Kamu görevlilerinin açtıkları davalarda
B) Kamulaştırma davalarında
C) Tahkim davalarında
D) Vergi uyuşmazlıklarında
E) İmar davalarında

AÇIKLAMA
Kamu görevlilerinin açtıkları davalarda miktar gös-
terme zorunluluğu bulunmamaktadır.

YANIT: A

12. Harcı veya posta ücreti verilmeden dava 
açılmış olması halinde ücretin yatırılması 
konusunun ilgiliye bildirilmesi görevi aşa-
ğıdakilerden hangisine ait değildir?

A) Danıştay daire başkanı
B) Daire başkanının görevlendireceği tetkik 

hâkimi
C) Mahkeme başkanı
D) Hâkim
E) Savcı

AÇIKLAMA
Konu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik 
hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından 
ilgiliye tebliğ olunur.

YANIT: E
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13. Dava açılmazdan önce idareye başvur-
mak zorunluluğu olan hallerde, bu başvu-
ru yapılmaksızın dava açılması durumun-
da aşağıdakilerden hangisinden söz edi-
lir?

A) Fonksiyon gaspı
B) Yetki gaspı
C) Ağır yetki tecavüzü
D) İdari merci tecavüzü
E) Görev gaspı

AÇIKLAMA
İdari merci tecavüzünden söz edilir.

YANIT: D

14. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerin-
de açılan tam yargı davalarının kaç lirayı 
geçmesi durumunda taraflardan birinin 
isteği üzerine duruşma yapılır?

A) Yüz bin lira
B) İkiyüzelli bin lira
C) Beşyüz bin lira
D) Yediyüzelli bin lira
E) Bir milyar lira

AÇIKLAMA
Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açı-
lan tam yargı davalarının bir milyar lirayı geçme-
si durumunda taraflardan birinin isteği üzerine du-
ruşma yapılır.

YANIT: E

15. Duruşmalı davalarda tarafların hiçbirinin 
gelmemesi durumunda ne yapılır?

A) Duruşmanın reddine karar verilir.
B) Duruşma ertelenir.
C) Bir başka mahkemeye yönlendirilir.
D) Duruşma açılmaz, inceleme evrak üze-

rinde yapılır.
E) Taraflar hakkında zorla getirilme kararı 

çıkarılır.

AÇIKLAMA
Duruşmalı davalarda tarafların hiçbiri gelmeme-
si durumunda duruşma açılmaz, inceleme evrak 
üzerinde yapılır.

YANIT: D

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçele-
rinde bulunması gereken unsurlardan de-
ğildir?

A) Tarafların adı - soyadı
B) Davanın konusu
C) Tarafların imzası
D) Uyuşmazlık konusu miktar
E) Davanın dayandığı deliller

2. Aynı eylem sebebiyle kamu görevlisine 
hem disiplin cezası ve hem de görev yeri-
nin değiştirilmesi işlemleri arasında nasıl 
bir bağlılık vardır?

A) Nisbi yönden bağlılık
B) Hukuki yönden bağlılık
C) Cezai yönden bağlılık
D) Maddi yönden bağlılık
E) Şekli yönden bağlılık

3. Mahkemelere gönderilmek üzere başka 
yerlere verilen dilekçeler, en geç kaç gün 
içinde Danıştay veya ait olduğu mahke-
meye gönderilir?

A) 7 gün
B) 3 gün
C) 1 gün
D) 10 gün
E) 15 gün

4. Ehliyetli olan kişinin avukat olmayan bir 
vekili aracılığıyla dava açması halinde kaç 
gün içinde bizzat ya da avukat aracılığıy-
la dava açması için dilekçenin reddine ka-
rar verilmektedir?

A) 30 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 7 gün
E) 45 gün    
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5. Kanun, tarafların yapılacak tebliğlere kar-
şı cevap süresini, tebliğ tarihinden itiba-
ren kaç gün olarak düzenlemiştir?

A) 20 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
E) 60 gün

6. Her çeşit incelemenin mahkeme tarafın-
dan yapılması hangi ilke ile adlandırılmış-
tır?

A) Resen araştırma ilkesi
B) Kanuni idare ilkesi
C) Tekçi devlet ilkesi
D) İdarenin bütünlüğü ilkesi
E) Yetki genişliği ilkesi

7. Yargılamayı sonlandırmayan yargılamayı 
yürütmeyi, ilerletmeyi sağlayan kararlar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Son karar
B) Ara karar
C) İlk karar
D) Temyiz
E) İtiraz

8. Yenileme dilekçesi kaç ay içinde veril-
mezse, varsa yürütmenin durdurulması 
kararı kendiliğinden hükümsüz kalır?

A) 1 ay
B) 2 ay
C) 4 ay
D) 6 ay
E) 3 ay

9. Mahkemelere verilmesi gereken dilekçe 
ve ekleri kaç ekler kaç nüsha olarak dü-
zenlenir?

A) 2 nüsha olarak düzenlenir.
B) 3 nüsha olarak düzenlenir.
C) Karşı taraf sayısı kadar düzenlenir.
D) Karşı taraf sayısından bir fazla olarak dü-

zenlenir.
E) Karşı taraf sayısından iki fazla olarak dü-

zenlenir.

10. İdari davalar ne zaman açılmış sayılır?

A) Dava dilekçesinin verildiği tarihten itiba-
ren

B) Posta ücreti yatırıldığı tarihten itibaren
C) Harç ücreti yatırıldığı tarihten itibaren
D) Dava dilekçelerinin deftere kaydedildiği 

tarihten itibaren
E) Dilekçe verildiği tarihten itibaren 3 gün 

içinde

11. Eğer mahkeme, davanın yanlış hasma 
açıldığı, kanaatine ulaşırsa ne karar verir?

A) Davanın reddine
B) Ek süre verilmesine
C) Hasmın düzeltilmesi konusunun davalıya 

tebliğine
D) Dava dilekçesini mahkemenin belirlediği 

mercie tebliğine 
E) Bekletici mesele yapma kararı    
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12. Aşağıdakilerden hangisi resen araştırma 
ilkesinin yargıca tanıdığı yetkilerden de-
ğildir?

A) İlgili kişi ve kuruluşlardan bilgi isteme
B) İlgili kişi ve kuruluşlardan belge isteme
C) Bilirkişiye başvurma
D) Keşif yapma
E) Kimlik tespiti

13. İlk inceleme sırasında davanın süresinde 
açılmadığı, dava açmak için sürenin geçi-
rilmiş olduğu tespit edilmişse aşağıdaki-
lerden hangi yola başvurulur?

A) Bölge idare mahkemelerine itiraz yolu ile 
başvurulur.

B) Dava bu aşamada reddedilir.
C) Ek süre verilir.
D) Danıştay’a temyize gidilir.
E) Dava açılmamış sayılır.

14. Aşağıdakilerden hangisi davacının gös-
terdiği adrese tebligat yapılamamasının 
sonuçları arasında yer almaz?

A) Yeni adresin bildirilmesine kadar dava 
dosyası işlemden kaldırılır.

B) Yürütmenin durdurulması kararı varsa 
kendiliğinden hükümsüz kalır.

C) Dava bu aşamada reddedilir.
D) Dava açılmamış sayılır.
E) Davanın açılmamış sayılmasına dair ka-

rar diğer tarafa tebliğ edilir.

15. Dava ehliyeti olmayan biri tarafından da-
va açılması halinde mahkeme nasıl bir ka-
rar verir?

A) Davayı bir üst mahkemeye gönderir.
B) Davanın ehliyetsizlik nedeniyle reddine 

karar verir.
C) Vasi tayin edilmesine karar verir.
D) Davanın yetkisizlik nedeniyle reddine ka-

rar verir.
E) Davanın görevsizlik nedeniyle reddine 

karar verir.

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. C Tarafların imzası değil adı, soyadı, ün-
vanları ile adresleri bulunmalıdır.

2. D Dava konusu edilecek işlemlerin aynı 
maddi sebeplere dayanılarak tesis edil-
mesi halinde maddi yönden bağlılıktır.

3. B 3 gün içinde gönderilir.

4. A 30 gün içinde reddine karar verilmekte-
dir.

5. C 30 gün olarak düzenlemiştir.

6. A Talebe bağlı olmaksızın her çeşit araştır-
ma incelemenin mahkeme tarafından ya-
pılması resen araştırma ilkesi olarak ad-
landırılır.

7. B Bu kararlar ara karar olarak adlandırılır.

8. C 4 ay içinde yenileme dilekçesi verilmeli-
dir.

9. D Dilekçeler ile bunlara eklenecek evrakın 
örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla 
olur.

10. D Dava dilekçelerinin deftere kaydedildiği 
tarihten itibaren dava açılmış sayılır.

11. D Eğer mahkeme, davanın yanlış hasma 
açıldığı kanaatine ulaşırsa dava dilekçe-
sini mahkemenin belirlediği mercie tebli-
ğine karar verir.

12. E Kimlik tespiti resen araştırma ilkesi ile 
yargıca tanınan bir yetki değildir.

13. B İlk inceleme aşamasında böyle bir ek-
siklik tespit edilmişse dava bu aşamada 
reddedilir.

14. C Davacının gösterdiği adrese tebligat ya-
pılamazsa A, B, D, E seçeneklerinde yer 
alan sonuçlar gerçekleşir fakat davanın 
açılmamış sayılacağına dair bir hüküm 
söz konusu değildir.

15. B Davanın ehliyetsizlik nedeniyle reddine 
karar verir.    
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; düzeltme başvurularının usul ve kap-
samına, mahkeme kararlarının üst mahkemede denetimine, itiraz, 
temyiz, yargılamanın yenilenmesi, karar düzeltilmesi kanun yollarına 
dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

İlk derece mahkemelerinin verdikleri kararlar üst mahkemelerce denetlenir. Böylece hem hatalar en 
aza indirilmeye çalışılmakta hem de içtihat birliği sağlanmaktadır.

Kanun yolu: İlk derece mahkemelerin verdiği kararların üst mahkemelerde denetimidir.
İdari Yargılama Usulü Kanununa göre Kanun yolları: İtiraz, temyiz, kararın düzeltilmesi, yargıla-

manın yenilenmesidir.
Kanun yolları dışında İdari Yargılama Usulü Kanunu; kararı veren mahkemeden, açıklama ve 

yanlışlıkların düzeltilmesini isteme hakkını da tanımıştır.
açıKlama ve YanlışlıKların DüZeltilmeSi

Açıklama: Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar ye-
terince açık değilse ya da  birbirine aykırı hükümler taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını 
veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Bu başvuru, kararın yerine getirilmesine kadar yapılabilir. Karar 
uygulandıktan sonra başvuru mümkün değildir.

Yanlışlıkların Düzeltilmesi: Yanlışlıkların düzeltilmesini isteme Kanun’da sayılan hususlarla sınırlı-
dır. Kanuna göre iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddialarına ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki 
hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi istenebilir. Başvuruda bulunmak için belirli bir süre sınırı yoktur. İlgili-
ler, kararın uygulanması aşamasında da yanlışlıkların düzeltilmesini isteyebilirler. Mahkemenin yanlış-
lıkların düzeltilmesi kararında, düzeltme mahkeme kararının (ilamın) altına yazılır.

Anayasa’da üst mahkemelere hukuk alanında birliği sağlama görevi verilmiştir. İdari Yargılama Usu-
lü Kanunu’nda da üst mahkeme denetimi, itiraz, temyiz, kararın düzeltilmesi ve yargılamanın yenilen-
mesi şeklinde düzenlenmiştir.

mahKeme Kararlarının üSt mahKemeDe Denetimi
Bir davada mahkemenin verdiği kararın haksız, hukuka aykırı olduğunu düşünen tarafa, kararın bir 

üst derece mahkemesinde incelenmesi imkânını veren hukuki yol, kanun yolu olarak adlandırılmaktadır.
iStinaF

Danıştay’ın iş yükünü hafifleterek içtihat mahkemesi olarak görev yapmasını sağlamak, yargılama 
sürecinin hızlandırılarak adil yargılama hakkının bir gereği olan makul sürede yargılanmanın sağlan-
ması ve ilk derece mahkemelerinin istinaf ve temyiz denetiminden geçen kararlarının daha adil olacağı 
düşüncesiyle 18.6.2014 ve 6545 sayılı kanun ile üç dereceli yargılama sistemine geçilmiş bölge idare 
mahkemeleri de itiraz değil istinaf mercii olarak düzenlenmişlerdir.

İstinaf yoluna idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, mahkemenin bulundğu yargı çev-
resindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde başvurmak gerekir. 
Ancak, yasal koyucu konusu beş bin Türk lirasının geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari 
işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların kesin 
olduğunun öngörerek bu kararlara kaşı istinaf yolunu kapatmıştır. İvedik yargılama usulüne tabi olan 
davalarla ve merkezi ve ortak sınavlara ilişkin davalarda da istinaf yoluna başvurulamaz.

Bu uyuşmazlıklar için yasa koyucu doğrudan temyiz kanun yolunu öngörmüştür.
İstinaf, temyizin şekli ve usulüne tabidir.
Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sorunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun 

bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir.
Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf 

başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu durumda bölge 
idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir.

Bölge idare mahkemelerinin temyize açık olmayan kararları kesindir.
İstinaf yoluna başvurulmuş olsa da, hâkim, mahkeme kararlarının yürütülmesini durdurmaz.

KARARLARA KARşI BAşvURMA YOLLARI 7

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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temYiZ
Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir. Bölge idare mahkemeleri-

nin temyize konu kararlarının konusunu oluşturan davalar şunlardır:
a. Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları.
b. Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında 

açılan davalar.
c. Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran 

işlemlere karşı açılan  iptal davaları.
d. Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlem-

lere karşı açılan iptal davaları.
e. Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire baş-

kanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında 
açılan iptal davaları.

f. İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar.
g. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca 

itiraz üzerine verilen kararlar ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun uygulanmasından 
doğan davalar.

h. Maden, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili mevzuatın uygu-
lanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.

ı. Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası veyahut kamu hizmetine 
giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar.

i. Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı 
boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasından doğan davalar.

j. 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devlet Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunun uygulanmasından ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet-Modeli 
ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hak-
kında Kanunun uygulanmasından doğan davalar.

k. 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun uygulanmasından  doğan davalar.
l. 3/7)2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulanmasından 

doğan davalar.
m. Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları piyasa veya sektörle ilgili olarak 

alınan kararlara karşı açılan davalar.
Bölge idare mahkemelerinin kararları Danıştay dava daireleri; Danıştay dava dairelerinin ilk dere-

ce mahkemesi olarak verdikleri kararlar ise konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri 
Kurulun’nca incelenmektedir.

İYUK’un 49. maddesine göre, temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a. Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen ge-

rekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa, kararı, gerekçesini değiştirerek onar.
b. Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi müm-

kün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar.
Şu durumlarda ise temyize konu kararı bozar;
a. Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b. Hukuka aykırı karar verilmesi,
c. Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulun-

ması,
YarGılamanın YenilenmeSi

Yargılamanın yenilenmesi kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı öngörülmüş bir kanun yoludur.
Bu kanun yolunda yargılama yeniden yapılmakta, böylece verilen hatalı kararlar düzeltilmektedir. 

Yargılamanın yenilenmesi talebi kabul edildiği takdirde ilk karar kaldırılarak uyuşmazlık yeniden ele 
alınmakta ve yeni bir karar verilmektedir. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan 
mahkemece karara bağlanır.

Hangi durumlarda yargılamanın yenileneceği İdari Yargılama Usul Kanunu’nda tek tek sayıl-
mıştır;

 ➣ Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde 
edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması

 ➣ Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme huzu-
runda ikrar olunmuş kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması

 ➣ Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak orta-
dan kalkması

 ➣ Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi
 ➣ Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile yapması
 ➣ Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması
 ➣ Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması

Yargılamanın yenilenmesi isteğinde bulunma süresi İYUK’da belirtilen sebeplere bağlı olarak on 
yıldır.

2003 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararıyla sözleşme veya eki protokol-
lerin ihlal edildiğinin tespit edilmiş olması hali de yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edilmiş-
tir. Bu sebebe bağlı olarak yargılamanın yenilenmesi isteğinde bulunma süresi bir yıldır.

Diğer sebepler için yargılamada bulunma isteği altmış gün olarak düzenlenmiştir. Bu süreler, daya-
nılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanmak-
tadır. Yargılamanın yenilenmesi istemleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bir davada mahkemenin verdiği kararın 
haksız, hukuka aykırı olduğunu düşünen 
tarafa kararın bir üst derece mahkemesin-
de incelenmesi imkanı veren hukuki yol 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtiraz yolu
B) Dava yolu
C) İptal yolu
D) Kanun yolu
E) Adalet yolu

AÇIKLAMA
Kanun yolu olarak adlandırılır.

YANIT: D

2. I. Temyiz
 II. Yanlışlıkların düzeltilmesi
 III. İtiraz
 IV. Yargılamanın yenilenmesi
 Yukarıdakilerden hangileri idari yargıda 

öngörülmüş kanun yollarındandır?

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) I ve II
E) III ve IV

AÇIKLAMA
Yanlışlıkların düzeltilmesi kanun yollarından bi-
ri değildir.

YANIT: B

3. İstinaf süresi kararın tebliğ tarihini izleyen 
günden itibaren kaç gündür?

A) 15 gün
B) 45 gün
C) 30 gün
D) 60 gün
E) 7 gün

AÇIKLAMA
İstinaf süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi temyizle ilgili 
yanlış bilgidir?

A) İstinaf yolu açık olan kararlar temyiz edi-
lemez.

B) Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına 
hitaben yazılmış dilekçelerle yapılmakta-
dır.

C) Temyiz dilekçesindeki eksiklikler tamam-
lanmazsa temyiz isteminde bulunulma-
mış sayılmasına karar verilebilir.

D) İlk derece mahkemesi kararı, temyiz 
mercii tarafından onandığı takdirde, 
uyuşmazlık kesin olarak çözümlenmiş 
olmaktadır.

E) Temyizin kanuni süre geçtikten sonra ya-
pılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

AÇIKLAMA
Temyiz kanuni süre içinde yapılmazsa temyiz iste-
minin reddine karar verilir.

YANIT: E

5. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra ya-
pılması halinde temyiz isteminin reddi-
ne karar verilir. Bu kararın tebliğ tarihin-
den itibaren kaç gün içinde temyiz yoluna 
başvurulmalıdır?

A) 7 gün
B) 15 gün
C) 10 gün
D) 20 gün
E) 30 gün

AÇIKLAMA
7 gün içinde eksiklikler tamamlanmalıdır.

YANIT: A

6. Bölge idare mahkemesi kararları ile ilk 
derece mahkemelerinin temyiz inceleme-
sinden geçmeden kesinleşmiş kararların-
dan niteliği bakımından yürürlükteki hu-
kuka aykırı bir sonucu ifade edenlere kar-
şı aşağıdaki yollardan hangisine başvuru-
labilir?

A) Kararın yenilenmesi
B) Kamu yararına itiraz
C) Yanlışlıkların düzeltilmesi
D) Kanun yararına temyiz
E) İstinaf

AÇIKLAMA
Bu durum kanun yararına temyiz olarak adlandırılır.

YANIT: D
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7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kara-
rı gerekçe gösterilecekse, kararın kesin-
leştiği tarihten itibaren ne kadarlık bir sü-
re içinde yargılamanın yenilenmesi isteni-
lebilir?

A) 10 yıl
B) 60 gün
C) 1 yıl
D) 90 gün
E) 2 yıl

AÇIKLAMA
Bu süre 1 yıldır.

YANIT: C

8. Bir mahkeme kararının çekinmeye mec-
bur olan üyenin katılmasıyla alınarak ke-
sinleşmiş olması halinde bu karara karşı 
başvurulabilecek kanun yolu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yargılamanın yenilenmesi
B) Çekinme
C) Temyiz
D) İtiraz
E) Kararın düzeltilmesi

AÇIKLAMA
Yargılamanın yenilenmesidir.

YANIT: A

9. Aşağıdakilerden hangisi kanun yolları dı-
şında bir başvuru yoludur?

A) Temyiz
B) Karardaki yanlışlıkların düzeltilmesi
C) İtiraz
D) Kararın düzeltilmesi
E) Yargılamanın yenilenmesi

AÇIKLAMA
Karardaki yanlışlıkların düzeltilmesi bir üst mahke-
meye değil kararı veren mahkemeye yapılabilecek 
bir başvuru yoludur.

YANIT: B

10. İdari yargı mercilerinin verdikleri kararla-
rın yeterince açık olmaması ya da kararda 
birbiriyle çelişen kısımlar varsa nasıl bir 
başvuru yapılabilir?

A) Kararın açıklanmasını aynı mahkeme-
den isteyebilir.

B) Bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.
C) Danıştay’a temyiz başvurusunda bulu-

nulmalıdır.
D) Yargılamanın yenilenmesi istenebilir
E) Kararın düzeltilmesi istenebilir.

AÇIKLAMA
Bu durumda kararın açıklanmasını isteyebilir.

YANIT: A

11. Yanlışlıkların düzeltilmesi başvurusu ne 
zamana kadar yapılabilir?

A) Kararın yerine getirilmesine kadar
B) Kararın kesinleşmesine kadar
C) Kararın açıklandığı günden itibaren          

7 gün içinde
D) Zaman sınırlaması yoktur.
E) Kararın kesinleşmesinden itibaren 7 gün 

içinde

AÇIKLAMA
Sınırlama yoktur, ilgililer, kararın uygulanması 
aşamasında da yanlışlıkların düzeltilmesini talep 
edebilirler.

YANIT: D

12. İdari yargıda itiraz merci neresidir?

A) Bölge İdare Mahkemeleri
B) Danıştay
C) Vergi mahkemeleri
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E) İcra mahkemeleri

AÇIKLAMA
İdari yargıda itiraz merci Bölge İdare Mahkeme-
leridir.

YANIT: A
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13. Aşağıdaki kararlardan hangisi İlk derece 
mahkemelerinin itiraz yoluna başvurula-
bilecek kararlarından değildir?

A) Mahkemelerin tek hâkimle verdikleri ni-
hai kararlar

B) Asker ailelerine yardım ile ilgili işlemler
C) Mahkeme kararlarının hukuka uygunluğu 
D) Kamu görevlilerine uyarma kınama ceza-

sı verilmesi işlemleri
E) Çiftçi Mallarının Korunması hakkında ka-

nunun uygulanması işlemleri

AÇIKLAMA
Mahkeme kararlarının hukuka uygunluğu itiraz de-
ğil temyiz yoluna başvurulabilecek durumlardandır.

YANIT: C

14. Aşağıdaki hangi mahkemenin kararı 
Danıştay’da temyiz edilebilir?

A) İdare Mahkemesi
B) İcra Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Bölge İdare Mahkemesi
E) Sayıştay

AÇIKLAMA
Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahke-
melerinin nihai kararları kanunda aksine hüküm 
yoksa dahi Danıştay’da temyiz edilebilir.

YANIT: A

15. Yargılamanın yenilenmesi istekleri hangi 
mahkemece karara bağlanır?

A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Danıştay
C) İstekte bulunanın ikametgahının bulun-

duğu yer mahkemesi
D) Esas kararı vermiş olan mahkeme
E) Sulh hukuk mahkemesi

AÇIKLAMA
Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı 
vermiş olan mahkemece karara bağlanır.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Temyiz istemleri ile ilgili dilekçeler hangi 
makama hitaben yazılmalıdır?

A) Bölge İdare Mahkemesi Hâkimliğine
B) Danıştay Başkanlığına 
C) Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimliğine
D) Cumhuriyet Başsavcılığına
E) Yargıtay Başkanlığına

2. Aşağıdakilerden hangisi Kanun yararına 
temyiz başvurusunda bulunabilir?

A) Danıştay Başkanı
B) Bölge İdare mahkemesi hâkimi
C) Davacı
D) İlgili Bakanlık
E) Başsavcı

3. Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı, 
yargılamanın yeniden yapılmasını sağ-
lamak amacıyla düzenlenmiş hukuki yol 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlışlıkların düzeltilmesi
B) Açıklama istenmesi
C) Aykırılığın kaldırılması
D) Yargılamanın yenilenmesi
E) Temyiz

4. Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan-
da bulunduğunun mahkeme kararıyla be-
lirlenmesi durumunda başvurulabilecek 
kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargılamanın yenilenmesi
B) Temyiz
C) İtiraz
D) Yanlışlıkların düzeltilmesi
E) Şikâyet

5. Temyiz veya itiraz üzerine verilen karar-
ların tekrar aynı merci tarafından incelen-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargı yolu 
B) Kararın düzeltilmesi
C) Şikâyet
D) İtiraz
E) Temyiz

6. Aşağıdakilerden hangisi kararın düzeltil-
mesi sebeplerinden değildir?

A) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itiraz-
ların, kararda karşılanmamış olması

B) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bu-
lunması

C) Kararda usul ve kanuna aykırı hükümler 
bulunması

D) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile 
ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması

E) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye 
veya hâkimin katılmasıyla karar verilmiş 
olması

7. Aşağıdaki hangi mahkeme kararlarına 
karşı karar düzeltme talebinde bulunula-
maz?

A) Danıştay dava daireleri
B) İdari dava daireleri
C) Vergi dava daireleri
D) Bölge idare mahkemesi
E) İcra mahkemeleri
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8. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın ye-
nilenmesi sebeplerinden birisi değildir?

A) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye ha-
kimin katılmasıyla karar verilmiş olması

B) Bir kararda birbirine aykırı hükümler ol-
ması

C) Karara esas olarak alınan bir ilam hük-
münün, kesinleşen bir mahkeme kararıy-
la bozularak ortadan kalkması

D) Lehine karar verilen tarafın karara etkisi 
olan bir hile kullanmış olması

E) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kim-
seler ile davanın görülüp karara bağlan-
mış bulunması

9. İlk derece mahkemelerince verilen karar-
ların üst mahkemelerde denetimine ne ad 
verilir? 

A) Şikâyet hakkı
B) Denetimi isteme hakkı
C) Başvuru hakkı
D) Dilekçe hakkı
E) Kanun yolu

10. Yargılamanın yenilenmesi isteğinde bu-
lunma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 yıl 
B) 5 yıl
C) 10 yıl 
D) 60 gün
E) 10 gün

11. Bölge İdare Mahkemesi aşağıdakilerin 
hangisinde kararı bozmakla birlikte dava 
dosyasını geri gönderir?

A) Davaya yetkisiz mahkeme tarafından ba-
kılmış durumunda

B) İtirazı haksız bulduğunda
C) İtiraz süresinin geçirilmesi durumunda
D) Görevsiz hâkim tarafından bakılmış ol-

ması durumunda
E) Davayı açanın fiil ehliyetinin olmaması 

durumunda

12. I. Maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi 
yeterli görürse

 II. İtiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise
 III. İtiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkla-

rın düzeltilmesi mümkün ise
 Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde 

yaptığı inceleme sonunda yukarıdakiler-
den hangilerine ilişkin olması durumunda 
işin esası hakkında karar verir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve III

13. Kararın düzeltilmesi kararın tebliğ tarihin-
den itibaren kaç gün içinde istenebilir?

A) 15 gün
B) 7 gün
C) 3 gün
D) 10 gün
E) 14 gün

14. Temyiz süresi kaç gündür?

A) 30 gün 
B) 45 gün
C) 60 gün 
D) 15 gün
E) 7 gün

15. Aşağıda yer alan hangi yanlışlıkların dü-
zeltilmesi istenemez?

A) İki tarafın adı soyadı
B) İki tarafın sıfatı
C) İki tarafın iddiaları
D) Hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıkları
E) Tarafların savunması
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığı’na 
hitaben yazılmış dilekçelerle yapılmakta-
dır.

2. E İlgili bakanlıkların göstereceği lüzum 
üzerine veya kendiliğinden başsavcı ta-
rafından kanun yararına temyiz olunabi-
lir.

3. D Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmiş 
mahkeme kararlarına karşı, yargılama-
nın yeniden yapılmasını sağlamak ama-
cıyla düzenlenmiş bir hukuki yoldur.

4. A Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan-
da bulunduğunun mahkeme kararıyla 
belirlenmesi durumunda yargılamanın 
yenilenmesi istenebilir.

5. B Kararın düzeltilmesi, temyiz veya iti-
raz üzerine verilen kararların tekrar aynı 
merci tarafından incelenmesi için başvu-
rulan bir yoldur.

6. E Çekinmeye mecbur olan başkan, üye ve-
ya hâkimin katılmasıyla karar verilmiş ol-
ması yargılamanın yenilenmesi sebeple-
rindendir.

7. C İcra mahkemeleri adli yargı düzenine da-
hil bir mahkeme olduğundan İYUK kap-
samında karar düzeltilmesi yoluna gidile-
mez.

8. B Kararda aykırı hükümlerin bulunması ka-
rarın düzetilmesini gerektirecek neden-
dir.

9. E İlk derece mahkemelerince verilen karar-
ların üst mahkemelerde denetimi kanun 
yolu olarak adlandırılmaktadır.

10. C Süre 10 yıldır. Avrupa İnsan Hakları 
mahkemesinin kesinleşmiş karara karşı 
1 yıl diğer sebepler için 60 gündür.

11. D Davaya görevsiz hakim tarafından ba-
kılması durumunda BİM kararı bozmak-
la birlikte dosyayı ilk derece mahkemesi-
ne gönderir.

12. C Her üç durumda da esas hakkında karar 
verebilir.

13. A 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak 
üzere istenebilir.

14. A Tebliğ tarihini izleyen  30 gün içinde 
Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir.

15. E İki tarafın ad soyadı ile sıfatı ve iddiala-
rı sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm 
fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzel-
tilmesi istenebilir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; mahkeme kararlarının uygulanması  
iptal kararlarının sonuçlarına, tazminat kararlarının sonuçlarına, karar-
ların uygulanması esnasında karşılaşılacak sorunlar ve bunların çö-
zümlerine dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

YaSal DüZenleme
İdari yargı mercilerinin iptal kararları kendiliğinden sonuç doğurmamakta; idarenin kararların gerek-

lerini yerine getirmek üzere işlem veya eylem yapması gerekmektedir.
Tam yargı davalarında hükmedilen miktarların (tazminat) tahsili için ise genel hükümlere başvurul-

maktadır, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarının uygulanması 
idari yargının önemli konularından biridir. Yargı kararlarının uygulanması konusunun ayrıntılı incelen-
mesinden önce İYUK’un “Kararların Sonuçları” başlıklı maddesinin bilinmesinde yarar vardır.

Bu maddede;  
 ➣ Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü 
davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri bu bildirim tarihinden itibaren yatırılır. 
Ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.

 ➣ Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edil-
meyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede 
maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

 ➣ Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edil-
meyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idare mahkemesin-
de maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

 ➣ Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarına göre tespit edilecek mali yükümler ile zam ve 
cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir.

 ➣ Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasın-
daki süreye faiz ödenir.

 ➣ Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdu-
rulmasına ilişkin kararlarının icaplara göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde 
bulunmayan mecburdur.

 ➣ Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat 
davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.

hükümleri yer almaktadır.

iPtal Kararlarının UYGUlanmaSı
İdari yargı mercileri tarafından verilen iptal kararı, geçmişe etkili sonuç doğurmaktadır. Verilen iptal 

kararları, dava konusu işlemi, ilk yapıldığı andan itibaren hükümsüz kılar.
Mahkeme kararları kendiliğinden geçmişe etkili sonuç doğuramadığından, İYUK iptal kararlarının 

uygulanmasını sağlama görevini idareye bırakmıştır. Bu durumda idari birim, geçmişe yönelik olarak 
işlem tesis ederek, dava edilen işlemi, hiç yapılmamışçasına, tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıracaktır.

Bazı hallerde iptal edilen işleme dayanılarak başka işlemler de yapılmış olabilir. Bu işlemlerle elde 
edilen hakların geçmişe yönelik olarak geri alınması hakkaniyete uygun düşmezse iptal kararlarının 
geçmişe etkili olduğu kuralı, somut olayın özelliğine göre değerlendirilerek farklı uygulanabilir.

İptal kararlarının uygulanmasında önemli olan bir nokta düzenleyici işlemlerin iptalinin nasıl sonuç 
doğuracağıdır. Özellikle imar planlarının iptali durumunda uygulama sonucu önemlidir. Bu kararlarda 
imar planı veya plan değişikliklerinin iptal edilmesinin, önceki imar planlarının kendiliğinden yürürlük ka-
zanması sonucunu doğurmayacağı, idare tarafından iptal kararı doğrultusunda yeni bir plan yapılması 
gerektiği Danıştay’ca belirtilmiştir.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Düzenleyici işlemlerin yargı kararıyla iptali durumunda, uygulama işlemlerinin de geçmişe yöne-
lik olarak geri alınması, kazanılmış hakların ihlali anlamına geleceğinden hukuka uygun olmayacaktır. 
Düzenleyici işlemler, yürürlükte olduğu sürece uygulanırlar ve uygulama işlemleri, ilgililer bakımından 
kazanılmış hak doğururlar. Kazanılmış hakların korunması hukuk devleti ilkesinin gereği olduğundan, 
bir düzenleyici işlemin iptali gerekçesiyle, bu işlemin uygulama işlemleri geçmişe yönelik olarak kaldı-
rılamazlar.

taZminat Kararlarının UYGUlanmaSı
Yasa koyucu tam yargı davalarında belli bir miktarı içeren kararların infaz ve icra olunacağını ön-

görmüştür. Genel hükümlere göre takip ve tahsil; icra ve iflas hukuku kurallarına göre ve icra daireleri 
aracılığıyla yapılır. Ancak İcra ve İflas Kanunu’nun iflas hükümleri Devlete ve kamu tüzelkişilerine uygu-
lanamamaktadır. Devlet malları ile özel kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar haczedile-
mezler. Bu kural,  tazminat alacağının tahsiline engel teşkil etmektedir. Bu zorluk Anayasa Mahkemesi, 
mahkeme kararlarına uyulmayı zorunlu kılan 138. madde yönünden yaptığı incelemede şu sonuca ulaş-
mıştır: “Devletin borcunu ödemeyeceği düşünülemez. İdarenin borcunun karşılığı bulunmadığı takdirde 
tahsisattan (ödenekten)  eğer tahsisat mevcut değilse beklenmeyen giderlerden borç ödenir.”

Mahkeme kararlarının uygulama süresi: İptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının gereklerinin 
en geç otuz gün içinde yerine getirilmelidir. Bu süre azami süredir.

Mahkemelerce alınan kararlara dair işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde 
idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Maddi veya hukuki imkânsızlık durumunda, iptal edilen işlemi tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmak 
mümkün olmayabilir. Örneğin uygulanan yıkım kararının iptali sonrasında, idarenin geçmişe yönelik 
işlem yapması maddi olarak imkânsızdır. Yaş haddini doldurmuş bir görevlinin, yargı kararına rağmen 
göreve atanamaması hukuki olarak imkânsızdır.

Ancak maddi veya hukuki imkânsızlık sebebiyle kararın uygulanamaması halinde idarenin tazmin 
sorumluluğu devam etmektedir.

YarGı Kararlarının UYGUlanmamaSı ihtimali
Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilme-

yen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve 
manevi tazminat davası açılabilir.

Maddi veya hukuki imkânsızlık durumunda, iptal edilen işlemi tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmak 
mümkün olmayabilir. Örneğin uygulanan yıkım kararının iptali sonrasında, idarenin geçmişe yönelik iş-
lem yapması maddi olarak imkânsızdır. Hukuki imkânsızlık ise yargı kararı doğrultusunda işlem yapma-
nın hukuken mümkün olamamasıdır. Örneğin yaş haddini doldurmuş bir görevli, yargı kararına rağmen 
göreve atanamaz.

Maddi İmkânsızlık: İdarenin işlem yapmasının fiilen maddi olarak mümkün olmaması.
Hukuki İmkânsızlık: İdarenin işlem yapmasının hukuki olarak mümkün olmaması.

çöZümler ve öneriler
İdareye karşı açılan davalar, kamu görevlileri bakımından caydırıcı özellik taşımamaktadır. Ayrıca 

manevi tazminat, Danıştay’ın “manevi tazminatın zenginleşme aracı olmadığı” şeklindeki içtihadı se-
bebiyle, idare bakımından kayda değer miktara ulaşmamakta, ilgilileri de tatmin edememektedir. 10. 
Dairenin yakın tarihli bir kararında Kızılay Derneği Başkanı tarafından yargı kararının uygulanmaması 
sebebiyle açılan bir davada, davacı 100.000 TL talep etmişken, Danıştay 10. Dairesi 30.000 TL manevi 
tazminata hükmetmiştir. 30.000 TL önemli bir miktar olarak düşünülebilir; ama yargı kararını uygulama-
mak ağır bir kusur olarak kabul edildiğine göre, bu davranışın önlenmesi için tazminat miktarının daha 
yüksek, caydırıcı olması gerekmektedir.

Kamu görevlilerinin kişisel sorumluluğu bir başka önemli bir çözüm olmakla birlikte, personele ilişkin 
işlemlerde, bakan, müsteşar, vali gibi üst düzey yöneticilere karşı başvurulması kolay görünmemektedir.

Kişisel Sorumluluk: Kamu görevlilerinin hizmetle ilgisi olmayan tutum ve davranışlarından dolayı 
haksız fiil esaslarına göre sorumlu olmasıdır.

Rücu: İdarenin ödediği tazminat miktarını, kişisel kusuru bulunan kamu görevlisinden kusuru ora-
nında istemesidir.

İdari yargı kararının uygulanmaması üzerine açılan tazminat davalarında gerek idari yargı gerekse 
adli yargı mercileri, kararı uygulamayan kamu görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunmalıdırlar.

“Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlar”dan dolayı yargılanabilmeleri için Kanun’da belirtilen idari makamların izni gerekmek-
tedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. İdari Yargılama Usulü Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisinin kararlarına 
göre işlem tesis edilmemesi durumunda, 
idare aleyhine maddi veya manevi tazmi-
nat davası açılabilir?

A) İdare Mahkemesi
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Danıştay
D) Vergi Mahkemesi
E) Yargıtay

AÇIKLAMA
Danıştay, bölge idare mahkemesi, idare mahke-
mesi ve vergi mahkemesi kararlarına göre işlem 
tesis edilmesi durumunda idare aleyhine dava açı-
labilir.

YANIT: E

2. İdari işlemin idari yargı yerlerince ilk ya-
pıldığı andan itibaren hükümsüz kılınma-
sı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) İptal 
B) Geri alma
C) Kaldırma 
D) Düzeltme
E) İtiraz

AÇIKLAMA
Bu karar iptal kararıdır.

YANIT: A

3. İdarenin bireylere, belli bir faaliyette bu-
lunmaları için tek taraflı olarak verdiği izin 
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) İcazet 
B) Ruhsat
C) Harç 
D) Resen icra
E) Onay

AÇIKLAMA
Bu izin ruhsattır.

YANIT: B

4. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare 
ve vergi mahkemeleri kararlarına göre iş-
lem tesis edilmeyen veya eylemde bulu-
nulmayan hallerde idare aleyhine aşağı-
dakilerden hangisinde manevi tazminat 
davası açılabilir?

A) Danıştay
B) Vergi mahkemesi
C) Yargıtay
D) Sayıştay
E) Anayasa Mahkemesi

AÇIKLAMA
Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve ma-
nevi tazminat davası açılabilir.

YANIT: A

5. Uygulanan yıkım kararının iptali sonrasın-
da, idarenin geçmişe yönelik işlem yap-
ması halinde yargı kararının uygulanma-
ma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuki imkansızlık
B) Menfaat yokluğu
C) Kazanılmış hak olmaması
D) Maddi imkansızlık
E) İşlemin konusunun meşru olması

AÇIKLAMA
Maddi olarak imkansızlıktır.

YANIT: D

6. İdarenin ödediği tazminat miktarını, kişi-
sel kusuru bulunan kamu görevlisinden 
kusuru oranında istemesi aşağıdakiler-
den hangisiyle adlandırılır?

A) Rücu 
B) Sorumluluk
C) Re’sen icra 
D) Tazminat
E) İtiraz

AÇIKLAMA
Geri isteme rücudur.

YANIT: A
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7. Kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlardan dolayı yargılanabil-
meleri hangi sisteme dayanmaktadır?

A) Rücu sistemi 
B) Teminat sistemi
C) İzin sistemi 
D) Garanti sistemi
E) Güvence sistemi

AÇIKLAMA
Kanunda belirtilen idari makamların izni gerek-
mektedir.

YANIT: C

8. Bir idari yargı kararının uygulanmama-
sı bunu uygulamayan kamu görevlisinin 
hangi sorumluluğunu doğurur?

A) Kişisel kusur
B) Hizmet kusuru
C) Tehlike ilkesi
D) Risk ilkesi
E) Mesleki risk

AÇIKLAMA
Bu durum kişisel kusur oluşturur.

YANIT: A

9. Haciz ve ihtiyatı haciz uygulamaları ile il-
gili davalarda verilen kararlar hakkında ne 
zaman işlem tahsis edilir?

A) Tebliğden itibaren 7 gün içinde
B) Tebliğden itibaren 15 gün içinde
C) Tebliğden itibaren 30 gün içinde
D) Tebliğden itibaren 60 gün içinde
E) Kararların kesinleşmesinden sonra

AÇIKLAMA
Kararların kesinleşmesinden sonra işlem tahsis 
edilir.

YANIT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmaz-
lıklarına ilişkin mahkeme kararlarından 
hareketle idarece mükellefe bildirilecek-
lerden biri değildir?

A) Stopaj
B) Resim
C) Harçlar
D) Zamlar
E) Vergiler

AÇIKLAMA
Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararları-
nın idareye tebliğinden sonra tespit edilecek ver-
gi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam 
ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildiri-
lir. Stopaj bu yükümlülüklerin içinde değildir.

YANIT: A

11. İptal davalarında verilen kararların işlemi 
ilk yapıldığı andan itibaren ortadan kaldır-
ması nasıl bir sonuç doğurur?

A) Objektif sonuç doğurur.
B) Geçmişe etkili sonuç doğurur.
C) Tazminat ödenmesi sonucunu doğurur.
D) Kişisel sonuç doğurur.
E) Somut sonuç doğurur.

AÇIKLAMA
Bu durum geçmişe etkili sonuç doğurmaktadır.

YANIT: B

12. Danıştay’a göre imar planlarının iptali na-
sıl bir hukuki sonuç doğurur?

A) Eski imar planı kendiliğinden yürürlüğe 
girer.

B) Hukuka uygunluğun ihlali sonucunu do-
ğurur.

C) Tazminata hükmedilir.
D) İptal kararları sonucunda yeni bir işlem 

tesisi zorunluluğu doğar.
E) Kazanılmış hak olduğu için geçmişe yü-

rümez.

AÇIKLAMA
İptal kararı sonucunda yeni işlem tesisi zorunlulu-
ğu ortaya çıkar.

YANIT: D    
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13. Kamu görevlilerinin görevden ayrılması 
sonucunu doğuran işlemlerin iptali idare 
açısından nasıl bir sonuç doğurur?

A) İdare tazminat ödemek zorundadır.
B) İdare kamu görevlisini görevine iade et-

mekle yükümlüdür.
C) İdare geçmişe yönelik olarak memurun 

tüm mali ve özlük haklarını iade etmekle 
yükümlüdür.

D) İptal edilen işlem yerine işlem tesis et-
mekle yükümlüdür.

E) Kamu görevlisi  iptal kararı sonucu kendi-
liğinden göreve iade olur.

AÇIKLAMA
Geçmişe yönelik olarak tüm mali ve özlük hakları 
iade etmekle yükümlüdür.

YANIT: C

14. Özel malları haczedilebilen Kamu tüzelki-
şilerinin tazminat ödememek için başvur-
dukları yöntem aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Devletleştirme
B) Özelleştirme
C) Ferağ
D) Bağış
E) Kamu Hizmetine Tahsis

AÇIKLAMA
Özel malları haczedilebilen Kamu tüzelkişilerinin 
tazminat ödememek için başvurdukları yöntem 
Kamu Hizmetine Tahsis kararı almaktır.

YANIT: E

15. İdari yargı yerlerinin vermiş oldukları 
mahkeme kararları en geç kaç gün içinde 
uygulanmalıdır?

A) 20 
B) 15 
C)  7
D) 30 
E) 45

AÇIKLAMA
En geç  30 gün içinde uygulanmalıdır.

YANIT: D

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Yaş haddini doldurmuş bir görevlinin yar-
gı kararına rağmen göreve atanamaması 
ne tür bir imkânsızlıktır?

A) Geçmişe yürümezlik
B) Maddi imkânsızlık
C) Manevi imkânsızlık
D) Hukuki imkânsızlık
E) Yetkisizlik

2. Maddi veya hukuki imkânsızlık sebebiyle 
kararın uygulanamaması halinde idarenin 
hangi sorumluluğu devam edecektir?

A) Geçmişe dönük İdari İşlem tesis etme
B) Kamu yararı
C) Kamu hizmeti
D) Tazmin
E) İptal

3. Aşağıdakilerden hangisi mahkeme karar-
larının uygulanmasını sağlayabilecek çö-
zümlerden değildir?

A) Yargı kararının gereklerinin yerine getiril-
memesi, kamu görevine atanma ve seçil-
me yeterliliğini kaybettirecek nitelikte bir 
suç olarak düzenlenmelidir.

B) Anayasa değişikliğine gidilerek temel 
hak ve özgürlüklere dair sınırlamalar ge-
tirilmelidir.

C) Bu suçun kovuşturulması, doğrudan 
cumhuriyet savcılarına bırakılmalı, ba-
kanlar bakımından da Yüce Divan’a gön-
derme yetkisi, Cumhuriyet Başsavcısı’na 
tanınmalıdır.

D) Tam yargı davalarında verilen kararların 
uygulanabilmesi için devlet mallarının 
haczedilemezliği kuralına, mahkeme 
ilamlarının infazı istisnası getirilmelidir.

E) İdari eylem veya işlem niteliğinde yargı 
kararı verilemeyeceğini öngören Anaya-
sa ve İYUK hükümleri kaldırılarak idari 
yargı kararlarına doğrudan uygulanabilir-
lik niteliği tanınmalıdır.    
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4. İptal veya yürütmeyi durdurma kararları-
nın gereklerinin en geç 30 gün içinde ye-
rine getirilebileceğine dair sürenin niteli-
ği nedir?

A) Asgari süre
B) Azami süre
C) Zamanaşımı süresi
D) Hak düşürücü süre
E) İdari süre

5. İdare hangi düzenleyici işlemin iptali du-
rumunda geçmişe etkili işlem yapabilir?

A) Kanunun
B) Tüzük
C) Birel
D) Genel
E) Yönetmelik

6. Danıştay 10. dairesi manevi tazminat mik-
tarını hangi tutarda belirlemiştir?

A) 100.000 
B) 30.000
C) 40.000 
D) 50.000
E) 10.000

7. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir yüksekokul-
da öğretmenken görevden uzaklaştırılan da-
vacı, iptal kararının uygulanmasını istemiş, 
ancak yüksek okulun statüsünün değişmesi, 
üniversite bünyesinde bir fakülte haline gel-
mesi sebebiyle karar uygulanamamıştır.

 Bu durumun hukuki sonucu hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

A) Olayda maddi imkansızlık söz konusu-
dur.

B) Olayda hatalı bir durum mevcuttur.
C) Olayda hukuki imkansızlık söz konusu-

dur.
D) Olayda irade bozukluğu hali mevcuttur.
E) Olayda muvazaa söz konusudur.

8. Yargı kararlarını otuz gün içinde yerine 
getirmeyen bir bakanı Yüce Divan’a gön-
derme yetkisi aşağıdakilerden hangisine 
aittir?

A) TBMM
B) CB
C) Milletvekilleri
D) Yargıtay
E) Cumhuriyet Başsavcısı

9. Düzenleyici işlemlerin yargı kararıyla ip-
tali durumunda, uygulama işlemlerininde 
geçmişe yönelik olarak geri alınması han-
gi hukuka aykırılık halidir?

A) Haklı beklentinin ihlali
B) Kazanılmış hakkın ihlali
C) Hukuki imkansızlık
D) Fiili imkansızlık
E) Maddi imkansızlık

10. Maliye Bakanlığının Danıştay tarafından 
verilen mahkeme kararını uygulamaması 
nedeniyle uğranılan zararların tazmini için 
aşağıdakilerden hangisine aleyhine dava 
açılabilir?

A) Müsteşar
B) Maliye Bakanlığı
C) Devlet Personel Başkanlığı
D) Başbakan
E) Hazine Müsteşarlığı

11. Yargı kararı doğrultusunda işlem yapma-
nın hukuken mümkün olamaması durumu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maddi imkânsızlık
B) Kamu külfetlerinde eşitlik
C) İptal
D) Hukuki imkânsızlık
E) Tazminat    
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12. İYUK’a göre mahkemenin verdiği iptal ka-
rarlarının uygulanmasını sağlama görevi 
kime aittir?

A) İdare
B) Danıştay
C) Bölge idare Mahkemesi
D) Hâkimler Savcılar Yüksek Kurumu
E) Adalet Bakanlığı

13. İlgilinin mahkeme kararlarını kasten ye-
rine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine 
açtığı dava nedir?

A) Rücu davası
B) Rayiç bedel davası
C) Tazminat davası
D) İptal davası
E) İsthkak davası

14. Aşağıdakilerden hangisi iptal kararıyla il-
gili yanlış bilgidir?

A) Geçmişe etkili sonuç doğurur.
B) İdari Yargılama Usulü Kanunu iptal ka-

rarlarının uygulanmasını sağlama göre-
vini idareye bırakmıştır.

C) Kamu görevlilerinin görevden ayrılması 
sonucunu doğuran işlemlerin iptali halin-
de, idare geçmişe yönelik olarak tüm mali 
ve özlük hakları iade etmekle yükümlü-
dür.

D) İptal kararları idari işlemi yapan idari ku-
rumlar tarafından verilir.

E) İptal davalarında verilen kararların, dava 
konusu işlemi ilk yapıldığı andan itibaren 
hükümsüz kıldığı kabul edilir.

15. Genel hükümlere göre takip ve tahsil han-
gi hukuk hükümlerine göre gerçekleştiri-
lir?

A) Medeni hukuk
B) Borçlar hukuku
C) İcra-iflas hukuku
D) Ticaret hukuku
E) Vergi hukuku

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Yaş haddini doldurmuş bir görevli, yargı 
kararına rağmen göreve atanama sebebi 
hukuki imkânsızlıktır.

2. D Maddi veya hukuki imkânsızlık sebebiyle 
kararın uygulanamaması halinde idare-
nin tazmin sorumluluğu devam edecektir. 

3. B Anayasa Değişikliği ile temel hakların en-
gellenmesi bir uygulama çözümü olarak 
kabul edilemez.

4. B Kanunda sözü edilen süre, yargı kara-
rına uygun işlem yapılması için tanınan 
azami süredir.

5. C İptal kararlarının geçmişe etkili olması 
konusunda düzenleyici işlemler bakımın-
dan farklılıklar bulunmaktadır. Birel işle-
min iptali durumunda geçmişe etkili işlem 
yapabilir.

6. B Bu miktar ¨ 30.000  tutarında belirlen-
miştir ve caydırıcı nitelikte değildir.

7. C Yargı kararı hukuki imkansızlık sebebiyle 
uygulanamadığı halde idarenin tazminat 
ödemesi gerektiği kabul edilmiştir.

8. E Yargı kararlarını yerine getirme eylemi 
bir suç olarak kabul edilmektedir. Memur-
lar açısından Cumhuriyet Savcıları, Ba-
kanlar açısından ise Başsavcı yetkilidir.

9. B Hukuk sisteminde kazanılmış haklarla il-
gili özel düzenlemeler yer almaktadır. 
Kazanılmış hak geçmişe yönelik olarak 
geri alınamaz.

10. B Mahkeme kararını hangi mercii uygula-
mamışsa dava o mahkeme yöneltilerek 
açılır.

11. D Yargı kararı doğrultusunda işlem yapma-
nın hukuken mümkün olamaması duru-
munda hukuki imkânsızlık söz konusu-
dur.

12. A İdari Yargılama Usulü Kanunu, iptal ka-
rarlarının uygulanmasını sağlama göre-
vini idareye bırakmıştır.

13. C Tazminat davasıdır.
14. D İptal kararları idari yargı yerlerince veri-

len bir karardır.
15. C Takip ve tahsil işlemleri icra iflas hukuku 

hükümlerine tabidir.    
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DÖNEM SONU
DENEME SINAvI - 1

1. Toplumun ihtiyaçlarıyla ilgili olan ve tat-
min edildiğinde topluma sağlanan yarar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu yararı
B) Kamu gücü
C) Kamusal işlem
D) Kararların icrailiği
E) Resen icra

2. Suç isnadıyla Cumhuriyet Savcıların-
ca hazırlanan iddianamenin kabulünden 
hükmün kesinleşmesine kadar adli ma-
kamlarca yürütülen kovuşturma aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Adli kovuşturma
B) İdari kovuşturma
C) Askeri kovuşturma
D) Sivil kovuşturma
E) Genel kovuşturma

3. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler Savcı-
lar Kurulu’nun görev ve yetkilerinden bi-
risi değildir?

A) Hakim ve savcıları mesleğe kabul etme 
işlemleri

B) Hakim ve savcıların davalarda vermiş ol-
dukları kararların değiştirilmesi

C) Hakim ve savcıları nakletme
D) Hakim ve savcılara geçici yetki verme
E) Hakim ve savcılara disiplin cezası verme

4. I. Kanun
 II. Kanun hükmünde kararname
 III. TBMM içtüzüğü
 IV. Yönetmelik
 V. Tüzük
 Yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mah-

kemesi tarafından denetlenir?

A) I ve V
B) I, II ve IV
C) III, IV ve V
D) I, II ve III
E) I, IV ve V

5. Bir kamu hizmetinin özel hukuk tüzel kişi-
si tarafından kurulmasını veya kurulmuş 
bir kamu hizmetinin belli bir süre işletil-
mesini öngören sözleşme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kamu istikraz sözleşmeleri
B) İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri
C) Mali iltizam sözleşmeleri
D) Orman işletme sözleşmeleri
E) İdari hizmet sözleşmeleri

6. İdari Dava Daireleri ve vergi Dava Daire-
leri için toplantı ve görüşme yeter sayıları 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 - 13
B) 20 - 10
C) 11 - 7
D) 21 - 12
E) 15 - 10

7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın di-
ğer maddelerinde sayılan TBMM’ye ait gö-
rev ve yetkilerden değildir?

A) Milletvekilliğinin düşmesine karar vermek
B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye 

seçmek
C) Rektörleri seçmek
D) İçtüzük yapmak
E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması-

na karar vermek
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8. Kusurlu bir davranışla başkasının zarara 
uğramasına neden olan hukuka aykırı fi-
il hangisidir?

A) Haklı fiil
B) Hukuki fiil
C) Haksız fiil
D) Hukuki olay
E) Haksız olay

9. İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, 
konu ve maksat yönlerinden biri ile huku-
ka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 
açılan dava aşağıdakilerden hangisidir?

A) İptal Davası
B) Edim Davası
C) Tam Yargı Davası
D) Tazminat Davası
E) İstihkak Davası

10. Aşağıdakilerden hangisi etkisiz işlemlere 
örnek teşkil etmez?

A) Niyet açıklama işlemleri
B) Görüş bildirme işlemleri
C) Danışma işlemleri
D) Tavsiyede bulunma işlemleri
E) Düzenleme yapan işlemler

11. Kamulaştırma Kanunu’na göre dava açma 
süresi kaç gündür?

A) 15 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) 60 gün
E) 7 gün

12. Kamu görevlilerinin görevlerine son veril-
mesi ile ilgili davalarda yetkili mahkeme 
hangisidir?

A) Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer 
idare mahkemesi

B) Kamu görevlisinin son ikametgah yeri 
idare mahkemesi

C) Kamu görevlisinin en son yaşadığı yer 
idare mahkemesi

D) İdarenin uygun göreceği yer idare mah-
kemesi

E) İdarenin idari kararı verdiği yerin bağlı 
bulunduğu idare mahkemesi

13. Taraflar bağlantı iddiasının reddine ilişkin 
kararın tebliğ tarihini izleyen kaç gün için-
de itiraz edilebilir?

A) 30 gün
B) 40 gün
C) 7 gün
D) 60 gün
E) 15 gün

14. Kanun ilk inceleme işlemlerinin dilekçe-
nin alındığı tarihten itibaren en geç kaç 
gün içinde sonuçlandırılması hükme bağ-
lanmıştır?

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 30 gün
E) 7 gün

15. Aşağıdakilerden hangisi idari dava dilek-
çilerinin verileceği mercilerden değildir?

A) İdare Mahkemesi Başkanlıkları
B) Vergi Mahkemesi Başkanlıkları
C) Yabancı ülkelerdeki Türk konsoloslukları
D) Asliye Hukuk Hakimliği
E) İdare Bölge Mahkemesi
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16. Dava konusu edilecek işlemlerin aynı 
maddi sebeplere dayanılarak tesis edil-
mesi halinde ne tür bağlılıktan bahsedilir?

A) Hukuki bağlılık
B) Maddi bağlılık
C) Manevi bağlılık
D) Somut bağlılık
E) Nesnel bağlılık

17. İdari yargıda dava görülürken taraflar-
dan birinin ölümü durumunda dava sade-
ce öleni ilgilendiriyorsa mahkeme ne ka-
rar verir?

A) Mirasçıların 4 ay içinde yenileme dilekçe-
si vermesine karar verilir.

B) Dilekçe iptal edilir.
C) Dilekçe reddedilir.
D) Mirasçıların 30 gün içinde yenileme di-

lekçesi vermesine karar verilir.
E) Mirasçıların 1 yıl  içinde yenileme dilek-

çesi vermesine karar verilir.

18. Mahkeme yanlışlıkları düzeltirse düzeltme 
kararı aşağıdakilerden hangisine yazılır?

A) Mahkeme kararının altına
B) Dilekçenin altına
C) Feragat başvurusunun altına
D) Düzeltme başvurusunun altına
E) Cevap dilekçesinin altına

19. İdare ve vergi mahkemelerinin vermiş ol-
dukları kararların son inceleme merci  
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) İdare Mahkemesi

20. Öngörülmeyen, öngörülse dahi önlene-
meyen ve sorumluluğu ortada kaldıran 
olaylar aşağıdakilerden hangisiyle adlan-
dırılır?

A) Kaza
B) Beklenmeyen durum
C) Nedensellik bağı
D) Çekinme
E) Zorlayıcı sebep

1. A
2. A
3. B
4. D
5. B

6. A
7. C
8. C
9. A

10. E

11. B
12. A
13. E
14. B
15. E

16. B
17. B
18. A
19. B
20. E

YANITLAR
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DÖNEM SONU
DENEME SINAvI - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi kamu denetimini 
düzenleyen başlıca anayasal düzenleme-
lerden değildir?

A) Basın hürriyeti
B) Dilekçe hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Siyasi faaliyette bulunma hakkı
E) Mülkiyet hakkı

2. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi 
aşağıdakilerden hangisini yargılama yet-
kisine sahip değildir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Genel Kurmay Başkanı
C) Başsavcılar
D) Valiler
E) TBMM Başkanı

3. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

A) 17 
B) 11 
C) 15
D) 12 
E) 22

4. İdari yargının temyiz yeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Danıştay
E) Anayasa Mahkemesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel 
Kurulu ile ilgili yanlış bilgidir?

A) Toplanma yeter sayısı üye tam sayısının 
yarısından fazladır.

B) Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkan ve-
killeri, daire başkanları ve üyeler ile Ge-
nel Sekreterden oluşur.

C) Kararlar çoğunlukla verilir.
D) Danıştay Kanunu’nda öngörülen içtüzük 

ve yönetmelikleri kabul eder.
E) Oylarda eşitlik olması durumunda yeni-

den oylama yapılır.

6. İdari yargıda genel görevli mahkeme aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Vergi Mahkemesi
C) İdare Mahkemesi
D) Yargıtay
E) Danıştay
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7. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organı-
mız içinde yer almaktadır?

A) Başbakan
B) Danıştay
C) Bakanlar Kurulu
D) TBMM
E) Bağımsız Mahkemeler

8. Hakimler Savcılar Kurulu’nun başkanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Bakanı
B) Danıştay Başkanı
C) Anayasa Mahkemesi Başkanı
D) Başbakan
E) Cumhurbaşkanı

9. İdari para cezalarına karşı kaç gün içinde 
itiraz edilmelidir?

A) 10 gün
B) 5 gün
C) 15 gün
D) 7 gün
E) 30 gün

10. Fiil ehliyetine sahip olmayanlar aşağıda-
kilerden hangisi aracılığıyla dava açabi-
lirler?

A) Kanuni temsilci
B) İradi temsilci
C) Dolaylı temsilci
D) Doğrudan temsilci
E) Vasıtalı temsilci

11. Aşağıdakilerden hangisi iptali istenen iş-
lemle davacı arasında hâli hazırda veya 
yakın gelecekte bir ilgi kurulabilmesini 
ifade eder?

A) Güncel
B) Meşru
C) Makul
D) Ciddi
E) Somut

12. Zımni ret süresi kaç gündür?

A) 60 gün
B) 45 gün
C) 30 gün
D) 15 gün
E) 7 gün

13. Aşağıdakilerden hangisine işlemlerin uy-
gulanmasını durdurma yetkisi tanınmış-
tır?

A) Danıştay
B) Vergi Mahkemesi
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Sulh Hukuk Mahkemesi
E) Bölge İdare Mahkemesi

14. Tam yargı davaları özel hukukta hangi da-
valara benzemektedir?

A) Edim davaları
B) İnşai davalar
C) İstihkak davaları
D) İstirdat davaları
E) Tespit davaları
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15. Aşağıda yer alan işlemlerden hangisinde 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hü-
kümleri uygulanmaz?

A) Feragat
B) Kabul
C) Delilerin tespiti
D) Yargılama giderleri
E) Vergi uyuşmazlıklarının çözümü

16. İdari işlemlerden biri ile ilgili hukuki so-
runun çözümünün diğeri veya diğerleri ile 
ilgili hukuki sorunların çözümünü de etki-
leyecek olması halinde ne tür bir bağlılık-
tan söz edilebilir?

A) Maddi yönden bağlılık
B) Sebep yönünden bağlılık
C) Hukuki yönden bağlılık
D) Konu yönünden bağlılık
E) Sonuç yönünden bağlılık

17. Hangi dava dilekçeleri kanuna aykırı gö-
rülürse dava dilekçeleri için rapor düzen-
lenmez?

A) Danıştay’a verilen dava dilekçeler
B) Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçe-

leri
C) İdare Mahkemelerine verilen dava dilek-

çeleri
D) Vergi Mahkemelerine verilen dava dilek-

çeleri
E) Birden fazla hâkimle çözümlenecek dava 

dilekçeleri

18. Dava dilekçesinde bazı eksiklerin bulun-
ması durumunda eksiklerin kaç gün içeri-
sinde giderilmesi gerekmektedir?

A) 7 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün 
E) 60 gün

19. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakim-
le verilen kararlarına karşı aşağıdakiler-
den hangisine itiraz edilebilir?

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Bölge idare Mahkemesi
D) Sayıştay
E) Bölge Adliye Mahkemesi

20. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra ya-
pılması halinde temyiz isteminin reddi-
ne karar verilir. Bu kararın tebliğ tarihin-
den itibaren kaç gün içinde temyiz yoluna 
başvurulmalıdır?

A) 7 gün
B) 15 gün
C) 10 gün
D) 20 gün
E) 30 gün

1. E
2. D
3. C
4. D
5. E

6. C
7. C
8. A
9. D

10. A

11. A
12. A
13. A
14. A
15. E

16. C
17. B
18. C
19. C
20. A

YANITLAR
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