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ÖNSÖZ

İdari yargı, genel anlamda idarenin idare hukukunca düzenlenen faaliyetle-
rinden doğan uyuşmazlıklara bakan ve kendine özgü kuralları ile yargılama yön-
temleri olan bir yargı düzenidir.

Türk idari yargı sistemi Fransa örneği esas alınarak yapılandırılmıştır. Fran-
sız İdari Yargı sisteminde, idarenin hukuka uygunluğunun denetimiyle görevli 
yargı yerlerinin yargısal görevlerinin yanında idareye görüş bildirmek, kanun ve 
tüzük tasarılarını incelemek gibi idari nitelikte görevleri de bulunmaktadır.

Türk İdari Yargısının kuruluşu Danıştay’ın kuruluşu ile eş zamanlıdır. Da-
nıştay “Şura-yı Devlet” adı ile kurulmuş, Fransız örneğine uygun olarak Şura-yı 
Devletin kurulmasıyla Türk Hukuk sisteminde idari yargıya ilk adım atılmıştır.

Zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında da yer alan Danıştay’lı 
idari yargı sistemi benimsenmiş, Türk İdari Yargı sisteminde ilk kapsamlı düzen-
lemeler 1982 yılında gerçekleştirilmiştir.

Türk idari yargısının geçirdiği tarihsel sürece bakıldığında zaman zaman re-
form çalışmaları gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, idari yargının temel problem-
lerine kalıcı çözümler getiren yapısal ve köklü reformların yapılması gerekliliği 
idarelerde ve doktrinde vurgulanmaktadır. Nitekim bu yönde muhtelif çalışmalar 
da yapılmaktadır.

Buradan yola çıkılarak idari yargılama sürecinde yaygın olarak yaşanılan, 
karşılaşılan sorunların tespit edilmesi, öneriler getirilmesi ve getirilen önerilerin 
geliştirilmesi amacıyla “İdari Yargılama Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” konulu Çalıştay TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı ev sahipliğinde 
yapılmıştır.

Sürece ilişkin sorunlar ilgililerce tartışılmış, varılan sonuçlar katılımcıların 
değerlendirmelerine sunulmuştur. Yapılan tespitler ile ileri sürülen görüş ve öne-
rilerin idari yargılama sürecinde yaşanılan sorunların çözümüne katkı sağlayaca-
ğına inanıyorum.

Çalıştayın yapılmasında ve sunumların kitap haline getirilmesinde emeği ge-
çen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, kitabın bu alandaki çalışmalara kaynak 
teşkil ederek faydalı olmasını dilerim.

 Cemil ÇİÇEK
 TBMM Başkanı
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14 Ocak 2013 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 09.30

SUNUCU – Sayın Genel Sekreter, Sayın Ankara ve İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanlarımız, Sayın Başbakanlık Etik Kurulu üyemiz, değerli 
hâkimlerimiz, çok değerli hocalarımız, kamu kurumlarıyla üst kurulların hukuk 
müşavirleri, saygıdeğer konuklarımız; “Ülkemizdeki İdari Yargı Sisteminde 
Yaşanan Bazı Sorunların Gündeme Getirilerek Tartışılması ve Çözüm Önerilerinin 
Tespit Edilmesi” konulu çalıştayımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.

Değerli konuklarımız, açış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hukuk Hizmetleri Başkan Vekili Sayın Yıldız BEZGİNLİ’yi kürsüye 
davet ediyorum kıymetli alkışlarınızla. (Alkışlar) 

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Sayın Genel Sekreterim, Ankara ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanlarımız, Başbakanlık Etik Kurulu üyemiz, değerli hâkimlerimiz, çok 
çok değerli hocalarımız, kamu kurumlarıyla üst kurulların hukuk müşaviri olan 
meslektaşlarımız; “İdari Yargıda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu 
çalıştayımıza hoş geldiniz. 

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı olarak idari yargı alanında zaman zaman 
yaşadığımız bazı sorunları tüm kamu kurumlarının da yaşamakta olduklarını 
biliyoruz. Her kamu kurum ve kuruluşunda idari yargı alanında kendi içerisinde 
yaşanmakta olan bu durum, zaman zaman yapmış olduğumuz çeşitli görüşmelerde 
sık sık gündeme gelmektedir. Bu konuların tartışıldığı, çözümü için değişik 
önerilerin ortaya konulduğu bir çalıştaya ev sahipliği yapma fikri bir süredir 
aklımızdaydı. Uzak gibi görünen bu düşüncemizi bugün buraya taşımış olmak 
inanın bizi ziyadesiyle sevindirmiştir. 

Kısacası, çalıştayımızın amacı, idari yargılama sürecinde yaygın olarak 
yaşanan, karşılaşılan sorunların tespit edilmesi, öneriler getirilmesi ve getirilen 
önerilerin geliştirilmesidir. Çalıştayımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürürken 
pek çoğunuzla yapmış olduğumuz görüşmelerde bizi destekleyen ifadeler bize 
cesaret vermiş ve bunun bir ihtiyaç olduğunu bir defa daha göstermiştir. 

Esasen, biz kurum olarak her daim Sayın Başkanımızın ve Sayın Genel 
Sekreterimizin de sıklıkla vurguladıkları gibi kurumlar arası görüşmelerden, 
görüş alışverişinden yanayız ve bunun faydasını her zaman yaşamaktayız. Bunu 
ilk olarak bakanlıkların birinci hukuk müşavirleriyle yapmış olduğumuz bir 
kahvaltı ile başlattık. Aranızda o kahvaltıya katılan değerli meslektaşlarımız 
hatırlayacaklardır. Birbirimizle tanışma, sohbet etme fırsatımız olmuştu. 
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Sonrasında, idari yargı kararlarının hukuk düzenindeki etkileri ile ilgili bir 
sempozyum düzenledik. O gün sempozyuma katılanların sayısı bizi dahi 
şaşırtmış ve bize yeni projeler için güç vermişti. Masalarınızda o sempozyumla 
ilgili kitapçıkları da bulacaksınız. İnşallah bu çalıştayı da raporladığımız bir 
kitapçık ile sonuçlandırmayı planlıyoruz. Kısacası, “bir akıl iyidir ama iki akıl 
daha iyidir.”dedik, “Birbirimizden fikir sormak, danışmak, akıllar akla yardım 
eder.” dedik, “Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmazmış.” dedik ve bu 
çalıştayı düzenledik.

Burada Sayın Başkanımıza ve her konuda olduğu gibi bu çalıştayı 
planladığımızı aktardığımız ilk günden bugüne kadar bize olan desteklerini 
hiç esirgemeyen Sayın Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli 
hocalarımıza, çalıştayla ilgili olarak danıştığımız her konuda bize yol gösteren 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Esat TOKLU Beyefendi’ye, 
“Memnuniyetle geliriz.” diyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız Ali 
Yaşar YURDABAK Beyefendi’ye, son dakika, inanın son dakika olmasına rağmen 
teklifimizi kabul ederek çalıştayımıza katkı vereceğini söyleyen Başbakanlık 
Etik Kurulu Üyemiz Selçuk HONDU Üstadımıza, Adalet Bakanlığından Hâkim 
Ahmet AKBABA Bey’e, her konudaki yardımından dolayı meslektaşlarımıza, 
daha doğrusu katılımcılarımızın her birine, her birinize ayrı ayrı Başkanlığımız 
ve kendim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygı ve sevgilerim ile tekrar “hoş geldiniz.” diyor, başarılı ve verimli bir 
çalıştay olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

SUNUCU – Sayın BEZGİNLİ’ye teşekkür ediyoruz. 

Saygıdeğer konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreteri Sayın Dr. İrfan NEZİROĞLU’nu kürsüye davet 
ediyorum kıymetli alkışlarınızla. (Alkışlar)
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TBMM GENEL SEKRETERİ Dr. İRFAN NEZİROĞLU – Ankara ve 
İstanbul Bölge İdare Mahkemelerinin saygıdeğer başkanları, Başbakanlık Etik 
Kurulunun değerli üyesi, değerli hâkimler, kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
saygıdeğer hukuk müşavirleri ve kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Hizmetleri Başkanlığımız tarafından 
sizlerin katkıları ve desteği ile organize edilen “Ülkemizdeki İdari Yargılama 
Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştaya hoş geldiniz, 
şeref verdiniz.

Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki katılım oldukça iyi. Hem idari 
yargıdan hem kamu kurumlarımızdan son derece iyi bir katılım söz konusu. Bu 
da konuya verilen önemin bir göstergesi. 

Değerli katılımcılar, yaklaşık bir yıldır kamu kurumları arasında iletişimi, iş 
birliğini geliştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yapıyoruz, kamu kurumlarında 
aynı işi yapan yöneticileri bir araya getiriyoruz. Bunlara hukuk hizmetleri 
başkanları ve hukuk müşavirleri ile başlamıştık, sonrasında Değerli Başkanımızın 
da söylediği gibi bir sempozyum düzenledik. Bu, bu vesileyle hukuk hizmetleri 
ve idari yargının bir araya geldiği, en azından bizim organize ettiğimiz ilk 
toplantı, fakat serinin 3’üncü toplantısı olacak. Biz bunun dışında strateji 
başkanlarımızı da bir araya getirdik. Onlar her ay başka bir kamu kurumunun ev 
sahipliğinde olmak üzere bu ay 5’inci toplantılarını yapacaklar. Yine kamudaki 
bilgi işlem başkanlarımızı bir araya getirdik. Onlar da çarşamba günü Orman ve 
Su İşleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde 6’ncı toplantılarını yapacaklar. Basın 
müşavirlerini bir araya getirdik, onlar 2’nci toplantılarını yapacaklar. Yine benzer 
şekilde insan kaynakları başkanlarını, etik kurulu temsilcilerini de Mecliste bir 
araya getirmiştik.

Şimdi, bundan beklentimiz ne? Bizim kurumsal olarak beklentimizden ziyade 
ülke olarak, ülkemiz adına bir beklentimiz var, o da şu… Ben yaklaşık yirmi bir 
yıldır Mecliste çalışıyorum. Mecliste uzman yardımcısı olarak göreve başladım. 
Bu süre içerisinde gözlemlediğim şöyle bir durum var ki: Kamu kurumları 
arasında iletişimsizlik, irtibatsızlık ciddi bir sorun. Bunun zaman zaman hem 
kurumlara hem de ülkemize oldukça yüksek maliyeti oluyor. Oysa bir araya 
geldiğimizde, istişare ettiğimizde, danıştığımızda bundan hem şahıslar olarak 
bizler kazanıyoruz, hem kurumlarımız kazanıyor, hem de toplamda ülkemiz 
kazanıyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz, bu diyalogu güçlendirmeye çalışıyoruz. 
Yani bir kurum başka bir kurumdan en basitinden bilgi istediğinde dahi zaman 
zaman zorlanıyor, zorlandığı oluyor. Kurumları bırakın, bazen öyle oluyor ki 
aynı kurum içerisinde bir başkanlık veya bir müdürlük başka bir başkanlıktan 
bilgi istediğinde benzer sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Bunu yıkmamız gerekiyor 
değerli katılımcılar. Bunun için Meclis olarak çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu 
toplantıdan beklentilerimizden bir tanesi de budur.
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Yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri bugün burada bir arada. 
İdari yargı kararlarını çalıştaylarla ele alacağız, bizim idare olarak karşılaştığımız 
sorunları değerli hâkimlerimizle istişare edeceğiz, paylaşacağız, onların bakış 
açılarını biz göreceğiz. Sonuçta, her iki taraf da kazanacak. Hem idari yargı 
mensubu hâkimler, idarenin birtakım eylemleri, işlemleri hangi gerekçelerle 
yaptığı veya yaparken olaylara nasıl yaklaştığı konusunda bilgi sahibi olacaklar 
hem de bizler mahkeme kararlarından da görmekle beraber bugün biraz daha net 
bir şekilde belirlenen yedi alanda idari yargının da görüşlerini öğrenmiş olacağız 
ve sonrasında tabii ki işlerimizde, eylemlerimizde daha sağlıklı, yargı kararlarına 
daha uygun bir şekilde bunların yürütülmesini sağlayacağız. 

Ben bu vesileyle, tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisine “hoş geldiniz.” 
diyorum. Çalıştayın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Değerli başkanlarımıza 
ve bütün katılımcılara da, sizlere de tekrar ilginizden, alakanızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Sağ olun. (Alkışlar)

SUNUCU – Sayın Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer 
konuklarımız, çalıştayımız on beş dakikalık kahve molasının ardından kaldığı 
yerden devam edecektir. 

İlginize teşekkür eder, saygılar sunarız. 
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TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Başlangıç olarak yöntem konusu var. Aslında belki her masa kendi yöntemini 
kendisi belirleyecektir ama genel bir düzen olsun istedik. 

Şu anda Birinci Oturumu açıyoruz. 

Her katılımcımızın önüne “Sorun ve Çözüm Önerisi” başlıklı A4 kâğıtları 
bıraktık. Yani sorunu belirleyin, çözümü söyleyin gibi değil ama belki bir yöntem 
olarak, bir yol gösterme olarak bunu bu şekilde düşündük. Bu formlara her katılımcı 
kendi masasındaki konu başlığıyla ilgili görüş ve çözüm önerilerinde bulunabilir. 
Bu görüş ve önerilerin tamamlanması saat 12.00’ye kadar devam edecektir. 12.00-
13.30 arası bir yemek aramız vardır Meclis Ana Bina, Üyeler Lokantasında. 

Kolaylıklar diliyorum efendim.

Değerli misafirlerimiz saat 12.00 oldu. Birinci Oturumumuzu kapatıyoruz. 

Ana Bina Üst Zemin, Üyeler Lokantasında bir yemek ikramımız olacak, hep 
birlikte oraya geçebiliriz efendim. 

Kapanma Saati: 12.01

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.33

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Değerli katılımcılarımız, biz bugün tam gün ve yarın yarım gün diye planlamıştık 
bu çalıştayımızı malumunuz. Ancak, genel olarak masalara baktığımda, bunun 
sebebi şuydu, anlatmaya çalıştım bazı arkadaşlarımıza, katılımcılarımıza. Bugün 
öğleden sonra tartışma ortamı olur ve saat 15.00’ten sonra da yazım aşamasına 
geçilir diye düşünmüştük. Fakat genelde masalarda aynı anda hem tartışma hem 
sorun hem çözüm ve hem yazım eş zamanlı gitti görüyoruz ki. Dolayısıyla, sayın 
moderatörlerimizin de fikrini alarak bu çalıştayı bugün akşama inşallah bitirelim 
dedik. 

Dolayısıyla -belki son konuşmalar ve yazım aşamasının son kısımlarının 
bitirileceği şekilde 15.00’e kadar- İkinci Oturumu şu anda açıyorum. 

15.00’te yine bir kahve çay molamız olacak yarım saatlik, ondan sonra 
her moderatörümüze söz verip raporlama aşamasını şifahen kendilerinden 
dinleyeceğiz. 

Kolay gelsin, teşekkür ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 15.37

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
–  Değerli katılımcılar, Üçüncü Oturumumuzu açıyorum.

Bu oturumda her masadaki moderatörümüz, kendi masalarından çıkan 
sonuçları sunacaklar. Bunun için oturdukları yerde, biz kendilerine seyyar 
mikrofon vereceğiz ve bilgisayarları açık olursa yansıdan da o sonuçlar görünecek.

Sunumlara 1 numaralı masadan başlıyoruz. 1 numaralı masanın konusu, ben 
konu başlıklarını  da okuyayım burada.

“İdari yargıda tek hâkim uygulamasının artırılmasıyla ilk derece ve bölge 
idare mahkemelerinde kesinleşecek dava çeşitlerinin belirlenmesi sorunu…”

Ankara 15. İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Musa HEYBET Bey, 
sunumlarını yapacaklar. 

Buyurunuz Sayın Başkanım.

ANKARA 15. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI MUSA HEYBET – Bu 
programı hazırlamalarından ve bizleri davet etmelerinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İdari yargıda tek hâkim uygulamasının artırılmasıyla ilk derece 
mahkemelerinde kesinleşecek  dava çeşitlerinin belirlenmesi sorunuydu. 

Şimdi, konumuzla ilgili katılımcı arkadaşlarımızla uygulamadaki sorunları 
ve bunların çözüm önerilerini tartıştık ve tespit etmeye çalıştık. Tabii, zaman da 
biraz dar olunca çok geniş kapsamlı bir araştırmadan ya da tartışmadan ziyade ilk 
etapta belirleyebildiğimiz hususlara değindik. 

Şimdi, idari yargıda genel anlamda iptal ve tam yargı davalarına heyet hâlinde 
bakan bir yargı düzeniyiz. Ancak, yasada miktar altında kalan bazı davaların 
idari yargı hâkimlerinin biriyle karara bağlanması olanağı getirilmiş, bu da 
2576 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesinde uyuşmazlık miktarı 25 bin Türk lirası 
olarak saptanmıştır. 2013 yılında yeniden değerleme oranlarıyla da bu rakam 
şu an itibarıyla 26 bin 950 lira civarındadır. Parasal miktar olarak bu ve daha 
aşağı olan davalara, idari yargı hakimlerinin biriyle karar verilebilmekte ve bu 
kararlara karşı da bölge idare mahkemesine itiraz yolu öngörülmektedir. Diğer 
taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45’inci maddesinde, 
bölge idare mahkemesinin itiraz yoluyla inceleyeceği davaların neler olduğu da 
tek tek sayılmıştır. 

Şimdi, bizim masamızdaki tartışılan konularda arkadaşlarımızdan şöyle 
öneriler geldi: Bir sorun olarak 3091 sayılı Yasa’dan kaynaklanan tüm 
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uyuşmazlıklara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilmesi gerektiği, 
İmar Kanunu uyarınca verilen para cezalarına karşı miktar sınırı olmaksızın 
bölge idare mahkemesine itiraz edilebilmesi gerektiği, yüksek öğretim 
öğrencileriyle ilgili tüm işlemlere karşı heyet hâlinde karar verilip bölge idare 
mahkemesine itiraz edilebilmesi; yine 2577 sayılı Yasa’nın 45-1/a’daki getirilen 
ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin sınıf geçme, not tespiti, kayıp, nakil, ilişik 
kesme ve disiplin cezalarına ilişkin işlemler ile yüksek öğretim öğrencilerinin 
sınıf geçme ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden doğan davaların biraz 
daha genişletilmesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyeleri 
hakkında tesis edilecek tüm işlere karşı idari yargı mahkemesi heyet hâlinde 
karar verip bölge idare mahkemesine itiraz edilmesi, 2577 sayılı Yasa’nın 45’inci 
maddesinin 1/b bendinde belirtilen hususlara ilaveten sadece il içi atamalar değil, 
unvan değişikliği içeren il içi atamalara da heyet hâlinde karar verilip bölge idare 
mahkemesine itiraz edilmesi yönünde öneriler sunuldu. 

Masamızdaki tartışmalarda 2577 sayılı Yasa’nın 45-1/a maddesinde yazılı 
ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin sınıf geçme ve not tespitinden doğan davalara 
tek hâkimle bakılabileceği, bunun dışındakilere heyet hâlinde bakılması, ayrıca, 
yüksek öğretim öğrencilerinin disiplin cezalarının ilişik kesme dışındakilere 
heyet hâlinde karar verilip bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği yönünde 
görüş birliğine varıldı. Çünkü, bu 1/a  maddesinde yüksek öğretim öğrencilerinin 
sadece sınıf geçme ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden doğan davalara 
itiraz edilebileceği belirtiliyor. Buna ilave olarak, bu öğrencilerin ilişik kesme 
dışındaki disiplin cezalarına karşı da bölge idare mahkemesine itiraz edilebilme 
yolu öngörülebileceği kararına vardık. 

Şimdi, yargıdaki fiilî durum gereği hem Danıştay’da hem idare ve vergi 
mahkemelerinde hem de bölge idare mahkemelerinde bir iş yoğunluğu var. Bu 
da tabii davaların bir an önce karara bağlanmasında yargılama süresini oldukça 
uzatmakta. Böyle olunca ister istemez kanunen kurulmuş olan bir bölge idare 
mahkemesi var. Yarı istinaf mahkemesi şeklinde de şu anda da zaten görev icra 
ediyor. Bu mahkemenin bakmış olduğu dava türlerinin görevini genişletmek 
suretiyle artırılmasının yargılamada, yargılama süresinde ve mahkemelerdeki 
yığılmayı bir nebze azaltacağı umuduyla bu tür önerileri getiriyoruz değerli 
katılımcılar. 

Şu an itibarıyla 26.950 lira olan tek hâkim sınırının 50 bin liraya artırılması 
yönünde heyetimizin bir önerisi oldu. Yine, idare mahkemelerinin, bölge idare 
mahkemelerine itiraz yoluyla bakacağı davaların -Alman idari yargı sisteminde 
olduğu gibi- kesinleşmesi ya da itiraz ya da temyiz yoluna başvurulması hususunda 
kararı veren mahkeme heyetinin takdirine bırakılması, davanın niteliğine göre 
kararı veren mahkemenin bu kararın kesin ya da itiraz ya da temyiz yoluna 
başvurulup başvurulmayacağı hususunda takdirin mahkemeye bırakılması 
yönünde bir öneri sunuldu. Yapılan müzakerede bunun eşitlik prensibine ya da 
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hâkimlerin takdirine bırakılmaması gerektiği, yasayla düzenlenmesi gerektiği 
yönünde görüş birliğine varıldı. Bir anlamda şu anki uygulamanın yürümesinin 
daha sağlıklı sonuçlar doğuracağı belirtildi.

Şimdi, lojman davalarıyla ilgili, lojmandan tahliye davalarıyla ilgili genelde 
yerel idarelerin ve merkezî idarelerin yerel teşkilatlarının tesis ettiği işlemlere 
karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebiliyor. Yerel ya da merkezî idare 
haricinde tüm idarelerin lojmanlarla ilgili olarak tesis etmiş olduğu işlemlere 
karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği yönünde görüş sunuldu, bu 
görüş de uygun görüldü. 

Uyarma ve kınama cezalarına karşı tek hâkimle mi karar verilmesi, yoksa 
heyet hâlinde mi karar verilmesi, itiraz yolu kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı, 
bu cezaların dışındaki diğer disiplin cezalarına da itiraz yolunun öngörülüp 
öngörülmeyeceği hususu tartışıldı. Bu tür davaların tamamına tek hâkimle değil, 
idare mahkemesi heyetiyle karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldı ve öneri 
kabul görmedi.

Diğer taraftan, itirazları incelemeye yetkili bölge idare mahkemesi şu anda 
sayı itibarıyla oldukça fazla. Bunun da bölge idare mahkemesinin kararları 
arasında, Türkiye genelinde farlılıklara yol açtığı ve bölge idare mahkemesi 
sayısının düşürülerek içtihat birlikteliğinin sağlanması gerektiği yönünde görüş 
sunuldu. Böyle bir sorunun varlığına -biz de- hukuki müzakereler toplantılarında 
değinildi. Toplantı heyetimiz bölge idare mahkemesi sayısının azaltılarak içtihat 
mahkemesi hâline getirilmesi ve davada taraflar açısından da farklı kararlar 
verilmesinin bu yolla önüne geçilebileceği yönünde görüş birliğine vardı. 

Tek hâkim kararlarının kesin olup olmayacağı, olup olmaması gerektiği 
tartışıldı. Bu öneri şöyle kabul edildi: Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’ndaki 
tek hâkim kararlarının kesin olduğunu belirtir parasal miktarla, İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nda bir eşitlik sağlanarak, bu miktarlarla kısıtlı olarak tek 
hâkim kararının kesin olabileceği önerisi getirildi. İdari yaptırım kapsamında 
verilen para cezalarına karşı miktar sınırlaması olmadan tek hâkimle karar 
verilebilmesi önerisi kabul görmedi. Mevcut tek hâkim sınırı kapsamındaki 
davalara tek hâkimle bakılabileceğinde görüş birliğine varıldı. Bunun dışındaki 
SPK, EPDK, BDDK gibi üst kurulların vermiş olduğu para cezalarına miktar 
sınırlaması getirilmeden heyet hâlinde bakılması yönündeki görüş kabul görmedi 
arkadaşlar. İdari yargıdaki tek hâkim uygulamasının aşağıda anlatacağımız 
nedenlerle genişletilebileceği görüşüne varıldı. Vergi mahkemesindeki tek hâkim 
kararlarının bölge idare mahkemesi tarafından bozulduğu takdirde Danıştay’a 
ısrar kararı verilebilir mi, verilemez mi, mevcut sistemdeki aksaklıklar tartışıldı. 
Mevcut sistem eleştirilmekle beraber, bölge istinaf mahkemesi sistemine 
geçildiğinde ısrar konusu yasal düzenleme altına alınarak ilk derece mahkemesi 
kararlarına direnme olanağı tanınacağından o düzenleme yapılıncaya kadar 



9

mevcut düzenlemenin yürürlüğünün devam etmesinin daha faydalı olacağı 
görüşüne varıldı. 

Manevi tazminat davalarında miktarla bağlı kalınmaksızın heyet hâlinde karar 
verilmesi görüşü tartışıldı. 2577 sayılı Yasa’nın 45’inci maddesinde belirtilen 
işlem ve eylemlerin dışındaki davalarda miktar ne olursa olsun heyet hâlinde 
karar verilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

Diğer taraftan, bölge idare mahkemesine itirazı düzenleyen 45’inci maddenin 
1/c bendindeki uyarma ve kınama cezası verilmesine ilişkin işlemlerden doğan 
davalara aylıktan kesme cezalarının da ekleneceği ama bu aylıktan kesme 
cezasının 45/1’deki idare merciler tarafından tesis olunan aylıktan kesme 
cezalarıyla sınırlı olması gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı. 

Belirttiğimiz hususları değerli katılımcılarla birlikte tartıştık, kendilerine de 
katılımlarından ve görüşlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum efendim.
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TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Katkılarınızdan dolayı size ve şahsızında 1 numaralı masada oturan bütün 
katılımcılarımıza teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

2 numaralı masanın konu başlığı: “Türk İdari Yargı Sisteminde Yargılama 
Sürecinin Uzunluğundan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” 

Bu başlığı 2 ve 2A masası, iki ayrı masa tartışacaktı. 

Önce, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR Hocamıza söz veriyorum.

Buyurunuz Sayın Hocam.

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU 
ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. OĞUZ SANCAKDAR –

Teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Moderatör olarak ben 2 nolu masadaki arkadaşlarımla birlikte idari yargının 
işleyişindeki süreçle ilgili çeşitli sorunlar ve çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde 
ana hatlarıyla belirledik. Arz ediyorum.

Bize göre sorunlardan ilki; aynı hukuki nitelik taşıyan seri davaların 
oluşturduğu iş yüküdür. 

Çözüm önerimiz ise bir “pilot dava” yoluyla seri davaların aynı şekilde 
sonuçlandırılmasıdır. Bu süreçte, davalı idarenin de mahkeme kararına uygun 
işlem tesis etmesi gerekmektedir. Bir mahkeme kararı ortaya çıkmışsa idarenin 
aynı hukuki sonuç doğuran hatalı tasarruflarda artık daha fazla bulunmaması, 
yeni uyuşmazlıklar çıkarmaması gerekir. İdari işlemin icrailiği ve bağlı yetki 
oluşturan durumlar da dikkate alındığında konunun yasal bir zemine oturması 
mecburidir. Tabi, bunun avukatlar açısından olumsuz, vekalet ücretleri yönüyle 
olumsuz mali sonuçlar doğabilir. Dengeyi sağlamak için gerekirse barolarla 
görüşülerek bu tür davalardaki avukatlık ücretinin daha yüksek belirlenmesi bir 
çözüm olabilir. 

İkinci bir sorun, harç ve posta giderindeki eksikliklerin neden olduğu 
süre kaybıdır. Sorunun çözümü olarak, İYUK madde 6/4 ve 6/5’te yer alan 
harç ve posta giderindeki eksiklik hâlinde verilen otuz günlük sürenin on beş 
güne indirilmesi ve ikinci ek sürenin kaldırılması gerektiği görüşündeyiz. Bu, 
yaklaşım süre yönünden kısmi bir rahatlama sağlayabilir. Bir başka nokta ise, 
dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildikten sonra noksan tamamlama 
için öngörülen üç aylık süre bir aya düşürülebilir. Yani, tebligatla, harç ve posta 
giderindeki eksikliklerle ilgili süreler en az iki ay kısıtlanmış olacaktır. 
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Bir başka sorun ise, davacının adresine tebligat yapılamamasından 
kaynaklanan süre ve tebligat sorunudur. Sorunun çözümü olarak;  İdari Yargılama 
Usulü Kanunu 26/3’te, davacının gösterdiği adrese tebligat yapılmaması hâlinde 
dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak yeni adrese bildirime ilişkin 
öngörülen bir yıllık sürenin üç aya indirilebileceği kanısındayız. Kısaca, bu bir 
yıllık süre üç aya indirilebilir ve adres kayıt sistemindeki adres esas alınabilir. 
Yani bir yıllık sürenin üç aya çekilmesi ve adres kayıt sisteminin esas alınması 
yönünde bir yasa değişikliği yapılabilir.

Diğer bir problem, hukuk müşavirliklerinin yargılama sürecinde yeterince 
etkin rol alamamasıdır. Çözüm olarak, hukuk müşavirliklerine dava açılmaması, 
açılmış davalardan feragat edebilmesi ve kanun yollarına gidilmemesi konusunda 
hukuken çerçevesi belirlenmiş belirli bazı yetkilerin verilmesi, bunların gerekçeli 
ve onaya bağlı kullanılmasıdır. Dolayısıyla, hukuk müşavirliklerinin bir miktar 
daha etkin hâle getirilmesi, faydalı olabilir.

Bir başka sorun, dava dilekçesinin reddinden kaynaklanan süre sorunudur. 
Bilindiği  üzere, dava dilekçesinin yenilenme süresi otuz gündür, bu süre on beş 
güne indirilebilir. Dolayısıyla, on beş günlük bir süre kazancı sağlanabilir. 

Temel bir sorun ise, kanun yolları sürecinin uzun olmasıdır. Bilindiği  üzere 
ortalama olarak ilk derece yargı yerlerinde davalar bir yıl, kanun yolları aşaması 
ise iki yıl sürmektedir. İstinaf kanun yolu sistemi temel sorun olan kanun yolları 
aşamasının uzunluğu için çare olabilir. Bendeniz, aynı zamanda Adalet Bakanlığı 
İdari Yargı Karma Komisyonu üyesiyim. Biz orada da bu konuları tartışma imkânı 
bulduk. Belirtelim ki, istinaf sisteminin mantığı, tek hâkim kararını üç hâkime, 
üç hâkim kararını beş hâkime denetletmektedir. Dolayısıyla, idari yargıda kanun 
yolları aşamasında yargılama süreci açısından kanımca bir reforma ihtiyaç vardır. 
Islah değil ciddi bir reforma ihtiyaç var aslında. Böylelikle, Danıştay’ın mevcut 
iş yükünden kurtarılarak içtihat mahkemesi rolü de pekiştirilecektir. 

Bir başka sorun, tazminat davalarında adli yargı-idari yargı görev ayrımında 
belirsizlikler olup, görev sorunları doğmaktadır. Mevzuat değişikliği ile bu 
konular netleştirilebilir.

Diğer bir sorun ise yürütmenin durdurulmasında “teminat” müessesinin 
işletilmemesi sorunudur. Yani bu müessese daha etkin bir hale getirilebilir. 
Özellikle, imar, yatırım ya da kamu yararı noktasında teminat konusu yeniden 
kaleme alınabilir, detaylandırılabilir.

Başka bir hukuki sorun ise idari yargıda, “belirsiz alacaklar” ve “tazminat 
miktarının önceden bilinememesi” sorunudur. Bu konuda İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nda tam yargı davaları bakımından açık bir düzenlemeye gidilebilir. Her 
ne kadar Danıştay içtihadı birleştirme kararında “Memurun para alacağı için, 
maaşla ilgili, özlük haklarıyla ilgili miktar belirleme zorunluluğu yoktur” dense 
de bu sadece memurları ilgilendirmektedir. Diğer davacı vatandaş ya da kişilere 
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ilişkin genel bir kural değildir. Dolayısıyla, bunun yasal düzenleme hâline 
getirilmesinde fayda olabilir. 

Bir başka sorun, “ön karar” müessesesinin yetersizliğidir. Terörden 
kaynaklanan zararların tazmini gibi özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, 
ön karar için 1 ve 5 yıllık süreler öngörülmektedir. Kanımızca bu müessese 
kendisinden beklenen faydayı yeterince sağlayamadığı için tam yargı davalarında 
ön karar kaldırılabilir. 

Bir başka sorun, yürütmenin durdurulması koşullarından ve işleyişinden doğan 
sorunlardır. İdari işlemin “açıkça hukuka aykırı olma koşulu” kaldırılmalıdır. 
Çünkü bu ihtimalde mahkemenin iptal kararı vermesi beklenir. 

Yürütmenin durdurulması kararlarına itirazda, bu karar esasen, itirazen ya da 
temyizen inceleyecek merciye yapılmalıdır. İYUK madde 31’den kaynaklanan 
sorunlar bulunmaktadır. İYUK 31’in idari yargının ihtiyaçlarına göre yeniden, 
münhasıran kaleme alınması gerekir. 

İdare ve vergi mahkemeleri arasında görev ayırımı ve sorunu vardır. Bu ayrım 
netleştirilmelidir. Görev uyuşmazlıklarının esastan verilecek karar temyizen ya 
da itirazen inceleyecek merciye verilmelidir. Bu bölge idare mahkemesi ya da 
Danıştay olabilir. 

Bir başka sorun alanı ise, duruşmaya ilişkin sorunlardır. Duruşma yapıp 
yapmama mahkemenin takdirine bırakılabilir. Böylelikle gereksiz duruşma 
talepleriyle yargılamanın uzatılması önlenebilir. Örneğin, avukatlık asgari 
ücret tarifesi nedeniyle yüzlerce emsali bulunan dosyalardaki gereksiz duruşma 
talepleri bulunmaktadır. Bunu da belirtmek istedik. 

Her zaman akademik çalışmalarımda, derslerimde belirttim. İdari Usul 
Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. Bu idari işlemlerdeki hataları azaltabileceği 
için, haliyle idari uyuşmazlıkları da azaltacaktır. Bir başka önemli nokta ise, 
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun çıkarılması gereği ve zorunluluğudur. 

Delil sistemi açısından idari yargıda, özellikle disiplin soruşturmalarındaki 
kişisel veriler veya hâkim hüküm verirken isimleri yazabiliyor, buna ne gerek 
var! Anayasa madde 20/3’te hüküm var. Dolayısıyla, bu konular yasal bir 
düzenlemeye tabi kılınmalıdır.   

Bir başka sorun ise, tam yargı davalarında kararların kesinleşmeden 
uygulanmasıdır. Tam yargı davalarında ilk derece mahkemelerince verilen 
kararlar idare tarafından gereği yerine getirildiği takdirde daha sonra bu yargı 
kararının bozulması hâlinde davacı tarafından rücu edilmesi imkânsız hâle 
gelebilmektedir. Yargı kararı gereğince yapılacak ödeme karar kesinleşinceye 
kadar bir kamu bankasında davacı adına bloke edilebilir. Tartışmakta yarar 
bulunmaktadır.
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Bölge idare mahkemesinin yapısına ilişkin düzenleme sorunu bulunmaktadır. 
Daire sistemine geçilebilir. Büyük illerde zaten bu uygulama da var. Hiç olmazsa 
bunu yasal bir zemine oturtabiliriz. 

Bir başka nokta, Danıştay ve bölge idare mahkemeleri arasındaki içtihat 
sorunudur. Bu konuda içtihat farklılıklarını giderecek daireler kurulabilir. 

Diğer bir sorun, adli tatilin uzun olması ve esastan karar verilememesi 
sorunudur. Bence bu çok önemli. Çok tartıştık, üzerinde düşünülebilir, adli tatil 
kaldırılarak “yıllık izin” sistemine geçilmelidir. Böylece tüm hâkimler yıllık 
iznini istediği zamanda kullanabilir. Çünkü, adli tatil öncesi on, on beş gün 
onun verdiği hazırlık, sonrasında da on, on beş gün adaptasyon sorunu, iki; iki 
buçuk aylık bir gecikmeye neden olduğundan idari yargı oldukça ağırlaşabiliyor. 
Böylece, işleyiş belli bir ivme kazanabilir, tartışmaya açmak istedik.

Bir başka nokta, farklı bölge idare mahkemeleri arasında ortaya çıkan içtihat 
sorunudur. Bunun Danıştay tarafından giderilmesi yönünde bir düzenleme 
yapılabilir. 

Bir başka nokta; tek hâkimle bakılıp itiraz edilmeden kesinleşen 
uyuşmazlıkların olmaması sorunudur. Sözgelimi 5 bin liraya kadar olan bazı tam 
yargı davaları itiraza tabi olmayabilir belki. Miktar, üzerinde ayrıca düşünülebilir. 
Hâkimlerimize güvenmeliyiz. Belirlenen miktarın altındaysa karar kesin kabul 
edilebilir. İlle de kanun yolları vesaire olmayabilir. 

İYUK md. 5 gözden geçirilmelidir, bu noktada birden çok kişi dava 
açtığında davacıların belirlediği ortak adrese yapılacak tebligatın yeterli olduğu 
düzenlenmelidir. Yine madde 5/2’de yer alan “ve” “veya” yapılarak dava açma 
imkânı artırılarak hak arama özgürlüğü genişletilebilir. 

İdari yargıda kısa karar olmalı mıdır? Kanımızca evet olmalıdır. Hukuksal 
sonuç doğurmayan kısa karar veya talep üzerine karar sonucu yazılı olarak tarafa 
verilebilmelidir, çünkü karar yazım süresi bazen iki, üç ay sürebilmektedir. İYUK 
madde 28’de gerekli düzenleme de yapılarak idarenin kısa karar uygulaması 
zorunluluğu yönünden hüküm getirilebilir. Yani kısa karara yer verilebilir ve 
bunun idare tarafından da esas alınacağı yönünde bir yasal düzenleme getirilebilir. 
Bu, hâkim üzerindeki kararı çabuk yazma baskısını da azaltabilir. 

Bir başka nokta, Danıştay’ca ülke çapında uygulanan düzenleyici işlemlerin 
iptalinin Resmî Gazete’de yayımlanmaması sorunudur. Bizce bu tür işlemler 
yayımlanmalıdır. Benzer uygulamalar ve görülen davalar açısından bu durum 
sorun çözücü bir sonuç doğurabilir.

Replik-düplik süreleri uzundur. Sayın heyet, hazırun; şöyle bir sonuca 
vardık: Otuz günlük süre on beş güne indirilmelidir. Bir görüş, kaldırılsın ama 
ikinci görüş mevcut olsun, on beş güne insin, şeklinde oluşmuştur. Dolayısıyla, 
on beş+on beş yani otuz günlük bir süre ile dava ekonomisi sağlanabilir. 
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Genel olarak idari izin durumunda dava açma süresinin düzenlenmemesi 
sorun oluşturabilmektedir. Bu konuda da açık yasal düzenleme getirilerek, dava 
açma süresinin duracağı belirtilebilir. Süreler konusunda yeknesak bir düzenleme 
olmalıdır, dolayısıyla tüm dava açma süreleri, özel kanunlar dâhil, tek bir süre 
olarak bizce otuz gün belirlenmelidir. Karışıklık olmamalı, dolayısıyla zımni 
ret süresi de otuz güne indirilmelidir. Yani altmış günden otuz güne indirmeyi 
öneriyoruz. 

Tahakkuk işlemlerine karşı açılan davalarda tahsilat işlemlerinin durmaması 
nedeniyle yaşanan zaman kayıpları sorunu bulunmaktadır. İdare mahkemelerinde 
para cezası, ecri misil gibi tahakkuk işlemlerinin iptali istemiyle açılan davalarda 
tahsilat işlemlerinin otomatik olarak duracağının kabul edilmesi yararlı olabilir. 
Vergi mahkemelerinde böyle bir sistem zaten bulunmaktadır. Karşılaştırmalı 
hukukta Alman idari yargı sisteminde zaten dava açılınca bilindiği üzere idari 
işlemin uygulanmasının durması asıldır. 

Görevsiz yargı mercilerinde dava açılmışsa başvurulacak yargı merci 
belirtilmelidir. Tebligatların geç ulaşması, İYUK madde 25’te kararların tebliği 
için belli bir süre konulmalı, tebligat için üst süre sınırı getirilmelidir. 

İdari yargıda usulü kazanılmış hak konusu açıkca düzenlenmeli, 
ıslah konusunda düzenlemeler getirilmeli, profesör uzman görüşünden 
yararlanılmalıdır. İnsan gücü ve lojistik destek yani fiziki ve teknik altyapı nitelik 
ve nicelik olarak geliştirilmelidir. 

Süre dolduğu için burada bırakmak zorundayım. Örneğin bilirkişilik, önemli 
bir konu olup, bilirkişi sicili tutulmalıdır. Mesela iki parsel var, iki malik de dava 
açmış (A) mahkemesi farklı, (B) mahkemesi farklı karar verebiliyor. Dolaysıyla 
bilirkişilik konusu da masaya yatırılmalıdır.

Sözlerimi burada bitirirken dikkatiniz için teşekkür ediyorum, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Biz çok teşekkür ederiz Sayın Hocam.

Aynı başlıkta, aynı konuda 2 A masasının görüşlerini Ankara 13. İdare 
Mahkemesi Başkanımız Sayın Ali ÇOPUR Beyefendi sunacaklardır.

Buyurunuz Sayın Başkanım.
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ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI ALİ ÇOPUR – Bütün 
katılımcıları saygıyla selamlıyorum.

Türk İdari Yargı Sisteminde Yargılama Sürecinin Uzunluğundan Kaynaklanan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri konumuz. 2’nci masayla birlikte aynı konuyu 
tartışmış olduk. Aynı şeyleri tekrarlamamak için kısa kısa geçmek istiyorum. Biz 
çalışmamızda şöyle bir yöntem benimsedik: Önce yargılamayı uzatan sebepleri 
yargının içinden kaynaklanan sebepler ve yargının dışından kaynaklanan sebepler 
olarak ikiye ayırdık. Bunu da alt grup başlıkları olarak davacıdan kaynaklanan 
gecikmeler, iş yükü, yargılama usulündeki sürelerin uzunluğu, davalıdan 
kaynaklanan sebepler olmak üzere bu alt başlıklar altında değerlendirme yaptık. 

Birinci olarak, ortalama bir davanın idare mahkemelerinde 155 gün süre 
içinde sonuçlandığı görülmekte, bu süre bazı durumlarda temyiz süreci de dikkate 
alındığında iki yılı bulmakta. İş yükünün yoğun olduğu bölgelerde mahkeme 
ve hâkim sayısı artırılmak suretiyle bu dosyaların çözümlerinin kısaltılması 
düşünülmektedir. 

İkinci olarak, yargılama sürecinin uzatılmasında karar tarihi ve tebliğ tarihi 
arasında geçen uzun zaman uygulamasında sorun oluşmakta. Bunlar da sene 
sonları ve hâkimlerin tebliğ dönemlerinde fazlaca dosya çıkarmaları sonucunda 
yazım sürelerinin arttığını gözlemlemekteyiz. 

Çözüm önerisi olarak da kararların yazım süresiyle ilgili yürütmenin 
durdurulması hakkında verilen kararlar gibi kanuna süre konulabilir. 

Diğer bir konu ise bilirkişi müessesi; bazı dava dosyalarının Adli Tıp 
Kurumuna, uzman kişilere ve üniversitelere bilirkişi incelemesi için gönderilmesi 
durumunda; özellikle de adli tıpa giden dosyaların dönmesi uzunca bir süre 
gecikmekte. Bu konuda kanuni bir düzenleme yapılmak suretiyle bilirkişiye 
gönderilen dosyaların kısa sürede mahkemesine iadesi konusunda bir süre 
konulabilir. 

Yine 6352 sayılı Kanun uyarınca yapılan değişiklik sonrasında 45’inci 
maddede yapılan düzenlemeyle bölge idare mahkemelerine yapılan itirazlar 
konu çeşidi olarak artırılmıştır. Malumunuz üzere Danıştay’a temyize giden 
konuların bir kısmı bölge idare mahkemesine itirazla gitmekte, bu Danıştay’ın 
iş yükünü azaltma konusunda önemli bir adım sayılmakta, buna paralel olarak 
aynı şekilde bu tür dosyaların, uyarı, kınama cezası gibi dosyaların tek hâkimle 
çözülmesi suretiyle de uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılabileceği 
düşünülmekte.

Ayrıca yine kamu görevlilerinin tüm parasal haklarının miktar sınırlamasına 
gidilmeksizin tek hâkim tarafından karara bağlanması, yine yapılacak 
düzenlemeyle Danıştay’a giden dava dosya sayısını azaltacak. Bu durumun şöyle 
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bir etkisi olacak: Danıştay’ın hem giden dosya sayısı azalacak, hem de Danıştay’ın 
asli işlevi olan içtihat mahkemesi olma fonksiyonunu yerine getirebilecektir.

Yine olağanüstü kanun yolu olması gereken karar düzeltme müessesesine 
bütün davalar yönünden gidildiği, kanun yolu gibi kullanılmasından dolayı 
yargılama sürecinin uzatıldığı, bu müessesenin tamamen kaldırılması yönünde 
bir adım atılması halinde süreç kısalacaktır. 

Yine UYAP’tan kaynaklanan sorunlar olabilmekte zaman zaman, UYAP’ın 
malum yargılamayı hızlandırdığını biliyoruz ancak, bununla beraber zaman 
zaman da yavaşlattığını görüyoruz. Yapılacak revizyonlarla bu aksaklıkların 
daha kısa sürede giderilmesi sağlanabilir. 

Yine yürütmenin durdurulması kararlarına karşı bölge idare mahkemelerine 
yapılan itirazlar tümden kaldırılabilir. Tabi tartışılmak suretiyle faydaları nedir, 
sakıncaları nelerdir…

Yine özellikle Ankara idare mahkemeleriyle İstanbul mahkemelerinde olduğu 
gibi farklı mahkemelerden farklı kararlar yani birden fazla bulunan mahkemelerin 
bulunduğu yerlerde farklı kararlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi birden fazla idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin 
olduğu yerlerde uzman mahkemeler kurulmak suretiyle daha kısa sürede, daha 
sağlıklı kararların çıkması sağlanabilir. 

Yine dosyaların tekemmülüne ilişkin olarak replik ve düblik aşamalarının 
tekrar gözden geçirilmesi idarelerce tek savunma verilmek suretiyle dosyanın 
tekemmül ettirilmesi sağlanabilir. Gerektiğinde mahkemelere ikinci bir dilekçe 
verme ve savunma alma konusunda takdir yetkisi verilebilir. Diğer bir alternatif 
de -2’nci masanın önerisinde olduğu gibi dilekçe ve savunma süreleri- bu on beş 
gün olarak da kısaltılabilir. 

Bir kısım aksaklıklar tabi ki sürelerden kaynaklanmakta. 2577 sayılı Kanun’un 
6’ncı maddesinde yer alan “Harç ve posta ücretlerinin yatırılmasına ilişkin 
davacılara verilen sürelerin kısaltılması.” Otuz günden on beş güne düşürülmesi 
gibi davanın devamı sırasında posta ücretlerinin azalması durumunda da otuz 
günlük süreler on beş güne düşürülebilir. 

Yine 7’nci maddede yer alan genel dava açma süreleri yeniden 
değerlendirilebilir. 

Yine takiben 10, 11, 12, 14, 15’inci maddelerde yer alan süreler de belirli 
oranlarda kısaltılabilir.

Yine bizim 2577 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının sonunda 
yer alan düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi; çünkü bu düzenlemenin İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan dava açma süreleri sistemi altüst ettiği, 
bunun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. 
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Yine Tebligat Kanunu’nda, elektronik tebligat hakkında yapılan değişikliğin 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla, avukatları da kapsayacak şekilde yeniden 
değiştirilmesi yargılama sürecini hızlandırabilir. 

Özellikle, kamu idarelerinden katılan temsilciler dava dilekçelerine, 
cevap verme ve temyiz sürelerinin kesinlikle kısaltılmaması gerektiğini ileri 
sürmekteler, cevap verme konusunda hazırlanma sürecinin belirli aşamalardan 
geçmesi sebebiyle, bu süreye ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar. 

Yine sürelerin son gününün adli tatile rastlaması hâlinde yedi gün uzamasını 
düzenleyen hükmün kapsamının yeniden değerlendirilmesi, kanunda yer alan 
sürelerin uzama kapsamında değerlendirilmesi, uzamayacak sürelerinde açıkça 
belirtilmesi gerekir. 

Yine savunma dilekçeleri idarelerce düzenlenirken veya ara kararlarına 
verilen cevaplarda mahkemelerin karar oluşturmasına yardım edecek şekilde 
düzenlenmemesinden kaynaklanan sorunlar var. 

Yine mahkemelerden kaynaklanan sorunlara değinecek olursak; ilk 
incelemenin zamanında, yeterince dikkatli ve özenli yapılmaması yargılama 
sürelerinin uzamasına sebep oluyor. Örneğin; dosya tekemmül ettikten sonra 
dilekçe red kararının verilmesi, süre red, görev red kararlarının verilmesi gibi…

Davacı ve/veya vekili tarafından dilekçelerin yeterince usul kanununa uygun 
düzenlenmemesi, eksik düzenlenmesi, terditli dava açılması, iptal talebinde 
bulunulmadan dava açılması, idari işlem ve eylem mahiyetinde mahkemeden 
talepte bulunulması durumlarında dilekçenin reddine, yanlış yerde dava açılması 
halinde yetki yönünden reddine, yanlış yargı düzeninde dava açılması halinde 
görev yönünden reddine, harç ve posta ücretlerinin tamamlanmadan açılması 
gibi sorunlar sebebiyle de uzama gerçekleşiyor.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi 
Başkanlıklarının bazı davalardaki husumet mevkiinde bulunmaları konusunda, 
bunlardan kaynaklı sorunlar var. İlk başta, ilk inceleme aşamasında hangi 
idarenin husumete alınmasının net olarak ortaya konulması çözüm olacaktır. 

Yine özellikle kapsamlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla bakanlıklarca idari 
mahkemelere verilen savunmalarda ve ara kararına verilen cevapların yeterli 
olmaması nedeniyle yeniden ara karar yapılmasına sebep olması da davanın 
uzaması nedenleri arasında sayılabilir. Davanın devamı aşamasında mahkemece 
teknik konularda yaşanan sorunlarda davacı ve davalıya başvurulması hususunun 
gündeme getirilmesi. Yine teknik konularda mahkemelerde istihdam edilecek 
uzman kişilerden açıklama istenmesi gibi. Bu durumlar için tabi yasal dayanak 
olması gerekir. 

Duruşmaların mahkemelerin takdirine bırakılması hususunun kanunda 
yeniden düzenlenmesi ancak bu konuda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden 
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gelebilecek ihlal kararlarının da dikkate alınması. Bunun için de tabi usul 
kanununun 17’nci maddesinde    değişiklik gerekiyor. 

Tanık müessesesinin idari yargıda tekrar gündeme getirilmesi. Duruşma 
esnasında mahkemenin veya hâkimin takdirinde olmak kaydıyla gerekli 
görülen konularda tanık dinlenmesi hususu, bu durum tabi teferruatlı bir sistem 
değişikliğini gerektirmektedir. 

Yine 2577 sayılı Kanunun 31’inci maddesinde Hukuk Mahkemeleri 
Kanununa yapılan atıfların bu kanunla düzenlenmesi. Yani özellikle bizim 
vurgu yapmak istediğimiz, kendi usul kanunumuzda ayrıntılı olarak ve net 
şekilde usul hükümlerinin düzenlenmesi gerektiği, atıf yapmak suretiyle yapılan 
düzenlemenin çoğu zaman bizim sisteme, idari yargı sistemine uymadığını 
görmekteyiz. Bu eksikliğin öncelikle düzenlenmesi gerekir. 

Sonra seri davalarla ilgili bir konu var. Seri davalarda, aynı bölge idare 
mahkemesinde yer alan farklı mahkemelerden farklı kararlar çıktığı gibi 
Türkiye’nin dört bir yanında yer alan idari mahkemelerinde aynı konuya ilişkin 
farklı kararların çıktığı görülmekte. Bu seri davalarla ilgili olarak Fransız ve 
İsveç idari yargı sistemlerinde yer alan “pilot dava” uygulaması ve yargısal 
görüş müessesesinin sistemimize entegre edilmesi, yani şu olabilir: Pilot dava, 
Danıştay’ın ilgili dava dairesine veya dava daireleri kuruluna gönderilmek 
suretiyle kesin olarak karara bağlandıktan sonra diğer seri davaların da görülmeye 
devam edilmesi hâlinde birçok davanın gereksiz yere bozulması engellenmiş 
olacaktır. Bu durumda, yargılama faaliyetinin hızlanmasına önemli bir katkı 
sağlayacaktır.

Bizim sunumumuz bu kadar. Dinlediğiniz için sizlere ve bu çalışmanın 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar)  

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu konuda çalışan değerli arkadaşlarımızı 
da ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Üç numaralı masanın konu başlığı “Yürütmenin Durdurulması Kurumu ve 
Bundan Kaynaklanan Sorunlar.” 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor 
Zehrettin ASLAN Beyefendi, bu masanın sunumunu yapacaklardır, buyurunuz 
Sayın Hocam.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
Prof. Dr. ZEHRETTİN ASLAN – Teşekkürler Yıldız Hanım. 

Herkesi saygıyla selamlıyoruz, heyet olarak. 
Başlığımız, Yürütmenin Durdurulması Kurumu ve Bundan Kaynaklanan 

Sorunlar. Aslında idari yargıda en çok tartışılan konulardan birisi, özellikle 
eskiden beri siyasal iktidarların hep uzak baktığı, aslında da kaldırılması 
gerektiği düşünülen bir kurum. O nedenle çok fazla sorun bulamadık demeyelim 
ama esasında böyle bir kurum kaldırılırsa, siyasal iktidarlar açısından ciddi bir 
rahatlama getirecek ve idare açısından bu sorun ortadan kalkmış olacak. Ama 
biz yürürlükteki mevzuat çerçevesinde tespit ettiğimiz sorunlar ile çözümleri 
paylaşmak istiyoruz.

Birincisi, yürütmenin durdurulması kararlarına karşı yapılan itirazlarda, 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan yedi günlük itiraz süresinin, 
idare açısından bazı sıkıntılar doğurduğu, bu nedenle sürenin on beş gün olarak 
belirlenmesinde yarar olacağı düşünüldü. Özellikle kamuda çalışan değerli 
meslektaşlarımız, özellikle teknik bilgi ve belge gerektiren davalarda, bu itirazın 
yedi gün içinde hazırlanmasının çok zor olduğunu ifade ettiler. Hâkim üyelerimizde 
farklı açıdan yine bu sürenin kısalığından söz ettiler. Onlar da konunun kapsamlı 
incelenmesi açısından sorunlar yaşandığı ve bu nedenle yine sürenin on veya on 
beş gün olarak belirlenmesinde yarar olacağı şeklinde görüş ifade ettiler.

İkincisi, idare mahkemelerinin, yürütmenin durdurulması talepleri karşısında 
yaptığı hukuki değerlendirmelerinin esas olması gerektiği, bu değerlendirmenin 
tekrar bölge idare mahkemeleri tarafından denetlenmesinin uygulamada 
sorunlar yarattığı, bu nedenle, yürütmenin durdurulması kararlarına karşı 
itiraz müessesesinin kaldırılmasında yarar olacağı, ancak belli konularda itiraz 
müessesesinin devamında yarar olacağı konusu da oy birliğiyle kabul edildi. 

Üçüncüsü, tek hâkimle görülen idari para cezalarına ilişkin davalarda, davanın 
açılmasıyla dava konusu işlemin kendiliğinden durması gerektiği ifade edildi. 

Dördüncüsü, Anayasa’nın 125’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 
ve yürütmenin durdurulması kararının verilmemesine ilişkin ilkelerin yasa 
koyucu tarafından bireylerin temel hak ve özgürlükleri ön planda tutularak 
değerlendirilmesinde ve buna göre yasal düzenleme yapılmasında fayda olacağı 
belirtildi. Çünkü bildiğiniz gibi 125’inci maddenin altıncı fıkrası bazı durumlarda 
kanunla yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğini düzenlemiş, 
özellikle hâkim üyeler, bu yetkinin idare tarafından, daha doğrusu siyasi irade 
tarafından biraz geniş şekilde kullanıldığını ifade ettiler ve bu ilkelerin arkasına 
sığınılarak birçok kanunda yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin ortadan 
kaldırıldığını ifade ettiler. 

Beşincisi, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin dokuzuncu 
fıkrasında yer alan “Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar on beş 
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gün içinde yazılır ve imzalanır.” hükmünde yer alan on beş günlük süre, grubun 
hâkim üyeleri tarafından kısa bulunmuş ancak diğer üyeler bunun normal bir 
süre olduğunu, hatta tebliğe çıkarılmanın da bu süre içinde yapılması gerektiği 
görüşünde olduğunu ifade etmiştir. 

Altıncısı, yürütmenin durdurulmasına ilişkin düzenlemelerin çok ayrıntılı 
olmasına gerek olmadığı, bu konuda mahkemelere güvenilmesi ve mahkemelere 
geniş bir takdir yetkisi verilmesi de gerekir kanaatimizce. Maddeye baktığınız 
zaman, her gün 27’nci maddeye “Yürütmenin durdurulması kararı verilmesin.” 
diye eklemeler yapılıyor. Aslında burada biraz önce de ifade edildi, 
mahkemelerimize, hâkimlerimize güvenmek zorundayız. Dava açmanın, işlemin 
yürütülmesinin durdurmadığını ifade ettikten sonra “Gerekli görülen durumlarda 
mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verebilir.” demek bence en mantıklısı, 
en doğrusu. Zaten yargıç vereceği yürütmenin durdurulmasının hem kamu yararı 
açısından hem kişi yararı açısından nasıl bir denge oluşturacağını açık bir şekilde 
görebilir dosyada. O nedenle 9-10 fıkrayla bir maddeyi düzenlemenin mantığını 
şahsen, kendi adıma anlamış değilim.

Yedinci madde, belli davalarda Alman hukuk sisteminde olduğu gibi davanın 
açılmasının, dava konusu işlemin uygulanmasını, otomatik olarak durdurması 
gerektiği… Bu madde, 2012’de yapılan değişiklikle bir ölçüde madde kapsamına 
girdi. Özellikle uygulanmakla tükenen idari işlemlerde, savunma gelinceye kadar 
yürütmenin durdurulması kararı verilebilir düzenlemesi buna benziyor ama çok 
da tabi bire bir aynı şey değil. Orada bir sorun var, hâkim üyeler de ifade ettiler, 
özellikle yurtdışı ihraçları, yıkım kararlarında savunma gelinceye kadar “YD” 
verilebilecek ama bu YD verilirken yine iki şartı arayacak mıyız, aramayacak 
mıyız? Açıkçası o da, madde de çok net değil. Eğer iki şartı arayacaksak, o 
zaman savunma gelinceye kadar, yürütmenin durdurulması kararı verilmesi 
düzenlemesinin bir anlamı yok. O da uzun bir süreci gerektirecek. O da zaten 
sekizinci fıkrayı oluşturuyor.

Son olarak, yürütmenin durdurulması kararlarına karşı yapılacak itirazların, 
gerekçelendirilebilmesi için yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin 
kararların da gerekçeli olmasında grubun hâkim üyelerinin muhalefetiyle 
yararlı olacağı sonucuna varıldı. Çünkü itiraz aşamasında itirazı yapacak 
olanlar, YD’nin neden reddedildiğini bilemiyor. Temyiz aşamasında, davanız 
reddedildiği zaman gerekçeler ortada, siz o gerekçelere karşı temyiz başvurusunda 
bulunabiliyorsunuz. Ama YD reddinde, yürütmenin durdurulmasının reddinde, 
gerekçeyi bilemediğiniz için tekrar idari işlemin ne denli hukuka aykırı olduğunu 
anlatmaya çalışıyorsunuz. Dava dilekçesinin tekrarı şeklinde oluyor itirazlar 
ama böyle olmaması lazım. İdare mahkemesi YD kabulde koyduğu gerekçeleri 
YD redde de vermeli ve savunma da bu gerekçelerin olmadığını bölge idare 
mahkemesi nezdinde savunmalı. 

Herkese çok saygılar, çok teşekkürler efendim. (Alkışlar)
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TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Saygı bizden Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. 

4 numaralı masanın konu başlığı: İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
“Açıklama” başlıklı 29’uncu maddesinden kaynaklanan sorunlar. Bu masanın 
sonuçlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirimiz 
Sayın Yaşar GÜÇLÜ Beyefendi sunacaklardır. 

Buyurunuz sayın meslektaşım.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BİRİNCİ HUKUK 
MÜŞAVİRİ YAŞAR GÜÇLÜ - Teşekkür ediyorum. 

Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 29’uncu maddesiyle ilgili tartışma bizim 
masaya verilmiş. Kendi aramızda mümkün olduğu kadar konuyu tartışmaya 
çalıştık. Tabi, diğer masalardan bazı iletiler de aldık, hatta merak edip masamıza 
kadar gelen arkadaşlar oldu: “Dördüncü masa bir madde üzerinde bu kadar saattir 
ne tartışıyor diye” 

Şimdi, tabi idari yargıdaki bütün kararların sonucu uygulama olunca aslında 
bu bir maddelik mesele de büyük önem arz ediyor. Çünkü her kararı idare 
uygulamakla yükümlü. Uygularken de kararın gerekçesine bakacak, hüküm 
fıkrasına bakacak ve ona göre bir yol çizecek kendine. Burada kararların açık, 
anlaşılır bir şekilde yazılı olması, uzun uzadıya yoruma mahal bırakmaması bile 
aslında davacıların karardan beklenen sonuca ulaşmaları açısından önemli. Onun 
için, masa olarak ittifak hâlinde bazı sorunlar tespit ettik, ondan önce, açıklama 
hükmünün gerekliliği hususunda bazı tespitlerde bulunduk, onları size aktarmak 
istiyorum. 

Şimdi, Anayasa’da yer alan hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı 
kararlarının uygulanma zorunluluğu, kararların gerekçelerine uygun işlem tesis 
etme veya eylemde bulunma yükümlülüğü bakımından kararlarda gerekçenin 
yeterince açık ve anlaşılır olması bu müessesenin (açıklama müessesesi) varlığını 
gerekli kılıyor. 

Açıklama maddesiyle ilgili yaygın sorunlar olmamasına rağmen, mahiyeti 
gereği kararın uygulanabilmesi, kararı veren hâkim veya mahkemeyle kararı 
uygulamak zorunda olan idare ve kararın etki ve sonucunun anlaşılması 
bakımından davacı açısından önemli etkiler doğuruyor. Fransız hukukundaki 
“yargısal emir” kurumu hukukumuzda yer almadığından yani kararların sonunda 
kararın nasıl uygulanacağının, kim tarafından uygulanacağının açık açık 
belirtilmesine dair bizde bir yasal düzenleme olmadığından, aksine bu konuda 
aslında yasal yasaklama olduğundan açıklama müessesesi burada da önem 
taşıyor. 
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İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 29’uncu maddesinde düzenlenen kararın 
açıklanması müessesesiyle amaçlanan: Kararın belirsiz ve açık olmayan taraflarını 
veya birbirine aykırı görünen hüküm fıkralarını ortadan kaldırmak ve gerçek 
anlamını meydana çıkarmak suretiyle yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır. Bu 
yol ile kararın gerçek anlamından başka türlü yorumlanması veya anlamının 
değiştirilmesi önlenmiş olur. Yoksa açıklama yoluyla daha önce verilen bir 
kararın değiştirilmesi imkânı yok. 

Hüküm fıkrasından kararın nasıl yerine getirileceğinin anlaşılamaması 
veya kullanılan sözcük veya deyimlerden tarafların farklı anlam çıkarmaları ve 
bu yüzden yerine getirme konusunda tarafların anlaşamamaları yahut hüküm 
fıkrasının düzenleniş biçimine göre hükme birden çok anlam vermenin mümkün 
bulunması, kanunun öngördüğü anlamda yeterince açık olmama hâlinin 
başlıca örnekleri. Bunun gibi hüküm fıkrasında yer alan hususların birbiriyle 
bağdaştırılamayan, çelişen bir nitelik taşıması da kararın yerine getirilmesini 
güçleştiren hatta bazen imkânsız kılan bir hâl olarak ortaya çıkıyor. Bu güçlük veya 
imkânsızlığın ortadan kaldırılması da yine kararın açıklanmasıyla sağlanabiliyor. 

İdarenin yargı kararının uygulanması aşamasında açıklama talebinde 
bulunması çeşitli nedenlere dayalıdır. Bu nedenler, idarenin hukuka uygun 
olarak yargı kararını uygulama amacıyla yaptığı başvurular açısından kararın 
müphem, eksik veya yetersiz gerekçeye dayalı olmasından veya davacının yargı 
kararının istediği sonuca ulaşmasını sağlamaya yeterli, elverişli olmadığından 
kaynaklanıyor. Bu çerçevede, 2577 sayılı Kanun’un “Açıklama” başlıklı 29’uncu 
maddesinden kaynaklanan uygulamaya dönük sorunlar, Danıştay içtihatları 
da gözetilerek 4’üncü masa olarak başlıklar hâlinde, aslında 2 başlık hâlinde 
tartışıldı ve çözüm önerileri sunuldu. Burada benim anladığım kadarıyla bu 
maddeye ilişkin çok fazla uygulamaya yansıyan husus olmamasının bir sebebi 
-1’inci sorunda da belirteceğimiz üzere- aslında maddenin özellikle iptal davaları 
yönünden süre kısıtları nedeniyle çok uygulanabilir olmadığıdır. Dolayısıyla, 
idareler -benim anladığım kadarıyla- zaten otuz gün içerisinde kararı uygulamak 
zorunda olduklarından, bu sürede, açıklama talebinde bulunmak yerine kararı 
mümkün olduğu kadar, anladıkları kadar uygulayıp o şekilde işleme yön 
veriyorlar. Dolayısıyla, çok gündeme gelmiyor. Tabi, buradan şöyle bir sonuç da 
çıkar. Yani genelde hüküm fıkraları basit ve anlaşılır yazıldığı için kararlar çok 
fazla açıklama talebine konu olmuyor sonucu da çıkıyor.

Birinci sorun olarak, 2577 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin beşinci 
fıkrasında belirli bir süre öngörüldüğünden yani açıklama talebinde bulunma 
süresi. Hangi süre bu? Uygulanma süresi içerisinde, daha doğrusu uygulanıncaya 
kadar açıklama talebinde bulunulabileceği belirtildiğinden ve yargılama süreci 
de düşünüldüğünde açıklamaya başvuru süresinin yeterli olmadığı, bu nedenle 
özellikle iptal davalarında açıklama müessesesinin uygulanmasına imkân 
bulunmadığı sorun olarak önümüze geldi. Yani otuz gün içerisinde ben kararı 
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uygulamak zorundayım -iptal davalarında özellikle, hani tam yargı davalarında 
belli bir uygulama süresi olmadığı için- bu otuz gün içerisinde ben kararı 
anlayamadım veya davacı da anlayamadı kendine nasıl uygulanacağı yönünde, 
mahkemeden talepte bulunduk, yargılama süreci düşünüldüğünde, otuz gün 
içinde bana sonuç bildirilme ihtimali zayıf olduğu için ihtiyaç duyulsa bile 
genelde bu yol işletilmiyor. 

Çözümümüz ise: 2577 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinin (e) bendi de 
dikkate alınarak -ki burada kararın gerekçesinin nasıl yazılacağından bahsediliyor- 
gerekçenin ayrıntılı yazılması hususu ile açıklama isteminin yürütmenin 
durdurulması ve iptal kararlarında da belli sürelerde talep edilebilme ve sonuca 
bağlanma zorunluluğunun kararın uygulanmasına ilişkin kesin süreler de gözetilerek 
yasal düzenlemeye konu edilmesi gerektiği masadaki katılımcıların oy birliğiyle 
kararlaştırıldı. Yani bizim düşüncemiz, bu maddenin işler hâle getirilebilmesi için 
bu konuda bir yasal düzenleme yapılması gerektiği yönünde.

İkinci sorun, aslında bu maddeyle ilgili önemli sorunlardan birisi, uygulamada 
hangi kararlara karşı açıklama talebinde bulunulabileceği hususunda tereddüt 
olduğu. Sorunu şu şekilde dile getirdik: İdari yargı kararlarının uygulanması 
aşamasında tarafların açıklama talebinde bulunurken hangi konunun açıklama 
talebine konu olabileceği, açıklama talebinde bulunmanın kararın uygulanma 
sürecine etkisi olup olmadığı hususunda tereddüde düşmesi. Taraflar da aynı 
düşüncede olabiliyor. 

Çözüm önerimiz: Aslında “çözüm önerisi” başlığı altında yer verdiğimiz, 
örneklerine yer verilen içtihatlar ışığında açıklama talebine konu olacak hususların 
taraflarca iyi irdelenmesi ve emsal kararların göz önünde bulundurulması 
gerektiği yönünde. Yani gerek davacı taraflar gerek davalı taraflar açıklama 
talebinde bulunmadan önce Danıştay içtihatlarına göz gezdirirler ve buna göre 
talepte bulunup bulunmamaya karar verirlerse herhâlde sonuç daha verimli 
olacaktır. Burada açıklama istenilmesi ve istemin kabulü hâlinde itiraz ya da 
temyize ilişkin sürelerin durmayacağı, açıklama isteminin kabulü kararlarına 
karşı itiraz ya da temyize ilişkin sürelerin durmayacağı, açıklama isteminin kabulü 
kararlarına karşı itiraz ya da temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda ise 
eğer açıklama istemi üzerine, mahkemece açıklama kararında amacı aşan bir 
karar verilmişse yani hüküm fıkrasını değiştirecek nitelikte bir karar verilmişse 
bu durumda temyiz veya itiraz yoluna gidilebileceği, yürütmenin durdurulması 
kararlarına ilişkin olarak da açıklama isteminde bulunabileceği, ayrıca, açılan 
davalarda müdahil sıfatıyla davaya katılanların bağımsız olarak açıklama 
talebinde bulunamayacağı, açıklanması istenilen karar hakkında Danıştay 
1. Dairesinden istişari görüş talebinde bulunamayacağı yönündeki Danıştay 
içtihatlarına da örneklerimizde yer verdik. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Sayın Yaşar GÜÇLÜ, teşekkür ediyoruz efendim.

5 numaralı masamızın konu başlığı, idari yargıda alternatif çözüm 
uyuşmazlıkları, yargılama öncesi uzlaşma, yargılama aşamasında uzlaşma, ara 
buluculuk gibi.

Masamızın sunumunu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat SEZGİNER Hocamız yapacaklardır. Buyurunuz, Sayın Hocam.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. MURAT SEZGİNER 
– Teşekkür ediyorum. 

Ben de burada beraber bu metni hazırladığımız arkadaşlara öncelikle teşekkür 
etmek istiyorum. 

Bizim konumuz idari yargıda alternatif çözüm uyuşmazlıkları, yargılama 
öncesi uzlaşma, yargılama aşamasında uzlaşma ve ara buluculuk. Konuyu da 
esasında üç aşamalı olarak ele aldık.

Birincisi, idare ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkların çıkmasını önlemek 
için alınması gereken tedbirler.

İkincisi, bir uyuşmazlık çıkmışsa yargı organı önüne götürülmeden bunun 
nasıl çözümleneceği.

Ve üçüncüsü, nihayet, burada, biraz aslında 2 ve 2A masalarının görev 
alanına da kısmi bir tecavüz var, bunu aslında kendimiz de tespit ettik ama yargı 
organının önüne kadar gitmişse bir uyuşmazlık, bunun da en hızlı şekilde nasıl 
çözüleceğine ilişkin bazı önerilerimiz var.

Bu arada tabi usul içinde böyle bir şey olmamakla beraber, diğer masaların 
sunumlarını da dinledik, bazı itiraz ettiğimiz hususlar da var. Yani ben kişisel 
olarak ve burada arkadaşlarla hemen böyle bir kısa değerlendirme… Onu da 
izninizle çok kısa bir şekilde…

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Estağfurullah Sayın Hocam, zaten tutanaklar yayınlanacak sonrasında, bu 
konuşmalarınız da tutanağa geçecektir. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. MURAT 
SEZGİNER – Yani şu bakımdan, hani bir araya gelmiş olmamızın sonuçları 
olsun manasında.

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Şüphesiz Hocam, memnuniyetle, buyurunuz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. MURAT 
SEZGİNER – İdare ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkların önlenmesine ilişkin 
tedbirler: Burada, ilk olarak, idari işlem sürecinde, idareler içerisinde yer 
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alan hukuk müşavirliklerinin etkinliklerinin artırılması suretiyle idari işlemin 
hukukiliğinin sağlanması. Bu diğer masalarda da hukuk müşavirlikleri meselesine 
vurgu yapıldı. Bizim burada anlatmak istediğimiz, idari işlemin oluşum sürecinde 
bu katkının verilmesi.

İkincisi, idarelerin işlem yapmalarına ilişkin genel idare usul kanununun 
ivedilikle yürürlülüğe girmesi. Bu suretle ilgililerin işlem yapım sürecine 
katılımının sağlanması, savunmasının alınması, idari işlemlerde gerekçe 
bulunması, bunlar sağlanacak. Bu suretle uyuşmazlıkların oluşmasına mümkün 
olduğu kadar engel olunacak.

Bunlarla ilgili, genel idare usul ile ilgili alt başlığımız şu: İlgililerin işlemden 
önceden haberdar olmak suretiyle belge sunmasının ve idarenin hukuka aykırı 
karar almasının önlenmesi.

İdari işlem metninde gerekçenin mutlaka yer alması. Bu suretle keyfi, hukuka 
aykırı işlemler oluşmasına engel olunması. Bu çerçevede şunu da söyleyelim: 
Mahkemeler gerekçesiz karar veremez ama idare gerekçesiz olarak karar alabilir.

Mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin mekanizmanın genel idari 
usul kanunu içinde yer alması. Bu esasında, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
konusu değil ama şimdi biliyorsunuz o Kanun’da yer alıyor. Bu suretle, idari 
yargının yerleşik içtihadı hâline gelmiş hususlarda yeniden uyuşmazlık 
çıkmasının önlenmesi. Bu konuda 2’nci masanın sunumunda da bir tespit vardı.

Kamu görevlilerin sorumluluktan endişe etmeleri sebebiyle işlem tesisinin 
önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması. Yani, yerleşik içtihat hâline gelmiş 
olmasına rağmen kamu görevlileri sorumluluktan kurtulmak için mutlaka işlemi 
tesis ediyor, mahkemenin iptalini bekliyor. 

Mahkemelerce iptal edileceği muhakkak olan işlemlerin kamu görevlilerinin 
sorumlu olmaktan endişe etmeleri sebebiyle oluşmasının engellenmesi.

İdari yargının istikrar bulmuş karar gerekçelerinin 659 sayılı KHK’da yer alan 
“sulh” sebebi olarak kabulünün sağlanması. Zaten bunun sağlanması gerekiyor, 
şu anda da bu mümkün ama bunun yasal dayanağı olabilir.

659 sayılı KHK uyarınca, idaredeki uzlaşma ile görevli kamu görevlilerinin 
uzlaşma ile ilgili görevlerinden dolayı hukuki güvencelerinin artırılmasına yönelik 
tedbirlerin alınması. Deminki sorumlulukla ilgili hususta olduğu gibi uzlaşmayı 
kabul eden kamu görevlisinin daha sonra Sayıştay, müfettiş gibi baskılar altında 
bundan imtina edeceği endişesi hasıl oldu, buna ilişkin tedbirlerin alınmasını 
öneriyoruz.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen idari 
başvuru yolunun zorunlu bir başvuru hâline getirilmesini öneriyoruz. Buna ilişkin 
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ayrıntılı hükümler ile idari başvuruların etkinliğinin artırılması sağlanmalıdır, ki 
şu anda çok etkin olmadığı düşünülüyor. 

İlgililerin başvuracakları yolların işlem metninde yer alması sağlanmalıdır. Bu 
durum başta 659 sayılı KHK olmak üzere yargı dışı uzlaşma mekanizmalarının 
daha etkin işlemesini sağlayacaktır. Bu konuda şöyle bir husus oldu: Bu 
düzenlemelerden vatandaşlar haberdar olmadığı için etkin bir şekilde 
kullanılamadığı söyleniyor, ki işlem metninde başvuru yolunun gösterilmesi 
gerekir. Zaten genel idari usul kanunu kabul edildiğinde bunun mutlaka olması 
gerekiyor. 

Gereksiz idari başvuruları engellemek bakımından caydırıcı birtakım 
mekanizmaların oluşturulması, bunu da öneriyoruz.

İkinci aşama, bir uyuşmazlık çıkmışsa, bunu önleyememişsek bunun 
yargı organı önüne gelmeden çözümüne ilişkin. Avrupa Konseyinin 2001 
tarihli kararında uyuşmazlıkların yargı önüne götürülmeksizin çözümüne 
ilişkin mekanizmaların kurulması ve işletilmesi tavsiye edilmiştir. Bu sebeple 
de idari işlemlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle, yargı organı önüne 
götürülmeksizin uzlaşma yolu ile çözümü sağlanmalıdır. Bu çerçevede zorunlu 
olarak yargılama sürecinde bilirkişiye başvurulan, teknik bilgi gerektiren; imar, 
kültür ve tabiat varlıklarının korunması, not tespiti, yüksek lisans, doktora tezlerine 
ilişkin işlemlerle ilgili uyuşmazlıkların yargı dışında çözümünü sağlayacak 
uzlaştırıcı fonksiyon ifade edecek birimlerin oluşturulması. Zaten yargı organı 
da otomatik olarak mutlaka bilirkişiye gidiyor. Bunun idare içerisinde de bir 
mekanizma olarak kurulması düşünülebilir.

659 sayılı KHK’nın “sulh”a ilişkin hükümlerinin etkin bir şekilde fonksiyon 
ifa etmediği görüldüğünden etkinliğinin artırılmasına ilişkin tedbirler alınmalıdır 
ve bu KHK bütün kamu ve kuruluşlarına teşmil edilmelidir. 

Üçüncü olarak, burada, işte, diğer masaların görev alanına tecavüz ettiğimiz 
kısım bu, ama aslında bu bir bütünlük içinde ele alındığından zorunlu bir durum 
olarak gördük: Yargı önündeki uyuşmazlıkların etkin ve hızlı çözümü. İdare 
ve vergi mahkemeleri önüne gelen uyuşmazlıklarda ilk incelemenin tek hâkim 
tarafından yapılarak karara bağlanması. İlk inceleme konularının mahkeme 
heyetinin önüne gelmesinin engellenmesi sağlanmalıdır. Bazı ülkelerde olduğu 
gibi, davaların oluşturulacak ön bürolarda incelenmesi ve davacılara gereksiz 
açılan davalarla ilgili bilgi verilmesi, bu suretle hukuki yardım sağlanmalıdır 
diyoruz. Buna göre de nitelikli uzmanlar şeklinde yardımcı elemanların yargı 
teşkilatı içinde istihdamı sağlanmalıdır. Bunlar çeşitli adlarla değişik ülkelerde yer 
almış fakat biz bir yanlış anlaşılmaya yol açmamak için bu isimleri zikretmedik.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun atıf yaptığı 31’inci madde konusunu 
biz de tespit ettik. Bunu özellikle biz davayı sonlandıran kabul müessesesi 
bakımından idare hukuku ve idari yargılama hukuku ilkeleri dikkate alınarak 
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İYUK içinde ayrıca düzenlenmesini öneriyoruz. Burada, hukuk müşavirliklerinin 
yetkili kılınması -diğer masalardaki arkadaşlarla birlikte bunu tespit ettik- 
sorumluluklarının da yetkinin kullanımını etkinleştirecek şekilde düzenlenmesi.

Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmeyen Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’na da atıf yapılmayan müesseselerimiz var malum; 
derdestlik, kesin hüküm, davanın konusuz kalması gibi, bunların da İYUK içinde 
düzenlenmesini öneriyoruz. 

Ayrıca, uyuşmazlık türlerine göre farklı yargılama usullerinin İYUK içinde 
düzenlenmesi gerekir. Bu çerçevede, basit yargılama usulü başta olmak üzere 
değişik yargılama usulleriyle uyuşmazlıklar çözülebilir.

Burada, aslında biraz tereddütlü olarak kaleme aldık ama gene de bir not olarak 
düşelim dedik, tabii herkesin itiraz hakkı baki, bizim de bazı tereddütlerimiz 
var bu maddeyle ilgili, ama bazı ülkelerde var, dava sırasında hakimin tarafları 
uzlaşmaya davet etmesi müessesesini biz özellikle tam yargı davaları bakımından 
uygulanmasını sağlamalıdır diyoruz. İptal davası bakımından burada bazı 
tereddütlerimiz var. Çünkü hukuka aykırı bir düzenleyici işlemin uzlaşma 
yoluyla -davacı kabul etmişse- hukuk sistemi içinde devamı kabul edilemez bir 
durum, birden fazla kişiyi etkilediği için. Bunların dikkate alınmasını istiyoruz.

Ben, diğer masalardaki tespitlere çok küçük küçük cevap vermek istiyorum. 
Mesela, İYUK 13’teki ön kararın gereksiz olduğu yönü. Aslında biz bunun 
etkinleştirilmesini istiyoruz. Mutlaka uyuşmazlık, yargı önüne götürülsün 
istemiyoruz. Yani eğer hakikaten idare bu tazminatı ödemeyi kabul ediyorsa 
ne güzel. İşte bunu da etkinleştirmek için çareler düşünülmesi gerekir. Yani 
doğrudan dava açmasını kolaylaştırmak değil de.

Burada özellikle kanun çalışması sırasında Maliye Bakanlığı’ndan gelen 
arkadaşlarımız bu konuda ısrar ediyor ama gene bir görüş olarak geldi: 
“Tam yargı davasındaki kararların kesinleşmesi.” Yani bu niye? Yani hukuk 
yargılamasında bir tazminat hükmü kesinleşmeden icra edilebiliyor da, idare söz 
konusu olunca kesinleşmesi bekleniyor. Zaten bu konuyla ilgili endişeler de yasa 
değişikliğiyle biliyorsunuz İYUK’ta düzenleme altına alındı. Şu söylenmişti: 
“Otuz gün beklenmeden hemen icraya koyuyorlar icra vekâlet ücreti alabilmek 
için.” diye. E, buna ilişkin tedbir de geliştirildi ama onun dışında yani kararları 
lütfen uygulayalım yani öyle diyeceğiz.

Şimdi bu altı aylık bekleme süresi… İYUK madde 10’nun son fıkrasına da 
bir itiraz geldi. Aslında bu bizim sevdiğimiz bir hüküm. Niye? Belirsiz bir cevap 
verilmişse vatandaş cevabı bekliyor. Bırakalım beklesin yani biz uyuşmazlık 
çıkmasını istemiyoruz ki. Burada sonuç itibarıyla üç ay, dört ay sonra ilgilinin 
talebi karşılanacaksa ne güzel, belirsiz bir cevapla. Çünkü belirsiz cevap şu 
demek aslında: “Talebiniz incelenmektedir.” demek yani reddetmemiş. O hâlde 
bırakalım beklesin diyoruz.
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Bir de bu YD itirazda yedi gün kısa. Niye? Teknik bilgi ve belgeleri hazırlamak 
falan… Ben de o arkadaşlara şunu söylemek istiyorum: O teknik bilgi ve belgeler 
yokken nasıl işlemi yapmışlar? Hukuka aykırı bir işlem yapmışlar. Mahkeme 
de bunun hukuka aykırı olduğuna karar vermiş. İtiraz etmek için belgeleri 
bulamıyoruz. Bunları kabul edilemez buluyorum. 

Şimdi bu savunma gelmeden YD’de iki şartı arayacak mıyız? Hayır 
aramayacağız; çünkü savunma gelene kadar YD’de hukuka aykırılığın tespiti 
mümkün değil. Savunma gelmeden hukuka aykırı olduğunu nasıl bilebiliriz ama 
bunun etkinliğini sağlamak için böyle bir şey düşünülmüş. 

Tam yargı davalarının da -bizim komşu masamızda- hani otuz gün, o da otuz 
gün içinde yani orada mahkeme kararları otuz gün içinde yerine getirilecek, 
yalnız burada da bir düzenleme yapıldı malum sakıncalarını gidermek için: 
Genel hükümlere göre de icra infaz olunur ama otuz gün içinde mümkünse 
tazminat kararının yerine getirilmesi gerekir yani burada idareye önü açık bir 
süre verilmediğini düşünüyoruz.

Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun. (Alkışlar)

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Sayın Hocam, biz çok teşekkür ediyoruz.

6 numaralı masanın görüşlerini almak üzere 6 numaralı masaya 
mikrofonumuzu götürüyor arkadaşımız. 

Bu masanın tespit edilen başlığı, kamu konusu; “Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kanunu ve yeni oluşturulan müessesenin Türk idari yargı sistemine getireceği 
muhtemel katkılar” tartışılmıştır. Masanın görüş ve önerilerini Başbakanlık Etik 
Kurulu üyemiz, Değerli Hocamız Sayın Selçuk HONDU Beyefendi sunacaklardır. 

Buyurunuz efendim.
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KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU ÜYESİ SELÇUK HONDU – 
Sayın hanımefendiler, sayın beyefendiler; 6 numaralı masadaki arkadaşlarımla 
birlikte sizlere selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

Biraz önce Yıldız Hanım özellikle söylememi rica etti. Onun için şöyle 
başlıyorum söze: “Barika-i hakikat müsademe-i efkârdan çıkar.” diye bir söz vardır. 
Şimdi, biz burada şimdiye kadar “müsademe-i efkâr”da bulunduk, fikirlerimizi 
karşılıklı olarak tartıştık. Şimdi de hakikati ortaya çıkarma peşindeyiz. Bize de 
düşen Kamu Denetçiliği Kurumuyla ilgili bir açıklama idi. 

Şimdi, biliyorsunuz Kamu Denetçiliği Kanunu yeni çıktı. Henüz teşkilatlanma 
aşamasında… Şikayetleri kabul edecek durumda değil. Arkadaşımızdan 
öğrendiğimize göre, mart ayından sonra şikayetleri veyahut da başvuruları 
kabul edecek duruma gelecek. Başlangıçta arkadaşlarımızla görüşürken 
şöyle düşündük: Sayıştay var, idari mahkemeler var, denetleme kurulları var, 
bakanlıklarda iç denetleme kurulları var; âdeta idareyi yedi başlı bir canavar 
olarak görüp her başını ayrı bir yerden kontrol edelim, denetleyelim diye bir 
çalışma içinde miyiz diye düşündük. Dolayısıyla, Kamu Denetçiliği Kurumu da 
bu denetim yollarından birisi olarak gözüküyor. İdare de “Of yeter artık!” der 
mi diye düşündük. “Bu kadar üzerimize gelmeyin, biraz da bizi kendi hâlimize 
bırakın.” derler mi diye düşündük. Nitekim, idare mahkemesi kararlarına karşı, 
Danıştay kararlarına karşı, hep bunu söylemişlerdir: “Bizim elimizi, kolumuzu 
bağlıyorsunuz, hizmet etmemizi engelliyorsunuz.” diye bazı serzenişler zaman 
zaman duyulur. İdarenin bu düşüncesi karşısında biz de devamlı bariyer koyup, 
idareyi denetlersek acaba hakikaten her türlü yolsuzluğu, usulsüzlüğü önler 
miyiz diye bir soru aklımıza geliyor. 

Bu, yeni Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idari yapı içerisinde yer alıp 
amacına uygun bir şekilde hizmet verebilmesi konusunda şu kanaate vardık: Her 
şeyden önce denetçilik kurumunun amacına uygun görev yapabilmesi yürütme 
ve idare tarafından benimsenmesine bağlıdır. Günümüzde idari yargıdan çıkan 
kararların infazı konusunda dahi büyük problemler yaşanırken, belediye başkan 
yardımcılığından alınan kişi yürütmeyi durdurma kararını götürdüğü zaman 
hayvan barınağında bir sandalyeye oturtulurken ve o belediye başkanı  “Ben, 
bu yargı kararını infaz ettim.” derken acaba denetçi arkadaş bu konuda idareye 
başvurduğu zaman, denetçinin tavsiyesine uyacak mı? Hani gene bir eski sözde 
“Marifet iltifata tabidir, müşterisiz mal ziyandır.” derler. Eğer bir hüner varsa o 
hünerin devamı için mutlak suretle iltifat görmesi lazımdır. Aksi takdirde, o mal 
veya hüner kaybolur gider. Burada da bizim kanaatimize göre eğer bu kurum; 
idari davaları azaltan, uyuşmazlıkların davaya dönüşmesinden önce bunları 
sulh yoluyla ortadan kaldıran bir müessese olarak ihdas edilmesi düşünüldüyse 
o zaman mutlak suretle yürütmenin veyahut da idarenin buna sahip çıkması 
tavsiyelerine uyması, işlemlerini benimsemesi ve buna hiçbir şekilde karşı 
çıkmaması lazımdır. Aksi takdirde, idari yargıya yapılan itirazlar gibi, hani işine 
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gelmeyen kararlar için bizim elimizi kolumuzu bağlıyor şeklinde bir mütalaa 
serdedilirse o zaman her hâlükârda bu müessese de bir gün kaybolup gider ve 
lüzumsuz bir bariyer, lüzumsuz bir denetim uzvu hâline gelir düşüncesindeyiz; 
bunu oy çokluğuyla bu şekilde düşünüyoruz. 

Yani sonuç olarak: Bu kurumun faydalı olabilmesi, gerçekten idari yargıya 
ilişkin davalarda katkı sağlayabilmesinin ancak benimsenmesiyle mümkün 
olduğu görüşüne vardık.

Biraz önce söylediğim gibi Kanun yeni ortaya çıktı. Başvurular yönünden 
daha uygulaması başlamadı. Uygulamaya başlandığında şüphesiz eksiklikleri, 
hataları, fazlalıkları görülecektir ve ona göre de tedbirler düşünülecektir ama biz 
şimdiden kanunda gördüğümüz bazı eksiklikleri, hataları buraya aldık. 

Şimdi, kamu denetçisinin görev alanı ile ilgili ciddi sorunlar var bir defa, 
görev alanı Türkiye’nin tamamını kapsıyor. Yer itibarıyla Rize’nin bir köyünden 
de müracaat gelecek, İstanbul’dan da müracaat gelecek, Edirne’den de müracaat 
gelecek. Yarın halk tarafından bilinip benimsendiğinde eğer müracaatlar çoğalırsa 
bu Kurum acaba bu işin altından kalkabilecek mi, tereddüdümüz bu ve bu konuda 
ittifakla dedik ki: “Eğer böyle olursa” bu biraz Kurumu zorlar.

İkinci olarak, konu yönünden tereddüdümüz ortaya çıktı. Kanunu incelersek 
tutum ve davranışlar da şikâyet konusu olabilecek. Hâlbuki tutum ve davranışların 
şikâyet konusu olması ve onların incelenip karara bağlanması gerçekten zor 
bir olay çünkü tespiti mümkün değildir, olmuş bitmiştir. Birisi yaptım, birisi 
yapmadım dediği anda siz müşkül vaziyette kalırsınız; aynı, savcının takipsizlik 
kararı vermesi gibi ortaya çıkar. Yani “Yeterli delil bulamadım, söylenen maddi 
olayın doğru olup olmadığını tespit edemedim, bu nedenle de takipsizlik kararı 
veriyorum.” gibi bir durum ortaya çıkar.

Konu yönünden ilk iptal edilen Kanunun hazırlanmasında komisyonda görev 
aldığım için bu konu çok tartışıldı ve biz tutum ve davranışların şikâyet konusu 
olmaktan çıkarılması yani Kanunda yer almaması, “eylem ve işlemler” tabirinin 
yeterli olması görüşünde bulunduğumuzu savunduk. Fakat sonradan yapılan 
çalışmada Kanun bu şekilde çıktı. 

Kanunda, 4’üncü maddede “bağlı” tabiri geçiyor. “Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bağlı tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.” diyor. Arkasından da, 12’nci 
maddede de “Hiçbir yerden emir, talimat verilemez, hiçbir şekilde bunlar 
yönlendirilemez.” diye bir ifade var. O zaman, Kanun çıkarken bu “bağlı” tabirinin 
neyi kastettiğinin veya kapsamının ne olduğunun açıklığa kavuşturulması 
gerekirdi. Bir taraftan “Müstakil tüzel kişiliği haiz” ve “Emir, talimat verilemez” 
derken, arkasından “bağlı” tabirinin kullanılması kanaatimizce çelişik ifadeler 
şeklinde değerlendirildi. 
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Kanunun 5-2/c maddesinde yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararların 
kapsam dışında olduğu belirtilmiştir. Bu ifade çok muğlak bulundu. Yargı 
yetkisine ilişkin kararlar derken personeli mi kastediyor, yoksa konu itibarıyla 
kararları mı kastediyor belli değil. O zaman hâkim, savcıyı da denetçi gelip 
herhangi bir şikâyet hâlinde denetleyebilecek mi, ona tavsiyede bulunabilecek 
mi? Bu tamamen Anayasa’nın yargı bağımsızlığıyla ilgili hükümlerine ters 
düşer zaten, böyle olması mümkün değildir. İlk tasarıyı hazırlarken bazı kişiler 
tarafından: “En azından yazı işleri müdürleri, kâtipleri, mübaşirleri, odacıları 
dahil edelim.” denildi. Yargıda hizmet edenlerin bir bütün olduğu, sayılanların 
hâkim, savcının yardımcıları olduğu…İşini, icraatını ancak hakim ve savcının 
talimatıyla yapar. Dolayısıyla bu işin ucu yukarıda hâkime çıkar. O da yargı 
bağımsızlığını etkiler diye düşünüldü. 

Biliyorsunuz idari davaların açılması için bir menfaat alakası dediğimiz, 
menfaat ihlali dediğimiz konu mevcuttur. Dolayısıyla bu, başvurulara ciddiyet 
kazandıran ve aynı zamanda sınırlayan bir kavramdır. Kanunda bu konuda 
bir hüküm yok yani herhangi bir şikâyetçinin şikâyet ettiği konuyla ilgisi 
belirtilmemiş. Bu durumda ilgili veya ilgisiz kişiler müracaat ederse, şikâyette 
bulunursa kamu denetçisi bunları inceleyebilecek midir, belli değildir. Aksi 
hâlde böyle bir sınırlama olmazsa o zaman önüne gelen, eli boş olan insanların 
her biri üstelik, elektronik posta yoluyla da müracaat hakkı bulunduğu için 
bilgisayar kullanmasını bilen kişiler önüne geldiği gibi istediği şekilde şikâyet 
edecekler ve iş miktarı, çok feci bir hâlde artacaktır. Bu konuda da başvuru için 
menfaat alakasını belirten bir hükmün bulunması hükmün bulunması gerektiği 
düşüncesindeyiz. 

Şimdi, Kanunda çok tehlikeli bir hüküm var: “Denetçiye başvuru idari dava 
açma süresini durdurur.” Buyurun, geldi idari bir birim, Anayasa’da düzenlenmiş 
olan yargının önüne geçti. Denetçi altı ay içerisinde karar verecek, altmış gün de 
dava açma süresi, sekiz ay etti. Tebliği vesair bir sene. İdare bir kamulaştırma 
kararından dolayı denetçiye gidilmesi hâlinde bir sene süreyle, haklı dahi olsa o 
kamulaştırma kararını yerine getiremeyecek. Bu  hüküm Anayasa’ya da aykırı 
bir hükümdür. İlk tasarı hazırlanırken çok mücadelesini yaptığım halde yeni 
Kanunda yine yer aldı. Anayasa’da dahi yasama, yargı ve yürütme yer alırken 
yani bu sıralama dahilinde yer alırken, şimdi, yürütme geldi yargının önüne 
geçti. Bu Anayasa’daki düzene dahi aykırıdır. 

Gene Kanun’un 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasında çok yanlış ifadelerle 
bir düzenleme vardır. Denetçiye başvuru hâlinde cevap verme, işlem tesis etme 
süresi olarak altı ay süre verilmiş. Yarın iş çokluğunda bu süre maalesef bağlayıcı 
değildir denilerek ve belki bir senede, belki iki senede cevap verme durumu ortaya 
çıkacak. Zaten altı ay çok uzun. Dediğim gibi, idarenin eli kolu bağlanacaksa bu 
hâlde bağlanacak ve iş göremez hâle gelecek. O bakımdan, eğer alternatif olarak 
denetçiye başvurulmuş ise o denetçinin mümkün olan en kısa sürede o başvuruyu 
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değerlendirip ortadan kaldırması gerekir ki vatandaş, aleyhine çıkan durumlarda 
idari yargıya başvurabilsin. 

Bu maddelerin yeniden gözden geçirilmesi ve mutlaka bu sürelerin 
kısaltılması… Biz biliyorsunuz idari davalardaki, idare mahkemelerindeki 
veya ilk derece iptal davalarındaki altmış günlük süreyi bile iletişimin bu kadar 
gelişmesi nedeniyle onu bile uzun buluyoruz. Sayın hocalarımız, bu konuda da 
benim kanaatim o merkezde. Dava süresini dahi kısaltma yoluna gidiyorlar çünkü 
günümüzde artık zamanın çok kıymeti var. Altmış gün çok uzun bir süre. Hani 
televizyonu var, bilgisayarı var, her türlü iletişim vasıtaları var. Zaman, mekân 
âdeta ortadan kalktı. Böyle bir durumda altmış gün beklemek, eğer gerçekten bir 
hizmet yapılacaksa çok büyük bir zaman kaybını ortaya koyuyor. 

Denetçilik aslında Osmanlı Devletinde Mezalim Meclisi olarak mevcut bir 
kurum. Bizden İsveç’e gitmiş oradan tekrar bize gelmiş. Biz alırken mevcut 
hukuk sistemine uyumu sağlanması gerekirdi. Süreler belirlenirken dikkatli 
davranılmamıştır. 

Ayrıca şunu belirtmekte de yarar var: Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
Kanunu’na göre çıkarılan yönetmelikte kurul kararlarının idari davaya konu 
olabileceği belirtilmiştir. Ama Denetçilik Kanunu’nda böyle bir hüküm yok. 
Denetçinin kararları icrai nitelik taşımadığı için idari davaya konu olamaz, çünkü 
tavsiye niteliğindedir. İdarenin uyması zorunlu değil. Gerek bu konunun gerekse 
denetçiliğin etik kurulla olan ilişkilerine Kanunda yer verilse idi, iyi olurdu.   

Sonuç olarak başa dönüyoruz. Bu müessesenin Türk idari yapısı içerisinde 
yer alması, etkin bir çalışma yapabilmesi, idare tarafından benimsenmesine 
bağlıdır. Aksi takdirde ölü doğmuş bir kurum hâlinde varlığını devam ettireceği 
görüşündeyiz. 

Hepinize saygılar sunuyoruz. (Alkışlar) 

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Değerli üstadımız, çok teşekkür ediyoruz efendim.

Son masamız yedi numaralı masa. Konusu “İdarenin takdir yetkisinin 
sınırları ile yerindelik denetimi” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ Hocamız sunumlarını 
yapacaklardır.

Buyurunuz Sayın Hocam. 
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANA BİLİM DALI 
BAŞKANI Prof. Dr. BAHTİYAR AKYILMAZ – Evet, ben de yedinci masa 
heyeti adına bütün çalıştay katılanlarını selamlıyorum.

Bizim konumuz, “İdarenin takdir yetkisinin sınırları ve yerindelik 
denetimi.” Sizin de takdir edeceğiniz üzere aslında hakikaten üzerinde çok şey 
söylenilebilecek, ülkemizdeki uygulaması bakımından da sıkıntılı bir konu. 2010 
Anayasa değişikliğiyle Anayasa’ya yerindelik denetimi yapılamayacağına ilişkin 
hükmün eklenmesiyle birlikte bu konu daha da önemli hâle geldi. Bu konu zaman 
zaman uygulamada yürütmeyle yargı yerlerini karşı karşıya getiren, bazen her 
ikisi bakımından da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak birtakım hamlelerin 
ortaya çıktığı bir konu. Biz de bu konuyla ilgili heyet olarak bir çalışma yaptık 
ve elimizden geldiği kadar bu konuyla ilgili birtakım tespitler ve bunlarla ilgili 
öneriler getirmeye gayret ettik. 

Öncelikle, idarenin takdir yetkisine ihtiyacı var mıdır yok mudur? bu konuyla 
ilgili bir değerlendirme yaptık ve sonuç itibarıyla takdir yetkisinin aslında hem 
bir teknik gereksinim olduğu hem de aynı zamanda idare bakımından kamu 
hizmetinin etkili yürütülmesi açısından gerekli bir yöntem olduğu sonucuna 
ulaştık. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki takdir yetkisi özel bir yetki türü 
olmayıp aslında devlet yetkisinin değişik bir kullanım şeklidir. O yüzden her 
hâlükârda idarenin bulunduğu yerde takdir yetkisi de söz konusu olacaktır.

Takdir yetkisi sınırsız bir yetki midir? Yaptığımız değerlendirmede bunun 
böyle olmadığını; takdir yetkisinin, mutlak ve sınırsız bir yetki olmadığını ifade 
ettik. Zira pek çok Danıştay kararında da belirtildiği edildiği gibi takdir yetkisi 
her şeyden önce kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı bir yetkidir.

Peki, takdir yetkisinin sınırları ne olmalıdır? İdare takdir yetkisini kullanırken 
hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıdır? dolayısıyla, takdir yetkisine dayalı 
idari işlemleri denetleyen idari yargı yerleri bu çerçevede neye göre denetim 
yapmalıdır? 

Bir kere, heyet olarak özellikle idareler bakımından, takdir yetkisinin 
kullanımına ilişkin yazılı hukuk kurallarıyla bu durumun objektif esaslara 
bağlanması gerektiği kanaatini paylaştık. Bu çerçevede yargı organının 
geliştirdiği birtakım ilkelerden ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İdari 
Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin Tavsiye Kararı’ndan da yararlanarak 
aslında her idare için takdir yetkisinin kullanımına ilişkin birtakım yazılı 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini öneri olarak getirdik. Bu çerçevede, 
idarenin takdir yetkisini, bu yetkiyi kendisine bahşeden kanuni düzenlemenin 
çizdiği sınırlar içinde kullanmasının önemli olduğunu, yani takdir yetkisinin 
her hâlükârda kanuna uygun olarak ve anayasal ilkelere uygun kullanılması 
gerektiğini, özellikle bu ilkelerden eşitlik ilkesinin önemli olduğunu, idarenin 
takdir yetkisi kullanılırken ayrımcılıktan kaçınılması gerektiğini, eşitlik ilkesinin 



34

gözetilmesi gerektiğini vurgulamaya gayret ettik. Yine, bu çerçevede Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı’nda da belirtildiği gibi takdir 
yetkisinin tarafsız, objektif, dürüst davranılarak hakkaniyete uygun ve adil bir 
hükme varılması amacıyla kullanılması gerektiğini, daha genel bir ifade ile 
adalete uygun kullanılması gerektiğini ifade etmeye çalıştık.

Yaptığımız müzakerede kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak 
kullanılması gereken bir yetki olan takdir yetkisinin, gerekçeli olarak kullanılması 
gerektiği; idarenin takdir yetkisinin kullanımına ilişkin esasları ifade ederken 
hangi ölçüde ve nasıl değerlendirdiğini, seçenek sunulmak suretiyle takdir yetkisi 
verilmişse neden o seçeneği seçtiğinin kararının da belirtilmesi gerektiğini 
özellikle vurgulanması gerektiğini gördük.

Takdir yetkisiyle ilgili olarak yine tavsiye kararında da ifade edildiği gibi, eğer 
takdir yetkisi söz konusu ise bunun mutlak kullanılması gereken bir yetki olduğu 
ve bunun kullanımının da makul bir süre içinde gerçekleşmesi gerektiği sonucuna 
vardık Ayrıca son dönemde, özellikle pek çok yargı kararında da belirtildiği gibi, 
takdir yetkisinin ölçülülük ilkesine uygun bir şekilde kullanılması gerektiği, yani 
takdir yetkisinin kullanıldığı işlemlerle ilgili bu etkilerin ulaşılmak istenen amaç 
için gerekli, elverişli ve orantılı olup olmadığının hem idare tarafından hem de 
yargı yeri tarafından gözetilmesi gerektiğini belirledik.

Aslında, takdir yetkisiyle ilgili olarak idari yargının denetiminden ziyade 
idarenin bu yetkiyi kullanırken uyması gereken birtakım kurallar olmalı ki idari 
yargı yerleri de bu denetimi yaparken bu kurallara uyulup uyulmadığını denetlesin. 
Bu çerçevede mevzuat değişikliği gerekip gerekmediği heyet tarafından tartışıldı 
ve belli düzenlemelerin yapılmasının aslında bu konuyla ilgili önemli olduğu 
ifade edildi. Bu çerçevede, özellikle biz de masa olarak genel bir idari usul 
kanununun varlığının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü idare objektif 
kurallara bağlı olarak işlem yaparsa bu durum, takdir yetkisinin de objektif 
kullanılacağı anlamına gelecektir. Ancak, yine yaptığımız değerlendirmede genel 
idari usul kanunuyla ilgili yapılan çalışmaların uzun süredir devam ettiği ve bir 
sonuç vermediği de dikkate alındığında, aslında her kurumun belki kendi işlem 
yapma usulünü, özellikle takdir yetkisine dayalı olarak yapacağı işlemleri kendi 
hizmet alanına uygun objektif kriterlerle kurala bağlamasının en azından pratik 
bir çözüm olabileceği sonucuna ulaştık. 

Yine, kamu hizmeti sunan idare ile kamu hizmetinden yararlananların ve 
idare adına hareket eden kamu görevlilerinin ve idareyi denetleyen idari yargı 
hâkiminin birbirlerini anlamalarını sağlayacak bir ortamın hazırlanmasının 
önemli olduğunu düşünüyor heyetimiz. İdare hangi kriterleri göz önünde 
bulundurarak takdir yetkisini kullanıyor? Yargı yeri de bu denetimi yaparken 
nelere dikkat ediyor? Eğer bu şekilde karşılıklı olarak bilinebilir hususlar ortaya 
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konulursa o zaman bu yetkinin hukuka daha uygun kullanılmasının söz konusu 
olabileceğini düşündük ve bu konuda bir öneri getirdik. 

Yine, bu konuda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2’nci maddesinde bir 
değişiklik yapılması veya o madde dikkate alınarak bir ek yapılmasının uygun 
olabileceğini düşünüyoruz. Zira 2’nci maddede iptal davalarının yetki, şekil, 
sebep, konu, amaç unsurları bakımından bir denetimi öngördüğü, bunun idarenin 
takdir yetkisinin kullanıldığı işlemlerde de, kullanılmadığı işlemlerde de standart 
olarak uygulandığını biliyoruz. Oysa takdir yetkisinin kullanıldığı işlemlerin 
denetiminde daha sınırlı bir hukuka uygunluk denetimi yapmak gerekiyor. 
Özellikle sebep ve amaç unsurları bakımından. Bu unsurlar bakımından yapılan 
denetimin yerindelik denetimini zorladığı düşünülecek olursa takdir yetkisine 
dayalı işlemlerin denetiminde idari yargı yerlerinin bu denetimi işlemin hangi 
unsurları kapsamında denetleyeceğinin yasal bir düzenlemeyle belirlenmesinin 
yerindelik denetimi açısından da önemli olacağını düşünüyoruz. 

Takdir yetkisinin denetimine ilişkin olarak idare içinde ek idari denetim 
mekanizmalarının oluşturulmasının uygun olacağı konusunda bir öneri getirdik. 
İdari yargıda duruşmanın daha fonksiyonel hâle getirilmesi gerektiği tartışıldı. 
Bu zaten diğer masalarda da öneri olarak getirilmişti. Bu önerinin özellikle 
idarenin takdir yetkisine dayalı yaptığı işlemlerin gerekçelerini daha sağlıklı 
açıklayabilmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.

Yine bilirkişi incelemesinin önemi vurgulandı heyette. Bu konuda özel bir 
düzenleme yapılması gerektiği, bilirkişi incelemesinin takdir yetkisine dayalı 
işlemler bakımından belli hususlarla sınırlandırılması ve en azından bilirkişi 
olarak belirlenecek kişinin takdir yetkisi kullanan idareyi de tatmin edebilecek 
bir ihtisasa sahip olması lüzumu heyet tarafından da belirlendi. 

Yargı organının takdir yetkisine dayalı işlemlerin denetiminde bazı hususlara 
dikkat etmesi gerektiği de heyet tarafından tartışıldı. Bu çerçevede, yargı yerinin, 
özellikle ölçülülük denetimi, kamu yararı bakımından yapılan denetim ve işlemin 
sebebinin mevzuatta gösterilmediği veya belirsiz kavramlarla gösterildiği 
durumlarda yapılan işlemlerin denetiminde hukuka uygunluk denetimi ve 
yerindelik denetimi sınırı bakımından özel hassasiyet göstermesi gerektiği ifade 
edildi. Yargı yerlerinin “üstün kamu yararı” gibi kavramlarla kamu yararlarının 
çatıştığı durumlarda bu kamu yararlarından hangisinin tercih edileceği noktasında 
bir denetim yapmaması gerektiği belirtildi. Çünkü üstün kamu yararının ne 
olacağı, kamu yararlarının çatışması durumunda aslında siyasi makamların 
hangisinin üstün kılınacağına ilişkin vereceği bir karardır. Buna yargı organının 
karar vermemesi gerekir. 

Yargı yerleri, genel kabul görüldüğü üzere, hukuka uygunluk denetimi 
yaparken maddi olayların değerlendirilmesi ve nitelendirilmesini, idarenin 
hareket serbestisini, harekete geçme yer ve zamanın saptanması serbestliğini ve 
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kullanılacak yöntem, araç ve gerecin seçimi serbestiliğini denetlememeli görüşü 
ortaya çıktı. 

Son olarak, takdir yetkisine ilişkin işlemlerin denetiminde resen denetim 
yetkisine de uygun olarak idarenin tercihlerini belirlemek konusunda ayrıca 
gayret sarf edilmesi, gerekirse anlaşılmayan hususların ara kararlarla idareden 
istenmesi, yani idarenin takdir yetkisini kullandığı işlemler bakımından kendisini 
yargı organına daha rahat ifade edebileceği bir ortamın sağlanmasının uygun 
olacağı düşünüldü. 

Bizim de masa olarak takdir yetkisi ve buna bağlı olarak yerindelik denetimi 
çerçevesinde önerilerimiz bunlardan ibaret. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

TBMM HUKUK HİZMETLERİ BAŞKAN VEKİLİ YILDIZ BEZGİNLİ 
– Teşekkür ederim Sayın Hocam. 

Değerli katılımcılarımız, değerli misafirlerimiz; hani nasıl derler, bu gün 
burada denizde damla kadar o denize katkımız olabildiyse şüphesiz, bu, sayın 
hocalarımız başta olmak üzere sizlerin çalışmaları, değerlendirmeleri ve bu 
değerlendirmeleri bu şekilde sunmanız sayesinde olmuştur. Onun için, öncelikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Hizmetleri Başkanlığımız adına ve kendi 
adıma bugün buraya katılan bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah, 
bir başka çalıştayda, başka programlarda hep birlikte olmak üzere bugünkü 
programımızı kapatıyoruz efendim. 

Yalnız, herkesi, bugün hemen buradan yolcu etmek istemiyoruz, her kim 
isterse Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunu arzu edenlerle birlikte 
gezmek için bir program yaptık; bir rehber eşliğinde hep birlikte gezebiliriz. Ama 
işimiz var, biz gidelim diyenlere de hoşça kalın diyeceğiz. 

Buyurunuz efendim. (Alkışlar) 

Kapanma Saati: 17.28
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“Türk İdari Yargı Sisteminde
Yargılama Sürecinden Kaynaklanan

Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
(Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR)

GİRİŞ 
Yargılama süreci davanın açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar olan 

süreci ifade etmektedir. Şüphesiz ki, bu sürecin hukuk devleti gereklerine uygun 
olabilmesi yargılama öncesi ve yargılama sonrası gelişen süreçlerle de doğrudan 
ilgilidir. Bu noktada öncelikle hukuk eğitimi ve hakim kaynağının ve hakimlik 
mesleğinin niteliklerinin sorgulanması ve geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. 
Hatta daha başta adalet ve hukuka saygıya daha ilk öğretim müfredatında vermek 
gerekli ve zorunludur. 

Türk idari yargı sisteminde yargılama sürecinden kaynaklanan sorunların 
çok yönlü olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kimi sorunların çözümünde yasal 
değişiklik gerekli iken, kimilerin de içtihat ve uygulama birliği ve nihayet bir 
kısmı da idari düzenlemelerle çözülebilir. Hiç bir idari yargı veya genel olarak 
yargı sistemi mükemmel değildir. Öyle olsa her ülke o mükemmel sistemi alıp 
uygulardı. Oysa böyle bir durum söz konusu değildir. Yapılacak şey mevcudu daha 
da ileri ve günümüz dijital teknolojisinin gerekleri ve getirdiklerinin yargılama 
sürecine hız kazandıracağı açıktır. Ancak bu teknoloji beraberinde özellikle delil 
sistemi açısından bazı yasakları da getirmekte olup, bu konuda İYUK’ta açık yasal 
düzenlemelere ihtiyaç bulunduğu kanısındayız. Eski yargılama alışkanlıkları 
gözden geçirilmeli, içtihada ve toplumda yargıya duyulan güven artırılmalıdır. 

Konuya ilişkin başlıca sorunlar ve çözüm önerileri  aşağıda bir şema 
içerisinde, bilimsel bir uslûpla verilmeye gayret edilmiştir1.

1 Yine bkz. İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, Danıştay Yayınları No. 63, Ankara 
2003; Güran, Sait. İdari Yargıda Yapılanma ve Yönetim Konuları, 2001 Yılı İdari Yargı Sempozyumu (www.danistay.gov.
tr); Erkut Celal, İdari Yargı Reform Çalışmaları: Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet Anlayışı-,(Profesörlük takdim 
çalışması); Gülan Aydın, “Fransa’da İdari Yargının Etkinliğini Sağlama Arayışları”, İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması 
ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, Sempozyum”,Danıştay Yayınları, Ankara 11-12 Mayıs 2001; Sancakdar Oğuz, İdari 
Yargıda “Tek Dilekçe İle Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukukî Analiz), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, 
S.2, İzmir 2007, sh. 223-269; Sancakdar Oğuz, “İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine Düşünceler”, Danıştay’ın 144. Kuruluş 
Yıldönümü ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” Etkinlikleri Sempozyumunda Sunulan Bildiri, (www.danistay.gov.tr);  Alan 
Nuri, İdari Yargının Dünü, Bugünü, Sorunlar ve Çözümü, (http://portal.ubap.org.tr/ App_Themes /Dergi/1998-19982-888.pdf); 
Aydın Oktay, İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Sorunları ve 2577 sayılı Yasa’nın 28/4.maddesinin İstisna Hali- http://www.
yarsav.org.tr/index.php?p=171;; Başpınar Ahmet, “İdari Yargıda Makul Süre İçin Öneriler”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 136. 
Yıl Sempozyumu, Ankara 2004, s. 35 vd.; Bülbül Erdoğan, “Fransız İdari Yargılama Hukukunda İvedi Yargılama Usulleri 
Reformu”, Danıştay ve İdari yargı günü sempozyumu, 10-11 Mayıs 2002, Danıştay Yayını, Ankara 2003; Akıllıoğlu Tekin, 
“Yönetsel Yargılama Yönteminin Doğru Yargılama İlkesine Göre Yeniden Okunması”, A. Ülkü Azrak’a 75. yaş Armağanı, sh. 
7 vd.; Can Mustafa, Yargı Reformu Üzerine Düşünceler, Mevzuat Dergisi, S.152, Ağustos 2012.
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SORUNLAR

- Mevzuat Eksikliği/Yetersizliğinden 
Kaynaklanan Sorunlar

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

➢ Tek hâkimle bakılacak davalar arttırıl-
malı (üç hâkim anlayışı (heyet sistemi)  
ya tamamen kaldırılmalı - ki bu görüşte-
yim- veya minimize edilerek sadece dü-
zenleyici idari işlemler için geçerli kabul 
edilebilir).

- İdari yargıda kanun yolları süresinin 
uzunluğu da dikkate alındığında (ort. 
ilk derece mahkemelerinde 1 yıl, kanun 
yolları aşaması 2 yıl) istinaf sistemi te-
mel sorun olan kanun yolları aşamasının 
uzunluğu için çare olabilir. Böylelikle 
Danıştay mevcut işyükünden kurtarıla-
rak içtihat mahkemesi rolü pekişecektir.

- Kanun yolları sadeleştirilmeli, karar 
düzeltme genellikle etkisiz bir başvuru 
yolu haline geldiğinden  kaldırılmalıdır.

➢ - Fransa örneğinde olduğu gibi- Yü-
rütmenin durdurulmasının kaldırılarak  
“İVEDİ YARGILAMA YÖNTEMİ” geti-
rilmelidir.

➢ Şayet yürütmenin durdurulması mü-
essesesinin kalmasında ısrar edilecekse 
TEMİNAT müessesesi işletilmelidir.

➢ Tam yargı davalarında ıslah yöntemi 
kabul edilmelidir. Fazlaya ilişkin haklar 
saklı tutulabilmelidir. İddianın genişle-
tilmesi yasağı da dahil olmak üzere konu 
İYUK md.16’ya ek fıkra şeklinde düzen-
lenmelidir.

➢ İYUK’ta tam yargı davalarında belirsiz 
alacaklar konusunda düzenleme yapıl-
malıdır.

➢ Terörden kaynaklanan zararların taz-
mini gibi özel kanunlardaki düzenleme-
ler hariç tam yargı davalarında ÖN KA-
RAR KALDIRILMALIDIR. 
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➢ Yürütmenin durdurulmasındaki “açık-
ça hukuka aykırı olma” koşulu kaldırıl-
malıdır.

➢ İYUK md.31’deki düzenleme idari yar-
gının ihtiyaçlarına göre münhasıran, ayrı 
ayrı ve yeniden düzenlenmelidir.

➢ İdare ve vergi mahkemeleri arasındaki 
görev ayırımı ve sorunu  netleştirilmelidir.

➢ İdari yargıda delil sistemi konusunda 
düzenlemeler getirilmelidir (Tanık din-
leme, idarenin belgeleri değiştirmesinin 
önlenmesi vs.).

➢ Duruşma yapıp yapmama mahkeme-
nin takdirine bırakılabilir. Böylelikle ge-
reksiz duruşma talepleriyle yargılamanın 
uzatılması önlenmiş olabilir. Örneğin 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nedeniy-
le yüzlerce emsali bulunan dosyalardaki 
gereksiz duruşma talepleri bulunmakta-
dır. 

➢ Duruşma sistemi geliştirilmeli, tanık 
dinleyebilme ve katip görevlendirme 
imkânı getirilmelidir. Duruşmada zabıt 
tutulmalıdır.

➢ İdari Usûl Kanunu çıkarılmalıdır. Böy-
lece idarenin daha az hata yapması da 
sağlanmış olacağından idari uyuşmazlık 
sayısı da azalabilecektir.

➢ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
mutlaka çıkarılmalıdır (Anayasa md. 
20/3). İdari yargıda da dahil olmak ida-
reye ve yargıya güvenin tesisi ve insan 
onurunun korunması ve hukuk devle-
tinin bir gereği olarak anılan kanun bir 
an önce çıkarılmalıdır.  Bu kanun delil 
sistemi bakımından da önemli sonuçlar 
doğuracak, delil yasaklarının kapsamı 
genişletilecektir.
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➢ İdari dava türleri ile mevcut davaların 
içeriği geliştirilmelidir; örneğin

- Hareketsizlik davasının getirilmesi,

- Tespit davasının getirilmesi,

- Seri dava uygulamasının getirilmesi 
(önce pilot davanın karara bağlanması 
yöntemi),

- İdari yargıda disiplin, gümrük,  imar, 
sosyal sigorta mahkemeleri gibi alt uz-
man mahkemeler oluşturulmalıdır. 

➢ Tam yargı davasının “eski hale iadeyi” 
içerdiği yasada belirtilmelidir.

➢ Tam yargı davaları neticesinde verilen 
kararlar kesinleşmeden uygulanmamalı-
dır. 

➢ Mâli yükümlülüklerin yerine geti-
rilmemesinin sonuçları yasada açıkça 
düzenlenmelidir. Örneğin yürütmenin 
durdurulması veya keşif harcının öden-
memesinin sonucu “taleplerden vazge-
çilmiş sayılacağı” açıkça düzenlenmelidir. 
İki kez keşif avansı istenildiği halde öde-
meyenlerin davasının red edileceği konu-
sunda yasal düzenleme yapılmalıdır.

➢ Kanun yararına bozma varsa ilgiliye 
kanımızca devletin makul bir tazminat 
ödemesi gerekir (Gerekçe; Anayasa md. 
40/3). Bu yönde yasal düzenleme yapıl-
malıdır (onarıcı adalet anlayışı).

➢ BİM’lere raportör ve tetkik hakimliği 
müessesesi getirilmelidir.

➢ Sık mevzuat değişikliği yapılmamalı, 
değişiklik yapılan kanunun adı altında 
değişiklik yapılmalı torba kanun uygula-
ması kaldırılmalı, ilgisiz kanunlar içeri-
sinde değişiklik yapılmamalıdır.
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- Mahkemenin işleyişinden kaynaklanan 
sorunlar

➢ Dosyanın ilk aşamasından karar aşa-
masına kadar dosyanın mümkün merte-
be aynı hâkim tarafından incelenmesinin 
sağlanması yararlı olacaktır. Dosya aynı 
hakim tarafından tekemmül ettirildikten 
sonra heyetin huzuruna getirilmelidir. 

➢ Dilekçe red müessesesi ile ilgili olarak 
yaşanan sorunlar göz önüne alınarak 
İYUK md.3 yeniden kaleme alınmalı ve 
dilekçe reddin kapsamı daraltılmalıdır. 

➢ Bölge İdare Mahkemelerinde idare ve 
vergi heyetlerinin ayrı olması gerekir. 
BİM’de daire sistemine geçilmelidir. 

➢ BİM kararlarına karşı ısrar müessesesi 
getirilmelidir. 

➢ Mahkeme başkanlarının havale yetkisi 
için objektif ölçütler getirilmelidir (Dos-
yaların son numarası, dosya puanlaması, 
dosyanın niteliği, UYAP’taki konular vb.). 

➢ İdare ve vergi mahkemeleri arasındaki 
geçişler objektif ölçütlere bağlanmalıdır.

➢ Üye bazında performans sistemi geti-
rilmelidir.

➢ İdare ve vergi mahkemesi arasındaki 
geçişler objektif ölçütlere bağlanmalıdır.

➢ Danıştay ile BİM arasındaki içtihat fark-
lılıklarını giderecek daireler kurulmalıdır.

➢ Adli tatilde esastan karar verme imkânı 
getirilmelidir.

➢ İlk derece idari yargı yerlerinde fiilen 
çalışmayanlar kural olarak BİM’e atama-
larının yapılmaması gerekir.

➢ Farklı BİM’ler arasında ortaya çıkan iç-
tihat farklılıklarının Danıştay tarafından 
giderilmesi sağlanmalıdır.

➢ Yargılama giderleri ve tahsilat, banka-
lar aracılığıyla yapılmalıdır (taksit imkâ-
nı getirilebilir).



42

➢ Yargılamanın hızlanması için tüm ara 
kararlar tek hakim tarafından alınmalıdır.

➢ Esas karar verilmeden önce heyet üye-
lerinden biri diğerlerinden bağımsız ola-
rak görüşünü yazılı hazırlaması sağlan-
malıdır.

➢ Konusu 5000 TL’ye kadar olan kararlar 
itiraza tabi olmamalıdır.

➢ Mevcut sistem devam edecekse Danış-
tay’daki daire sayısı daha da arttırılmalıdır.

➢ Adli personelin idari davaları özel yet-
ki kuralı gereği görev yaptıkları yer İdare 
Mahkemesinde değil, buraya en yakın 
idari yargı yerinde görülmesi sağlanma-
lıdır. 

➢ Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararı 
verebilmesi için mahkemelere başvuru 
hakkı verilmelidir. 

➢ Dilekçe red müessesi gözden geçiril-
meli, dilekçe red kararlarının kapsamı 
daraltılmalıdır.

➢ Kamu mallarının haczedilemeyeceği 
kuralı dikkate alındığında, idarelere mali 
sorumluluk sigortası yapma zorunluluğu 
getirilmelidir.

➢ İYUK md.26’da birden fazla davacı 
veya tüzel kişilerde ölüm veya tüzel ki-
şiliğin sona ermesi durumunda nasıl bir 
yöntem izleneceği açıkca düzenlenmeli-
dir. 

➢ Danıştay’ca verilen düzenleyici idari iş-
lemlerin iptal kararları Resmi Gazete’de 
yayımlanmalıdır. 

➢ İlk derece yargı yeri tarafından olaya 
uygulanacak normun üst düzenleyici 
işlemlere aykırılığı tespit edilirse re’sen 
Danıştay’a götürülmesini öngören dü-
zenleme yapılmalıdır.
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➢ Hakim ile kalem personeli arasındaki 
ast-üst ilişkisini belirleyen düzenleme 
yapılmalıdır. 

➢ Dava dosyasındaki tüm işlemler kısa 
mesaj yoluyla taraflara bildirilmelidir.

➢ Hukukçu olan/olmayan hakimler ara-
sındaki psikolojik eşik aşılmalı, hukukçu 
olmayanların neden idari yargıda ha-
kimlik yapması ya da yapmaması gerek-
tiği dünya idari yargı örneklerine göre 
değerlendirilmelidir. Hukukçu olmayan 
idari yargı hakimlerine yapılacak yasal 
düzenleme sonucu hukuk fark derslerini 
hakimlik stajı döneminde verme zorun-
luluğu getirilmelidir. 

➢ Coğrafi anlamdaki bölge derecelendir-
mesi ihtiyaçlara göre yeniden ele alınmalı 
ve görev süreleri yeniden belirlenmelidir. 

➢ Her ilin iş yükü ve koşulları dikkate alı-
narak belirleme yapılmalıdır. 

➢ Yurtdışı tebligatlarda mahkeme tercüme-
yi re’sen yaptırıp Adalet Bakanlığını aracı 
kılmadan doğrudan Büyükelçilikler aracı-
lığıyla tebligat yapabilir hale getirilmelidir. 

➢ Türk uyruklu yabancı ülke vatandaş-
larına Türk konsoloslukları tarafından 
doğrudan tebligat yapılması imkânı ge-
tirilmelidir. 

➢ Temyizde filtre sistemi getirilmelidir. 
Temyiz edilebilirlik temyiz merciinin ön 
kabul kararına bağlı olmalıdır. 

➢ Temyizde avukat zorunluluğu getiril-
melidir. 

➢ Yurtdışındaki kimi örnekler de dikkate 
alındığında Danıştay’ın Ankara’da olma-
sının olası telkin ve baskılara yol açabi-
leceği düşünüldüğünde;  ekonomik ve 
siyasi etkilere kısmen uzak,  gelişmiş bir 
ile taşınmasının (kanımızca Türkiye’nin 
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3. büyük şehri olması, ikliminin uygun 
olması, ulaşım imkânlarının kolay olma-
sı gibi nedenlerle İzmir’e) yararlı olabile-
ceği görüşündeyiz. 

➢ Danıştay dava daireleri kurulu kararla-
rının diğer daireler için de kesin ve bağ-
layıcı olması sağlanmalıdır.

➢ İdari yargı adalet komisyonuna bek-
lenmeyen giderler için ( temsil, ağırlama, 
uğurlama vb.) ödenek ayrılması imkanı 
getirilmelidir. 

➢ Danıştay dergileri ve yayınlarının ta-
mamı bütün idari yargı hakimlerine ve 
hukuk fakültesi profesörlerine ücretsiz 
dağıtılmalıdır. Derginin içeriği, fihristi 
ve karar özetleri geliştirilmelidir. 

➢ Danıştay üyeliklerine sadece idari yargı 
hakimleri ve hukuk fakültesi profesörle-
ri ile 30 hizmet yılını bitirmiş avukatlar 
aday gösterilebilmelidir. Danıştay üyesi 
olabilmek için 45 yaşından büyük olma 
koşulu getirilmelidir. 

➢ Adli yargının görevli kılındığı  idari 
uyuşmazlıkların tamamında idari yargı 
görevli kılınmalıdır. 

➢ Öncelikli işler bakımından hangi dos-
yaların öncelikli olduğu, bunlar hakkın-
da ne zaman karar verileceği önceden 
belirlenip kurallara bağlanmalıdır. 

➢ 3 büyük ildeki (Ankara, İstanbul, İz-
mir) Devlet üniversitelerindeki   hukuk 
fakültelerinde yüksek lisans/ doktora 
yapan hakimler  (stajyer olsun/olmasın) 
genellikle derslere devam edemediğin-
den bu sürede izinli sayılmalıdır. 

➢ Gereksiz dava açılması önlenmeli, iptal 
davalarında doğrudan menfaat ihlali ko-
şulu getirilmelidir.
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- Yargılamadaki sürelerden kaynaklanan 
sorunlar

➢ İYUK md. 5 gözden geçirilmeli, bir-
den çok kişi dava açtığında davacıların 
belirlediği ortak adrese yapılacak tebliga-
tın yeterli olduğu düzenlenmelidir. Yine 
İYUK 5/2’de yer alan “ve”,  “veya” yapıl-
mak suretiyle müşterek dilekçe ile dava 
açma imkanı arttırılarak hak arama öz-
gürlüğü genişletilmelidir. 

➢ Hukuksal sonuç doğurmayan kısa ka-
rar veya talep üzerine “karar sonucu” ya-
zılı olarak tarafa verilebilmelidir. 

➢ Davadan feragat, kabul ve sulh konusu 
idari yargıda ayrıca ve açıkça düzenlen-
melidir. 

➢ İdari yargıda davaya müdahale konusu 
açıkça düzenlenmelidir. 

➢ İdari yargıda hakimin sorumluluğu ve 
sınırları açıkça düzenlenmelidir.

➢ Replik-düplik süreleri kısaltılmalıdır 
(15 gün).

➢ Adli tatil kısaltılmalıdır.

➢ İdari izinlerde dava açma süresinin du-
racağı hususu yasada belirtilmelidir.

➢ Dava açma süresi, 6183 ve diğer ka-
nunlardaki dava açma süreleri, itiraz sü-
releri ve kanun yolu süreleri kısaltılmalı 
ve bizce 30 gün olarak belirlenmelidir.

➢ Tüm idari davalar için tek bir süre be-
lirlenmeli, gerekli yasal düzenleme yapıl-
malıdır.

➢ Zımni red süresi 30 güne indirilmelidir.

➢ İYUK md.10 ve 11 tek madde olarak 
yeniden düzenlenerek kaleme alınmalıdır.

➢ Nihai kararlar 30 gün, diğer kararlar en 
geç 15 günde yazılmalıdır.

➢ İlk derece yargı yerlerinde dosya te-
kemmül ettiği tarihten itibaren en geç
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- Bilirkişilerden kaynaklanan sorunlar

- Tebligatlardan kaynaklanan sorunlar

- İdari yargı kararlarının uygulanmama-
sından kaynaklanan sorunlar

- Mahkeme sayısının yetersizliği/ işleyiş, 
kalem ve büro hizmetlerinden kaynakla-
nan sorunlar/ hâkimliğe atanma yaşının 
erken olması

6 ay, kanun yolları ise en geç 1 yıl içeri-
sinde sonuçlandırılmalıdır (Dosya sayısı 
azaltıldığı ve hakim sayısı arttırıldığı için 
bu süreler tarafımızdan makul görül-
müştür).

➢ Bilirkişi sicili tutulmalıdır.

➢ Medeni yargıda olduğu gibi uzman gö-
rüşü yolu açılmalıdır.

➢ Akademisyenlerden yararlanılmalı, uz-
man görüşü uygulaması kabul edilmelidir.

➢ UYAP sistemi tam olarak işletilme-
li, aksamalar giderilmeli, teknik alt yapı 
güçlendirilmelidir.

➢ Elden tebligat yapılması imkânı geliş-
tirilmelidir.

➢ Adres kayıt sistemi düzenli olarak gün-
cellenmelidir.

➢ Gerekirse özel bir kargo şirketiyle an-
laşma sağlanmalıdır.

➢ Kamunun ortak menfaatlerini ilgilen-
diren konulardaki kararların uygulanma-
sının denetlenmesi amacıyla idari yargı 
infaz savcılığı (merciinin) kurulmalıdır.

➢ Birel işlemlerin iptalinden kaynakla-
nan emsal kararların idarelerce uygulan-
masının zorunlu hale getirilmesi konu-
sunda İYUK m. 28’de yasal düzenleme 
getirilmelidir.

➢ Mahkeme ve BİM sayısı arttırılmalıdır. 
BİM’lerin görev ve yetki alanları arttırıl-
malıdır. 

➢ BİM’lere keşif ve bilirkişi inceleme-
si eksikliği halinde bozma kararı verme 
yetkisi verilmelidir. 

➢ Hâkim yardımcılığı müessesesi getiril-
melidir (stajyer hakimlerden yararlanıl-
malı).
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- Personelin hizmetiçi eğitimindeki ye-
tersizliklerden kaynaklanan sorunlar

➢ Adalet Meslek Yüksek Okulu mezun-
larından yararlanılmalıdır, zabıt katibi ve 
yazı işleri müdürleri Adalet Meslek Yük-
sekokulu mezunlarından seçilmelidir. 

➢ Hakimliğe atanma yaşı en az 35 olmalıdır.

➢ Hakimin geçici, yardımcı personelin 
kalıcı olduğu düşüncesini yıkacak ön-
lemler alınmalı, yardımcı personele de 
rotasyon sistemi getirilmelidir.   

➢ Mahkeme başkanlarının idari görevleri 
azaltılmalıdır ve bunların görev süreleri 
sınırlandırılmalıdır ( 3 yıl uygun olabilir).

➢ Mahkeme başkanlığının 1. sınıf ha-
kimler arasında dönüşümlü yapılmalıdır.

➢ Mahkeme kararlarında ve tutanaklarda 
sadece sicil numarası kullanılmalıdır.

➢ Mahkeme başkanının hâkimlik temi-
natını olumsuz etkileyebilen kimi yetki-
leri sınırlandırılabilir.

➢ Stajyer hakimler protokol ve yargının 
işleyişi konusunda ek eğitim almalıdır.

➢ Hizmetiçi eğitim (Adalet Akademisi 
dahil) artırılmalıdır. (Bu konuda hukuk 
fakültesi öğretim üyelerinden dönüşüm-
lü destek alınmalıdır.)

➢ Danıştay’ın çoğu kararına erişim sağ-
lanmalıdır.

➢ AİHM kararlarının tamamı (Türkiye 
ile ilgili olan-olmayan) Türkçeye en geç 
kararın verildiği tarihten itibaren bir ay  
içerisinde tercüme edilerek Adalet Bakan-
lığı internet sitesinde yayınlanmalıdır.

➢ Yargısal konularda kamuoyunu bil-
gilendirme görevi olan yargı sözcülüğü 
müessesesi oluşturulmalı, basının yargı-
sal bilgi kirliliği önlenmelidir. 

➢ Yargı protokolden çıkarılmalıdır.
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- Personel motivasyonunun azlığı/ terfi-
den kaynaklanan sorunlar

➢ Görev red kararlarında adli-idari yargı 
ayrımı gözetilmeden dosya re’sen mah-
kemece görevli yargı yerine gönderilebil-
melidir.

➢ Bağlantılı davalar ve dosya birleştirme 
hususları başka yasalara atıfta bulunul-
madan açık bir şekilde düzenlenmelidir. 

➢ Adli yardım başvurularında başvura-
nın muhtaç olduğunu belgeleyen resmi 
kurum belgelerinin dilekçeye eklenmesi 
zorunluluğu getirilmelidir.  Adli yardım 
süreci kısaltılmalı ve daha etkin kullanıl-
ması için yararlanacakların kapsamı ge-
nişletilmelidir. 

➢ İş yükü azaltılmalı, bir hâkimin baka-
bileceği dava sayısına sınır getirilmelidir 
(yıllık ortalama 300 dava dosyası).

➢ Belirlenen dosya sayısının üst sınırı 
aşılırsa işi daha az olan mahkemelere ive-
dilikle görevlendirme yapılmalıdır.

➢ Atanılan yerde ne kadar kalınacağı so-
mut olarak belirlenmelidir.

➢ Hâkim atamalarında aile birliği göze-
tilmelidir. 

➢ Ünvanlı görevlere atamalarda liyakatlı-
lar arasında kıdemli olanların tercih edil-
mesi kural haline getirmelidir.

➢ Hakimlerin fiziki çalışma ortamları fen 
ve sağlık koşullarına uygun hale getiril-
melidir. 

➢ Lojman dağıtım sistemi geliştirilmelidir.

➢ HSYK kararlarına karşı yargı yolu açıl-
malıdır.

➢ Terfi sistemi değiştirilmelidir. Hâkim 
derecelendirmesindeki, sınıf, ünvan-
lı-ünvansız gibi kavramlar kaldırılabilir. 
Şayet kalacaksa ünvanlı görevlere atama-
lar objektif kriterlere bağlanmalı, yarış ve
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- Müfettiş denetimlerinden kaynaklanan 
sorunlar

- Yüksek hâkimlerin hukukçu olmama-
sından kaynaklanan sorunlar

puan sistemi uygulanmalı,  bundan son-
ra yapılacak kariyer sınavını başaranlar 
ünvanlılar havuzuna alınabilir. Takdiren 
yapılacak atamalar da bu kişiler arasın-
dan yapılmalıdır. 

➢ BİM başkanlıklarına atamalar belirli 
süreli olmalıdır.

➢ İsimsiz, imzasız, somut olay belirtil-
memiş durumlarda şikâyet ve ihbarlar 
dikkate alınmamalı, belli formatlar dahi-
linde olması aranmalıdır.

➢ Hâkim atamalarında becayiş imkânı 
tanınmalıdır.

➢ Hakimlere ve idare hukuku öğretim 
üyelerine mevzuat değişiklikleri ve içti-
hadı birleştirme kararları e-posta ile gön-
derilmelidir.

➢ Terfi sistemi gözden geçirilmeli,  terfi-
den önce son üç ay içerisinde havale edi-
len dosyalar dikkate alınmamalıdır.

➢ Müfettiş denetimi belirsiz zamanlarda 
olmamalıdır. 

➢ Yılda bir kez idari yargı durum analizi 
yapılmalıdır.

➢ Teftiş mümkün mertebe yapıcı amaç 
gütmeli, mahkeme ve kalem işleyişi esas 
alınmalı, yargı kararlarının usul ve esası-
na ilişkin kısımlarına yönelik olmamalı, 
bu kısım temyiz incelemesine konu ya-
pılmalıdır.

➢ İdare hukuku profesörleri kısa bir süre 
Danıştay’da yüksek hâkimlik yapmalıdır-
lar, böylelikle yargıya bu nedenle kısmi 
olarak duyulan “görünüşteki güvensiz-
lik” azaltılabilir.
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İdari Yargılama Sürecinde
Yaşanılan Sorunlar

Ve
Çözüm Önerileri

Çalıştayı
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