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GİRİŞ 

 

Devletin meşru olan tek işlevi, 1  çeşitli kural ve ilkelere uygun bir biçimde 

kamuya hizmet sunmaktır. Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında uyulması gereken 

kurallardan birisi, Anayasa m. 10’da düzenlenmekte olan eşitlik ilkesidir. Eşitlik 

ilkesi, devletin kişiler arasında ayrım yapmaksızın, herkese eşit şekilde muamele 

etmesini gerektirdiğinden; devletin kamu hizmetlerini tarafsız olmasını beraberinde 

getirir. 

Kamu hizmetlerinde tarafsızlığın sağlanmasının iki yönü bulunmaktadır. 

Bunlarda ilki hizmetlerin sunumu esnasında, hizmetten yararlanan kişilerin siyasi, 

ideolojik, dini ya da herhangi bir sebeple ayrıma tabi tutulmaması; diğeri ise kamu 

hizmeti sunan teşkilatın, hizmetten yararlanacak olanlara tarafsız muamele edecekleri 

konusunda toplumda bir kanaat oluşması gereğidir. 2  Toplumun devlete kamu 

hizmetlerini tarafsız biçimde yerine getireceği konusunda duyduğu güven, “kurumsal 

tarafsızlık” olarak adlandırılmaktadır.3  

Kurumsal tarafsızlığın sağlanmasının bir kısmını, personel hakkında tesis edilen 

işlemlerde, tarafsızlığın gözetilmesi oluşturur. İlgili kurum ve kuruluşta görevli olan 

ya da görevli olmak isteyen kişilere uygulanan idari işlemlerde, eşitlik ilkesine uygun 

hareket edilmesi gerekir. Nitekim personel hakkında siyasi, dini, ideolojik ve buna 

benzer sebepler doğrultusunda tesis edilen işlemler neticesinde, personel sistemi 

eşitlikten uzak ve adaletsiz bir temel üzerine kurulur. Böyle bir personel sisteminin 

parçası olan görevliler ise tarafsız bir biçimde kamu hizmeti yerine getirme 

güdüsünden uzak olacaklardır. Kamu personeli üzerinde ayrımcı uygulamaların arttığı 

                                                            
1 Yıldırım ULER, “Anayasa Hukuku’nda ve İdare Hukuku’nda Kamu Hizmeti”, Anayasa Yargısı, C. 

15, 1998, s. 253. 
2 Züleyha KESKİN, Kamu Hizmetlerinde Eşitlik İlkesi, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, 2015, 

İstanbul, s. 60-67.. 
3 Ibid. 
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bir teşkilatta, görevliler hizmet sunumunda eşitliğe uygun hareket etseler dahi, toplum 

devletin hizmet sunumunda tarafsız olduğuna şüpheyle yaklaşır. Bahsedilen 

nedenlerle, personel ve personel adayı hakkında tesis edilen işlemlerde tarafsızlığın 

sağlanması, kamu hizmetleri açısından önemli sonuçlara sahiptir. 

Kamu personelinin, kendisi hakkında işlem tesis etmeye yetkili makamlar 

tarafından yapılacak her türlü ayrımcılıktan korunmasını sağlayan hukuki araç, liyakat 

ilkesidir. Liyakat ilkesi, personel hakkında tesis edilecek işlemlerde yalnızca görevin 

gerektirdiği niteliklerin dikkate alınmasını gerektirir. Dolayısıyla liyakat ilkesi yoluyla 

sağlanan hukuki koruma, bir yandan personel hakkında işlem tesis etmeye yetkili 

makama bir yükümlülük getirirken; diğer yandan da ilgili kamu personeline özel bir 

koruma sağlamaktadır. 

Bu tezin iki amacı vardır. Bunlardan birincisi, idare hukukunda liyakat ilkesini 

eleştirel bir perspektif ile analiz etmektir. İkincisi ise, liyakat sisteminin uygulanışı 

sırasındaki sorunları, eksiklikleri mahkeme kararlarında dikkate alınan kıstaslar 

ışığında ortaya koymaktır. 

Tez iki bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünün birinci kısmında 

liyakat ilkesinin kavramsal çerçevesi ortaya konulacaktır. İkinci bölümde liyakat 

ilkesinin kamu hizmetine hâkim olan devamlılık, süreklilik, değişkenlik, eşitlik gibi 

ilkelerle ilişkisine değinilerek, idarenin günlük işleyişi açısından liyakatin önemi 

ortaya konulmaya çalışılacaktır.   

 Liyakat ilkesinin soyut çerçevesi nedeniyle, amacına ve niteliğine ilişkin 

belirsizlikler, kayırmacılık sistemiyle yapılacak bir karşılaştırma ile somutlaştırılmaya 

çalışılacaktır. Sistemler arası karşılaştırmanın, liyakat sisteminin güçlü ve zayıf 

yönlerinin anlaşılmasını sağlamak bakımından işlevsel olacağını düşünmekteyiz. 

Kavramsal çerçevede ele alınacak diğer bir husus ise liyakat ilkesinin devlet rejimleri 

ve siyasi iktidarlar süresince gösterdiği değişimdir. Akabinde liyakat ilkesinin siyaset 
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bilimine ilişkin yönü ele alınarak, hukuki yönüyle arasındaki bağdaşmazlık ortaya 

konulacaktır. Diğer bir deyişle siyasi iktidar karşısında, liyakat ilkesi gibi hukuki 

araçlarla oluşturulduğu ileri sürülen “bağımsız bürokrasi” nin varlığı değerlendirilerek, 

liyakat ilkesinin kavramsal çerçevesi sonlandırılacaktır. 

Liyakat sistemine ilişkin teorik çerçevenin birinci bölümde sunulmasının 

ardından, birinci bölümün ikinci alt başlığında Türkiye’de liyakat ilkesini düzenleyen 

mevzuat ele alınarak, liyakat ilkesinin hukuki çerçevesi çizilecektir. “Kamu 

Hizmetlerine Girme Hakkı” başlıklı Anayasa m. 70’in kapsamı, Anayasa’da kamu 

görevlilerine ilişkin temel hüküm olan Anayasa m. 128 ile Devlet Memurları Kanunu 

ile kıyaslanarak liyakatin kapsamına ilişkin bazı tespitlerde bulunulacaktır.  

Pozitif hukukumuzda yer alan düzenlemelerin aktarılmasından sonra liyakat 

ilkesinin etkisiz bırakıldığı haller ele alınacaktır. Tezin bu kısmında ülkemiz 

hukukunda bu istisnai alanların olumsuz yönleri ve getiriliş amaçları tartışılacaktır.  

Tezin ilk kısmında liyakat ilkesinin ağırlıklı olarak kamu yönetimi ve personel 

yönetimi yönleriyle ele alınması probleme ilişkin genel bir fikir edindirmek amacını 

taşımaktadır. Tezin konusu liyakat ilkesinin idare hukukundaki görünümü olup 

idarenin insan ögesini oluşturan personelin hukuksal durumlarının incelenmesi, 

idareye yetenekli kişilerin sağlanması ve bunların etkili bir biçimde kullanılması, 

personel yönetiminin olduğu kadar, idare hukukunun da önemli sorunlarındandır.4 

Tezin ikinci bölümünde tezin esas amacı olan liyakat ilkesinin idari 

işlemelerdeki görünümü ele alınacaktır. Öncelikle ilkenin doğasından kaynaklanan 

değerlendirme yetkisinin takdir yetkisi ile arasındaki ilişki ortaya konulacak, 

sonrasında idarenin hangi tür işlemlerinde liyakatin söz konusu olduğuna değinilecek; 

devamında idarenin kamu personeli üzerinde tesis ettiği işlemlerde, liyakat ilkesini 

                                                            
4 Şeref GÖZÜBÜYÜK/Turgut TAN, İdare Hukuku Genel Esaslar (2 Cilt), C.1, Turhan Kitabevi, 11. 

Baskı, 2016, Ankara, s. 803. 
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sağlamaya yönelik sıklıkla kullanılan uygulamalar incelenecektir. İnceleme esnasında 

yargı kararlarına yer verilecektir. Nitekim ikinci bölümdeki esas amaç; yargı 

mercilerinin, kamu personel üzerinde tesis ettiği işlemlerin denetimini yaparken, 

idarenin liyakate uygunluğu, tarafsızlığı ve objektifliği konusunda hangi kıstasları 

uyguladığını belirlemeye çalışmaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM: LİYAKAT İLKESİNİN KAVRAMSAL VE HUKUKİ 

ÇERÇEVESİ 

 

I. LİYAKAT İLKESİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

İdare, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sürekli, düzenli kamu hizmeti 

gerçekleştiren; ülke çapında teşkilatı ve personeli olan bir örgüttür. 5  Söz konusu 

örgütün yüklendiği idari fonksiyon, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

yerine getirilen kamusal görevlerin tümüdür. İdari fonksiyonun yerine getirilmesi 

esnasında gerçekleştirilen faaliyetlerin geneli ise kamu hizmeti olarak ifade 

edilmektedir.6 

  İdarenin kamu hizmetlerini yerine getirirken kullandığı en önemli araç 

personeldir. Personel kullanmayan bir idarenin işlevini yerine getirmesi mümkün 

değildir. İdarenin verdiği kamu hizmetlerinde bir yandan Anayasa m. 10 7 ’dan 

kaynaklanan tarafsızlığı sağlama; diğer yandan toplumun çeşitlenen ihtiyaçlarını 

tatmin etme yükümlülükleri karşısında personelin seçimi hassasiyet gösterilmesi 

gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Liyakat ilkesi, kamu personeli 

üzerinde bu hassasiyete uygun bir şekilde işlem tesis edilmesinde önem arz 

etmektedir.   

                                                            
5 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1982, İstanbul, s. 4. 
6 Ragıp SARICA, İdare Hukuku Ders Notları, 1971-1972, İstanbul, s. 25. 
7 Madde 10/1: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” 
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A. Liyakat Kavramı   

Genel anlamda liyakat, “Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, 

yaraşırlık durumu, değim”8 anlamına gelmektedir. Liyakatin temelinde bir iş için hak 

ediş9, layık olma, bir şeye değme hali mevcuttur.  

Ülkemiz kamu personel hukukunda “yeterlilik sistemi” olarak da ifade edilen10 

liyakat sistemi, temel olarak “merit sistem” şeklinde tanımlanmaktadır. Merit sistem 

“Kamu görevlilerinin yetenekli ve değerli kişilerden seçilmesi usulü” 11 olarak ifade 

edilmektedir. Merit kelimesinin kökeni ise Latincede “bir şeye değer olma, ehil olma” 

anlamına gelen “meritum” kelimesine dayanmaktadır.12  

Liyakat ilkesi kamu hizmetlerini yerine getirecek personel seçiminde, o iş için 

en yeterli ve uygun kişinin seçilmesini emreden hukuki ilkedir. Hukukumuzda liyakat 

ilkesi denildiğinde akla gelen iki temel norm vardır: Anayasa m. 7013 ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu14 m. 3/C15.  

Kamu hizmetlerine girme hakkı başlıklı Anayasa m. 70 liyakat ilkesinin tanımı 

olarak görülmektedir.16  Maddede geçen ifade, “Liyakat ilkesi, kamu hizmetlerine 

girişte görevin gerektirdiği nitelikler dışında ayrım gözetilmemesidir.” şeklinde 

                                                            
8 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 29.12.2017. Ejder YILMAZ da sözlüğünde 

liyakat kavramı için benzer tanımı vermektedir: “ Değer; bir kimsenin değeri; bir kimseye verilen 

değer; layıklık; hüner; yararlık; yararlılık.”, Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, 10. Baskı, Yetkin 

Yayınları, 2011, Ankara, s. 843. 
9 Mustafa Lütfi ŞEN, “Liyakat İlkesi ve Türk Personel Sistemindeki Uygulaması”, AİD, C. 28, S. 1, s. 

77, 1995. 
10 Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, Yargı Yayınları, 3. Baskı, 1994, s. 47. 
11 Bkz. Ejder YILMAZ, age., s. 905. Ancak söz konusu tanımda yer alan kamu görevlisi ifadesi liyakat 

ilkesinin kapsamını daralttığından dolayı eleştirilebilir. Bu konuya çalışmanın devamında değinilecektir. 

Yine bu sözlükte meritokrasi kelimesi, toplumda değerli kişilerin, seçkinlerin (elitin) güçlü ve etkili 

olması şeklinde tanımlanmaktadır.  
12 Abdullah UZ/Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, Sözlü Mülakat Sınavları ve Yargısal Denetimi, 

Adalet Yayınevi, 1. Baskı, 2012, Ankara, s. 16. 
13 Madde 70/1: “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin 

gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” 
14 Bundan sonra DMK olarak ifade edilecektir.  
15  Madde 3: “Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve 

yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla 

uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” 
16 Bkz, Sait GÜRAN, “Türk Kamu Personel Rejimi ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nın Bu 

Konudaki Hükümleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 48, 2010, s. 292. 

http://www.tdk.gov.tr/
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yorumlandığında liyakat ilkesine ilişkin temel bir tanıma ulaşılmaktadır. Buna 

karşılık liyakate ilişkin diğer norm olan DMK m. 3/C ise kavramın tanımından 

ziyade uygulanma biçimine ilişkin veriler içermektedir. Başka bir ifadeyle ilgili 

hükümde devletin liyakat ilkesini uygulama biçimi gösterilmektedir. DMK’de yer 

alan söz konusu düzenleme ile liyakat ve eşitlik temeline dayalı bir personel 

sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.  

Liyakat ilkesinin tanımına Anayasa m. 70’ten ulaşılmaktaysa da, ilkenin 

uygulaması açısından Anayasa m. 70’te belirtilen süreç yeterli değildir. Anayasa m. 70 

ile liyakat ilkesinin sadece kamu hizmetlerine giriş esnasında uygulanacağı 

belirtilmekte, DMK m. 3/C’de ise liyakatin, memurluk sürecinin tümüne uygulanacağı 

açıkça belirtilmektedir. Bu noktada liyakatin kapsadığı sürece ilişkin ikili ayrıma 

değinmek gerekmektedir: dar anlamda liyakat ilkesi ve geniş anlamda liyakat ilkesi.17 

Dar anlamda liyakat, ilkenin sadece göreve alınırken uygulanmasını ifade ederken; 

geniş anlamda liyakat, ilkenin göreve girişin yanında, görev esnasında ve görevden 

çıkarılma süreçlerine de uygulanması anlamına gelmektedir. Geniş anlamda liyakat, 

personelliğe alım esnasında liyakatle sağlanan faydaların, sürecin tümünde 

devamlılığının sağlanması açısından daha tercih edilesidir.18  

Bahsedilen iki hukuki düzenlemeden Anayasa m. 70’te dar anlamda, DMK m. 

3/C’de ise geniş anlamda liyakatin kastedildiği sonucuna ulaşılabilir. Fakat liyakat 

ilkesinin sürecin tümüne uygulanmadığı sürece anlamsız kalacağı düşünüldüğünde 

Anayasa m. 70’in de sadece hizmete giriş esnasında değil hizmetin tümü boyunca 

uygulanması gerektiği kanısındayız. Doktrinde de liyakat ilkesi, Anayasa m. 70’te 

                                                            
17  Burhan AYKAÇ, “Personel Yönetiminde Yeterlilik İlkesi”, AİD, 23, S.4, 1990, s. 95; Doğan 

CANMAN, Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, No: 260, Ankara, 1995 s. 17; Halil 

CAN/Ahmet AKGÜN/Şahin KAVUNCUBAŞI, Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, 3. Baskı, 

Siyasal Kitabevi, Ankara, 1998, s. 15-16. 
18 Doğan CANMAN, age. , s.17. 
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yer alan tanımın, hizmet sürecinin tümüne yayılmış hali olarak yorumlanmaktadır.19 

Anayasa koyucunun özellikle kamu hizmetlerine alım aşamasını belirtmesinin 

nedeninin, kayırmacılıkla ilgili hususların en çok bu aşamada yaşanması olduğu 

düşüncesindeyiz.  

B.  Kamu Hizmetleri ve Liyakat İlişkisi 

Kamu hizmeti, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların 

gözetimi altındaki özel kişilerce toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerine 

getirilen devamlı ve düzenli faaliyetlerden oluşur. 20  Kamu hizmetlerinin tümünde 

süreklilik, eşitlik, değişkenlik ve bedelsizlik niteliklerinin bulunması gerektiği kabul 

edilmektedir. 21  Sayılan niteliklerden bedelsizlik ve değişkenlik dışında kalanların 

gerçekleştirilmesi; çoğu zaman hizmeti gerçekleştiren görevlilerin tutum, davranış ve 

niteliğiyle alakalıdır. Kamu personelinin tutum ve davranışları ise göreve getirilirken 

tabi tutuldukları kriterlerden dolaylı bir biçimde etkilenmektedir. Söz gelimi görevin 

gerektirdiği niteliklerle bağlı olmaksızın, kayırma yoluyla kadroya atanan bir kamu 

görevlisi, atandığı kadronun özel gereklerini yerine getiremeyecektir. Bu durum ise o 

kadrodan alınması gereken hizmette aksamaya neden olacaktır. 

                                                            
19 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), Turhan Kitabevi, 1. 

Baskı, 2002, Ankara, s. 250; “Herkesin hizmete giriş ve yükselmesinde, yetenek ve başarının belirleyici 

bir unsur olarak kabul edildiği, hizmet koşullarının ve ödüllerin hizmet düzeyine ve sürekliliğine katkıda 

bulunacak şekilde düzenlenmiş personel sistemidir.” O’Gleen STAHL, Public Personnel 

Administration’dan aktaran Burhan AYKAÇ, agm. , s. 94; “Yeterlik ilkesi, devlet kadrolarına gerekli 

nitelik ve yeteneklere sahip en yeterli kimselerin alınmasını gerektirir. Vatandaşların devlet 

memurluklarına girişlerinde ve çalışırken uygulanacak bütün işlemlerde keyfi ve kişisel takdirlerden, 

siyasi parti müdahalelerinden uzak, sadece hizmetlerindeki niteliklerinin gereklerine göre objektif 

usullere tabi olmasını zorunlu kılar.” Sait GÜRAN, Memur Hukuku’nda Kayırma ve Liyakat 

Sistemleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1980, s. 129-130. 
20 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 13.  
21 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 597. GÖZÜBÜYÜK/TAN eserlerinde sadece dört ilkeye değinmekte 

(süreklilik, eşitlik, değişkenlik, tarafsızlık); Kemal GÖZLER ise farklı olarak, bir de “Laiklik” ilkesini 

saymaktadır. Her iki kaynakta da kamu hizmetlerinde “meccanilik(bedelsizlik)” bir ilke olarak kabul 

edilmemiştir. Bkz. GÖZÜBÜYÜK/TAN, s. 604; Kemal GÖZLER, İdare Hukuku (2 Cilt), C. 2, Ekin 

Basım Yayın Dağıtım, 2. Baskı, 2009, Bursa, s. 341. Metin GÜNDAY ise diğerleri gibi süreklilik, 

değişkenlik, eşitlik ilkesini kabul etmekle beraber “bedelsizlik” ilkesini de kabul etmektedir, Bkz. Metin 

GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2011, s. 336. Aynı yönde Turan 

YILDIRIM/ Melikşah YASİN / Nur KAMAN/ Halit Eyüp ÖZDEMİR/Gül ÜSTÜN / Özge OKAY 

TEKİNSOY, İdare Hukuku, (Kitap içerisinde Melikşah Yasin, “Kamu Hizmeti” ), On İki Levha 

Yayıncılık, 5. Baskı, İstanbul, 2013, s. 502. 
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Kamu hizmetlerinin sürekliliği, kamu gereksinimlerini karşılayan hizmetlerin 

kamu yararı için sürekli bir biçimde yerine getirilmesi anlamına gelir.22  Süreklilikten 

kasıt hizmete olan ihtiyaca göre değişmektedir. Elektrik, su ihtiyacı, ulaşım gibi 

hizmetlerde kesintisizlik günün her anı ulaşabilmeyi ifade ederken; eğitim 

faaliyetlerinin doğası gereği bazı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmemesi süreklilik 

ilkesine aykırılık teşkil etmeyecektir. 23 

Kamu hizmetlerinin sürekliliği sadece hizmetin gerçekleştirildiği zamana 

indirgenen bir süreç olarak düşünülmemelidir. Kamu hizmetlerinde sağlanan süreklilik 

ihtiyaçların tatmin edilebilmesindeki sürekliliği de kapsamaktadır. 24   Doktrinde 

ihtiyaçların tatminindeki sürekliliğin çağın gereklerine, teknolojik gelişmelere uyum 

ile mümkün olduğu ifade edilmektedir. 25  Diğer bir ifadeyle idari fonksiyonun 

özelliklerinden biri olan “sürekli bir devlet fonksiyonu olma” şartının sağlanabilmesi 

için idare, gelişmelere uyum sağlamak durumundadır. 26  Liyakat ilkesinin kamu 

hizmetlerinde sürekliliğe ilişkin işlevi, kamu hizmetlerinde ortaya çıkan değişimlere 

uyum sağlayabilecek nitelikte personel seçilmesini sağlamasıdır. Yalnızca hizmetin 

gerekli kıldığı özelliklere, deneyime ve bilgi seviyesine sahip bir personel kamu 

hizmetinin işleyişinde zamanla oluşacak değişimlere uyum sağlayabilecektir. Kamu 

görevlisinin uyum sağlayabilme yönünün geliştirilebilmesi için hizmet içi eğitim ve 

buna benzer faaliyetler düzenlenmektedir. 27 Anayasa Mahkemesi de personelin 

                                                            
22 Metin GÜNDAY, s. 334. 
23 Ibid. 
24  M. Gözde ATASAYAN, Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi, On İki Levha 

Yayınları, 1. Baskı, 2012, İstanbul, s. 87. 
25 İl Han ÖZAY, Gün Işığında Yönetim, Filiz Kitabevi, 2004, s. 236; GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 

659. Onur KARAHANOĞULLARI ise süreklilik ve değişkenlik ilkelerinin birbirini her zaman 

desteklemediğini savunmaktadır, Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 222; Metin 

GÜNDAY, age. , s. 335. 
26 Lütfi DURAN, Ders Notları, s. 239. 
27 Züleyha KESKİN, age. , s. 60. 
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yeterliliğinin kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasında etkili olduğunu kabul 

etmektedir: 28 

“Kamu hizmetinin kesilmeden, aksamadan yürütülmesi gerekir. Memurun 

her şeyden önce, böyle pürüzsüz, verimli bir işleyişi sağlayacak nitelikte 

olması, şarttır. Askerlikle yükümlü olduğu halde bu yükümün gereklerini 

henüz yerine getirmemiş bir kimse kamu hizmetine alınırsa durum şu olur: 

Memur, kısa bir süre sonra, görevine henüz alışmış, işini kavramak üzere 

bulunmuş olduğu bir sırada askere gitmek için hizmetten ayrılır, İdare 

bunun yerine bir başkasını aramak, bulmak durumuna düşer.” 

Diğer yandan kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması hizmetlerde istikrar 

sağlanmasıyla da ilişkilidir.29 Kamu hizmetlerinde tesis edilmesi hedeflenen istikrara 

idarenin siyasi iktidarda yaşanan değişimlerden etkilenmemesi sonucunda ulaşılabilir. 

Liyakat ilkesinin kamu hizmetlerinde sürekliliğe katkıda bulunduğu diğer husus 

iktidarlarla değişmeyen memur sistemi sayesinde hizmetlerde kesinti yaşanmamasıdır. 

Liyakat ilkesinin uygulanmaması halinde idare göreve alacağı personeli kayırmacılık 

doğrultusunda seçecektir. Kayırmacılık neticesinde iktidar her değiştiğinde personel de 

değişecek ve özellikle seçim dönemlerinde idarenin işleyişinde aksaklıklar kaçınılmaz 

olacaktır. Dolayısıyla liyakat ilkesinin personel sistemine sağladığı kalıcılık ve 

tarafsızlık kamu hizmetlerinde bahsedilen tüm bu nedenlerle yaşanılacak kesintileri de 

engelleme işlevine sahiptir.  

Kamu hizmetine hâkim olan ilkelerden bir diğeri eşitlik ilkesidir. Kamu 

hizmetlerinde eşitlik ilkesinin bir gereği olarak idare hizmet alanlara karşı tarafsız 

olmak zorundadır. 30  Hizmetlerde sağlanacak tarafsızlığın iki yönü bulunmaktadır; 

birincisi idarenin siyasi düşünce, din, felsefe, ırk, renk, cinsiyet nedenlerine dayalı 

                                                            
28 Anayasa Mahkemesi, E. 1963/205, K. 1963/123, 22.5.1963, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. Kararın yukarıda yer alan bölümünde, askerlik şartını sağlamayan 

bir memurun kamu hizmetine alınması sonucunda kamu hizmetinde yaşanacak aksaklığa dikkat 

çekilmiştir.  
29 İl Han ÖZAY, age. , s. 235; İsmet GİRİTLİ/Pertev BİLGEN/Tayfun AKGÜNER/Kahraman BERK, 

İdare Hukuku, DER Yayınları, 6. Baskı, 2013, İstanbul, s. 1204. 
30 Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 319. 
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olarak hizmetlerden yararlananları dışlamaması, ikincisi ise idare personelinin çeşitli 

yasaklar sonucunda her türlü düşünceden koparılarak tarafsız görünümünün 

sağlanması.31 

Kamu görevlilerinin tarafsız olma yükümlülükleri gerek Anayasada gerek 

kanunlarda 32  düzenlenmektedir. 33  Anayasa m. 129’da 34  ifade edilmekte olan kamu 

görevlilerinin anayasaya bağlılık yükümlülüğü ve Anayasa m. 10’da 35  düzenlenen 

eşitlik ilkesi tüm kamu görevlilerinin sundukları hizmetlerde tarafsız davranmalarının 

anayasal dayanaklarını oluşturmaktadır.  

İdare yerine getirdiği hizmetlerde tarafsızlık ilkesinin bir gereği olarak kamu 

yararı ve hizmet gerekleri dışında hiçbir mülahazayı dikkate alamaz.36 İdare hizmet 

sunduğu kişilerin siyasi düşüncelerine, dini inançlarına ve bu gibi nedenlere göre bir 

ayrıma tabi tutamaz, hepsine aynı derecede hizmet sağlamakla yükümlüdür. 

Hizmetlerde tarafsızlığın sağlanmasında kamu görevlilerinin tutumları büyük önem 

arz etmektedir. Nitekim tarafsızlık kamu personelinin, değer yargılarının işlemlere 

yansıması oranında zedelenir.37  

                                                            
31 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 251-252. 
32 DMK m. 6 ve 7 memurların tarafsızlık yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerdir. 
33  Söz konusu kamu görevlileri sözleşmeli personeli de kapsamaktadır. “KHK'nin 10. maddesinin 

birinci tümcesi ve ikinci tümcesinin bir yan tümcesi ile sözleşmeli personelin bir Siyasi parti, kişi ya da 

zümrenin yararım veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamayacakları, görevlerini yaparken, 

dil, ırk, cinsiyet, Siyasi düşünce, felsefi inanç din ve mezhep ayırımı yapamayacakları ikinci tümcenin 

ikinci yan tümcesi ile de hiç bir biçimde Siyasi ve ideolojik beyanda bulunamayacakları ve bu çeşit 

eylemlere katılamayacakları açıklanmaktadır. Dava dilekçesinde, bu maddenin Anayasa'nın 25., 26. ve 

33. maddelerindeki haklara kısıtlama getirdiği, böylece Anayasa'nın 91. maddesine aykırı düştüğü ileri 

sürülmektedir. Maddenin birinci tümcesi ile ikinci tümcesinin birinci yan tümcesi göreve bağlı 

yasaklamalar getirmektedir. Bunlar, sözleşmeli personelin diğer kamu görevlileri gibi görevini 

yaparken yansız davranması için gereklidir. Bu düzenleme kanun önünde eşitliği ve ayrıcalık 

tanımamayı öngören Anayasa'nın 10. maddesinden kaynaklanmaktadır. İnceleme konusu düzenlemenin 

düşüncenin açıklanması ya da yayılması, dernek kurma hak ve özgürlükleriyle, dolayısıyla Anayasa'nın 

25., 26. ve 33. maddeleriyle bir ilgisi ve Anayasa'ya aykırılığı bulunmamaktadır.”, Anayasa 

Mahkemesi, E. 1990/12, K. 1991/7, 04.04.1991, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim 

Tarihi: 11.02.2018. 
34 Madde 129/1: “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette 

bulunmakla yükümlüdürler.” 
35 Madde 10/5: “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” 
36 Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 319.  
37 Züleyha KESKİN, age. , s. 69. 



12 

  İdarenin işlemlerinin içeriklerinin tarafsızlığı kadar, görünüşlerinin de tarafsız 

olması gerekir. 38  Görünüşteki tarafsızlık kamu görevlilerinin siyasi etkilerden 

koparılması anlamına gelmektedir ki bu durum siyaset yapma yasağı, siyasi 

düşünceleri açığa vurma yasağı gibi siyasi haklarından mahrum bırakılmalarıyla 

mümkün kılınmaktadır.39  

Liyakat ilkesi idarenin işlemlerinin hem içerik yönünden hem de görünüş 

itibariyle tarafsızlığının sağlanmasına yönelik önemli bir araç olarak görülmektedir.40 

Zira liyakat siyasi iktidarın kamu görevlileri üzerindeki bazı müdahalelerine karşı 

kalkan görevi üstlenmektedir. Ancak ilerde de değineceğimiz üzere liyakat ilkesinin 

uygulanmasıyla idare üzerindeki siyasi etkilerin tümüyle bertaraf edilmesi söz konusu 

değildir. KARAHANOĞULLARI’nın belirttiği üzere liyakat ilkesiyle kamu 

hizmetlerinde yalnızca görünüşte bir tarafsızlık oluşturulacaktır.41 BALTA da benzer 

görüşte olup liyakatin daha çok iktidar dışındaki siyasi görüşlerin de hizmetlerden 

yararlanması yolunu açan objektif davranma yükümlülüğü ortaya çıkardığını ifade 

etmektedir. 42  Diğer bir ifadeyle liyakat ilkesi idarenin siyasi iktidarın güdümünde 

olduğu kabulünden hareketle, iktidar görüşünde olmayanların hizmetten 

yararlanabilmesinin önünü açmaya hizmet eder. 

                                                            
38 Ali ULUSOY, Kamu Hizmeti, s. 223. 
39 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 251; Züleyha KESKİN, age. , s. 72. Doktrinde 

bahsedilen yasaklar memurun kısırlaştırılması olarak ifade edilmektedir, 

GİRİTLİ/BİLGEN/AKGÜNER/BERK, age. , s. 645. 
40  Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 250; Hasan Şükrü ADAL, Kamu Personeli 

İdaresi, Ahmet Sait Matbaası, 1968 , s. 123. 
41 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 248. 
42 BALTA çok partili siyasi hayata geçişin getirdiği demokrasi anlayışının idarenin objektif davranma 

yükümlülüğünü ortaya çıkardığını belirtmektedir. Nitekim, mecliste çoğunluğa sahip parti, hükümeti 

oluşturarak politikalarını uygularken; idarenin personelinden yararlanacaktır. Kamu hizmetlerinde 

tarafsızlık olarak ifade edilen ilke, aslında kamu personelinin, iktidarın politikalarını yerine getirirken 

iktidarın görüşünden farklı görüşte olanlara karşı objektif davranması anlamına geldiğini ifade 

etmektedir. BALTA, Cilt 1, s. 79-80.  
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Kamu hizmetleriyle nihai olarak her zaman kamu yararının sağlanması 

hedeflenir. 43  Liyakat ilkesine uygun kamu görevlilerinin hizmete alımı, görev 

esnasında liyakat ilkesine uygunluğu sağlayacak denetimler yapılması yahut liyakat 

ilkesine uygun olmayan kişinin görevden çıkarılması işlemlerinde de amaç her zaman 

kamu yararıdır. 

Özetle, liyakat ilkesi, kamu hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirecek 

yeterlilikte personelin seçilmesini sağlayarak, aslında kamu hizmeti ilkelerini 

gerçekleştirmeyi hedefler. Diğer yandan ilerde görüleceği üzere kamu hizmeti ilkeleri 

ise idarenin personeli konusunda sahip olduğu takdir yetkisinin sınırlarından birisini 

oluşturur. Örneğin, idarenin personeli nakil yetkisi kamu yararı ve hizmet gerekleri44; 

kamu görevlilerinin nitelikleri açısından en elverişli göreve atanması işlemi “kamu 

hizmetlerinin bütünlüğü ve devamlılığı” 45  amaçlarına uygun bir biçimde tesis 

edilmeleri gerekmektedir.  

C. Liyakat İlkesinin Tarihsel Gelişimi 

Modern devletin gerek gerçekleştirdiği kamu hizmetlerinde, gerek bürokratik 

yapısında yaşanan değişimler personelin görev sürecinin tümünü etkilemiştir. Kamu 

personelinin seçiminde başlangıçta siyasi gücü elinde bulunduran kralların iradesi esas 

alınırken sonradan, gücünü kaybeden kralların iradesi ortadan kalkmış; onun yerini 

toplumu temsil eden partilerin iradesi almıştır. 46  Bu irade ilk başta kayırmacılık 

sistemi üzerinden uygulama bulmuştur. Kayırmacılık sisteminin uygulaması esnasında 

ortaya çıkan sakıncalara bir tepki olarak ise liyakat sistemi doğmuştur. 47 Yani liyakat 

                                                            
43 Lütfi DURAN, Ders Notları, s. 243; Metin GÜNDAY, age. , s. 29; AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA 

Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, Ankara, 2014, s. 33. 
44 Danıştay 2. Dairesi, E. 2006/3993, K. 2008/2945, 18.06.2008, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

02.02.2018. 
45 Danıştay 5. Dairesi, E. 2006/875, K. 2007/4996, 01.10.2007, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

02.02.2018. 
46 Turgay ERGUN/Aykut POLATOĞLU, Kamu Yönetimine Giriş,  TODAİE Yayınları, No: 222, 

Ankara, 1988. , s. 51. 
47  Sait GÜRAN liyakat ilkesinin yalnızca bir tepki olarak görülmesinin, ilkenin arkasında yatan 

düşünsel zemine zarar vereceğinden hareketle konuya ilişkin şu yorumu yapmaktadır: “Ancak liyakat 
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sistemi esasında kayırmacılık sistemine oluşan bir tepkinin ürünüdür. Böyle tepkisel 

bir ilkenin tüm yönleriyle kavranabilmesi için tepkiye neden olan olguları ele almakta 

yarar vardır. 

1. Kayırmacılık Sistemi 

Kayırmak genel anlamda, “Koruyarak başarısını sağlamak, elinden tutmak, 

himmet etmek” şeklinde tanımlanır.48 YILMAZ’a göre ise kayırma, “İltimas; itenek; 

torpil; birini başkalarına oranla daha fazla korumak” anlamına gelmektedir. 49 

Kayırmacılık sistemi verilen tanımlardan hareketle, idarenin belirli kişileri iltimas 

etmesi, belirli kişilerin hak etmedikleri halde istihdam edilmeleri ve görevlerinde 

yükseltilmeleri şeklinde yorumlanabilir. 

Kayırmacılık sisteminin İngilizce karşılığı “spoils system” olup Türkçe’de 

“yağma sistemi”, “ganimet sistemi” anlamlarına gelmektedir.50 Sistemin uygulamaları 

toplum içinde torpil olarak da ifade edilmektedir.51 

Kayırmacılık sistemi denilince akla ilk olarak siyasi amaçlarla yapılan bir tür 

ayrımcılık gelse de; aslında kayırmacılığın siyasi amaç dışında yapılan örnekleri de 

mevcuttur. Örneğin akrabalık ilişkisinden hareketle yapılan kayırmacılığa nepotizm, 

belli kişilere yakınlığı sebebiyle kayırılmaya ise kronizm (eş-dost kayırmacılığı) 

                                                                                                                                                                           
sisteminin tutulması ve uygulanmasına olan talep sırf bir tepki olarak ortaya çıkmasından değil; 

kendisinin sağlıklı, etkin, demokratik, temel felsefesinin cevap verdiği ihtiyaçların gereklerine uygun 

düşmesinden kaynaklanmaktadır” Bkz. Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 124. 
48 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 29.12.2017. 
49 Ejder YILMAZ, age. , s. 740. 
50 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 85. Bu kavramın yanında bir de “nepotism”, “patronage” ve 

“favoritism” kavramları vardır. Ancak bunlar kayırmacılık denilen siyasi kayırmacılıktan daha farklı 

anlamlara gelmektedirler. Burhan AYKAÇ bunları şu şekilde açıklamıştır: “Patronage kavramı 

kayırmacılık anlamındadır. Burada bahsedilen kayırmacılık sadece siyasi değil, hemşehricilik, aynı 

kulübün üyesi olma, aynı okuldan mezun olma gibi nedenlere dayanabilir… Favoritism de 

kayırmacılıktır; ancak taraf tutma ve tarafgirlik anlamlarına gelmektedir. Nepotism ise bu kavramlardan 

farklı olarak akrabalarını koruma anlamına gelmektedir.”, Bkz.. 
51 “Ülkemizde siyasi iktidarlar değişse de “torpil”in söz konusu olduğu olaylar ve toplumun bu yöndeki 

güvensizliği baki kalmıştır.”, Deniz TONGA, “Eğitimde Tartışılması ve Çözülmesi Gereken Güncel 

Sorunlar: Şike, Kopya, Torpil ve Doping”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:19, S. 1, 2015, s. 

324. 

http://www.tdk.gov.tr/
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denilmektedir.52  Bir tür siyasi kayırmacılık olan patronaj, seçimler sonrasında iktidara 

gelen partinin, üst düzey bürokratları görevden alarak bu kadrolara siyasi yandaşlarını 

getirmesi suretiyle gerçekleşmektedir.53  

Söz konusu kayırmacılık türleri sebepleri itibariyle birbirlerinden farklılık arz 

etseler de, uygulanmaları halinde liyakat ilkesine aykırılık teşkil etmeleri yönünden 

benzerdirler. Kamu personel sistemine verdikleri hasarlar açısından ise siyasi 

atamaların nepotizm ya da kronizmden daha tehlikeli olduğu sonucuna rahatlıkla 

ulaşılabilir.54  

Siyasi kayırmacılık çok partili siyasi hayatın doğuşuyla ortaya çıkmıştır.55 Siyasi 

kayırmacılık sistemi, değişen iktidarlarla birlikte mevcut kamu görevlilerinin yerine 

iktidar yandaşlarının alınmasını öngörmektedir.56 Kayırmacılık ile memurluğa giriş ve 

ilerleyişte kamu hizmetlerine ilişkin kadrolar bir savaş ganimeti gibi yağmalanmakta57,  

idare içinde siyasi yandaşlardan oluşan, hak edişten çok parti çıkarlarına uygunluğun 

esas alındığı58 bir personel sisteminin oluşumuna sebep olunmaktadır.59  

Kayırmacılığın ortaya çıkışının, sistemin en karakteristik örneği sayılan Amerika 

Birleşik Devletleri üzerinden anlatılması konunun somutlaştırılmasını 

kolaylaştıracaktır. Sanayi Devrimi sonucunda bir yandan devlet fonksiyonları 

                                                            
52  Burhan AYKAÇ, agm. , s. 100; Arzu ÖZKANAN/Ramazan ERDEM, “Yönetimde Kayırmacı 

Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, 2015, s. 10. 
53  Kemal ÖZSEMERCİ, “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm 

Önerileri”, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi, 2003, s. 22. 
54 Personel sistemi açısından daha kritik sonuçlara sahip olması sebebiyle, çalışmada kayırmacılıkla 

kastedilen ağırlıklı olarak siyasi kayırmacılık olacaktır. 
55 Hasan Şükrü ADAL, age. , s. 102. 
56 Mustafa Lütfi ŞEN, agm. ,s. 80. 
57 General Jackson’ın Virjinyalı aristokratlar sınıfına karşı ilk defa başkanlık seçimini kazandığında 

söylediği şu ifade kayırmacılık sistemini açıklamakta sıkça kullanılmaktadır: “Ganimetler kazananların 

hakkıdır.” Bu cümleden anlaşıldığı üzere, kayırmacılık sisteminde idaredeki kadro ve görevler meclis 

seçimini kazanan iktidara teslim edilmesi gereken bir ödüllendirme aracı olarak görülmektedir. Bildirisi 

esnasında da dostlarının ödüllendirileceğini düşmanlarının ise cezalandırılacağını ifade etmiştir. Bu 

bildiri sonucunda partizanları akın akın başkente gelmiştir. Bkz. Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, s. 

49. 
58 Cahit TUTUM, “Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık”, AİD, C. 9, S. 4, Aralık 1976, s. 12. 
59 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 85. 
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çeşitlenmiş diğer yandan sanayinin gelişimiyle örgütlenebilen büyük bir işçi sınıfı 

ortaya çıkmıştır. İşçiler kendilerini devlete karşı korumak için sendika, siyasi parti 

benzeri çeşitli gruplara mensup olmuş ve bu grupların üyeleri sonraki dönemlerde 

kayırmacılık yapılırken temel hareket noktasını oluşturmuşlardır.  

Sanayi Devrimi’nden hemen sonraki zaman diliminde kamu hizmetleri henüz 

önemsiz ve uzmanlık gerektirmeyen işler olarak görülmekteydi. 60  Bu nedenle 

bürokrasinin politize olmuş, niteliksiz kişilerden oluşması henüz bir problem olarak 

göze çarpmamıştı. 61 1829 yılında Andrew Jackson’ın başkanlık seçimlerini kazanması 

sonrasında bu kadrolar, iktidar yandaşlarına dağıtılabilecek bir ganimet olarak 

görülmeye başlanmıştır. 62  Neticede bu dönemde kayırmacılık sistemi personel 

sistemine dâhil olmuştur.63 Ganimet olarak kadroların dağıtılabileceği düşüncesinin 

arkasında yatan en büyük sebep, bu kadrolardakilerin önemli bir iş yapmadıkları, 

kamu hizmetlerini her türlü parti üyesinin yapabileceği yolundaki inançtır. Kayırma 

sisteminin uygulanması zamanla iktidar partisinin liderlerini zorlamış ve parti 

üyelerinin sonsuz talepleri karşısında istemedikleri birçok atama yapmak zorunda 

kalmışlardır.64 

1861-1865 yılları arasında yaşanan Amerikan sivil savaşı sonrasında durum 

gittikçe kötüleşmiş ve siyasi kayırma sonucu yapılan atamalar iki katına çıkmıştır.65 

Kadrolara yapılan çok sayıda gereksiz atama ve ardı arkası bitmeyen taleplerin 

karşılanamaması sonucunda sistemde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. 1881 

yılında Gitean isimli vatandaşın, istediği görevin kendine verilmemesi nedeniyle 

Başkanı Garfield’ı öldürmesi üzerine liyakat ilkesi kamu nezdinde önemini 

                                                            
60  Günay YILDIZ, “Devlet Memurları Kanunu’nda Liyakat İlkesi Çerçevesinde İstisnai 

Memurluklar”(Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, s. 26 
61 Hasan Şükrü ADAL, age. , s. 107. 
62 Ibid. 
63 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 87. 
64 Ibid. 
65 Sean M. THERIAULT, “Patronage, the Pendleton Act and the Power of the People”, Journal of 

Politics, C. 65, S. 1, 2003, s. 52. 
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kanıtlamış, akabinde 1883 yılında Pendleton Kanunu kabul edilmiş ve bu şekilde 

liyakat sistemine geçiş süreci başlamıştır. 66 

Kayırmacılık sisteminin öne sürülen çeşitli faydaları vardır. Kayırmacılık sistemi 

ilk olarak uzun süre memuriyet yapan kişinin zamanla memuriyeti bir mülkiyet olarak 

görmesinin önüne geçilmesi ve münavebe usulünün67 uygulanarak kamu görevlilerinin 

verimlerinde artış sağlanmasını amaçlamaktadır. 68   Bunun yanı sıra kayırmacılık 

sistemi demokrasinin bir gereği olarak herkesin yönetime katılmasına olanak 

tanımaktadır.69 Gerçekten de liyakat ilkesinden kaynaklanan kariyer70 güvencesinin bir 

sonucu olarak kişilerin sadece kamu hizmetine giriş esnasında bir çaba gösterdiği, 

göreve başladıktan sonra ise herhangi bir çaba sarf etmediği ve bu durumun devlet 

bünyesinde çalışmanın doğasından kaynaklandığı yolundaki tutumları dikkate 

alındığında bu tespitin yanlış olduğu söylenemez.  

GÜRAN konuya ilişkin çalışmasında, kayırmacılık sistemini savunanların öne 

sürdüğü bir diğer hususun, söz konusu sistemin demokrasiye ve siyasi hayata 

sağlayacağı katkı olduğunu ifade etmektedir. 71  Günümüz demokrasilerinde siyasi 

partilerin taşıdığı hayati önem karşısında ve kayırmacılığın partilere sadece fayda 

sağlayacak bir araç olduğu düşünüldüğünde, bu iddia haklı görülebilir. Memurluk 

kadrolarının partiye hizmet edenlere ödül olarak dağıtılması, partililer üzerinde 

                                                            
66 Abdullah UZ, “Anayasal Bir Hak Olarak Kamu Hizmetine Girme Hakkı”, İnönü Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, s. 74; Herbert A. SIMON/Donald W. SMITHBURG/Victor A. 

THOMPSON, Kamu Yönetimi, AÜSBF Yayını, 1985, Ankara, s. 13; Hasan Şükrü ADAL, age. , s. 

108. 
67 Münavebe usulü “rotation” anlamına gelip, personel kadrolarındaki görevlilerinin iktidarlarla beraber 

değişmesidir, bkz. Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku Genel Konular-1, AÜSBF, No: 326, 1970,  s. 

97. 
68 Kayırmacılık sisteminin simgesi haline gelen Başkan Andrew Jackson bir konuşmasında kayırmacılık 

sistemini şu şekilde savunmuştur: “İnsanların kamu görevlerinde uzun süre kalmalarından doğan 

zararlar, onların deneyimlerinden sağlanacak kazançlardan daha çoktur. Kamu görevlilerinin halk 

yararına yaratıldığı bir ülkede, hiç kimsenin onlar üzerinde başkalarından daha çok hakkı yoktur. 

Kamu görevleri belli kimselerce kamu zararına kullanılmak için kurulmamıştır…” 

SIMON/SMITHBURG/THOMPSON, age. , s. 254. 
69 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku Genel Konular, s.96. 
70  Liyakat ilkesinden kariyer ilkesiyle birlikte uygulanan liyakatin anlaşılması gerekir. Zira kariyer 

ilkesinden yoksun bir liyakat ilkesi hiçbir anlam ifade etmeyecektir, Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 

130.  
71 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 86. 
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isteklendirici bir etki yaratacaktır. ÖZYÖRÜK’ün de belirttiği gibi bu sistemi 

savunanların esas dayanakları, kadrolara yerleştirilen partililer, iktidarın politikasının 

başarısı için ellerinden geleni yapacaklarına, ödevlerinin gerektirdiğinden fazla 

fedakârlık göstereceklerine olan inançtır. 72  Kayırmacılık sisteminin kadrolara 

getirilecek kişiler üzerinde uyandıracağı savunulan etki hakkında şu söylenmelidir ki, 

bahsedilen netice ancak kendini partinin yürüttüğü politikaya gerçekten adayan 

insanlar hakkında gerçekleşebilir. Dolayısıyla göreve atanan kişilerin parti ile 

ilişkilerini sadece kendi çıkarları için sürdüren kişilerin yerleştirildiği kadroda kişisel 

çıkarlarına yönelik eylemlerde bulunması muhtemeldir. 

 Sayılanlar dışında sistemi savunanların öne sürdükleri diğer faydaları kayırma 

yoluyla iktidarın baskı ve menfaat gruplarının temsilcilerinin sempatisini kazanması, 

parti içi çatışmaları sonlandırmada etkili olabilmesi, memuriyete yerleşenlerden 

bağış yoluyla istenen paralar gibi iktidar partisi lehine elde edilen diğer menfaatler 

olduğu belirtilmektedir.73 Fakat sayılan etkiler demokratik hayattan ziyade iktidar 

partisine sağlanan katkılardır. Çünkü bu yöndeki uygulamalar sonucu belirli partiler 

çok güçlü olacak, diğer partiler ise gittikçe güçsüzleşerek en sonunda siyasi hayattan 

tamamen silinme tehlikesiyle karşı karşıya geleceklerdir.  

Kayırmacılık sistemine karşı çıkanların savları ise daha çok bu sistemin rüşveti 

teşvik ettiği, özel uzmanlık gerektiren meslekler açısından kayırma sonucu yapılan 

atamalarda kurumların zor durumda kalacağı, kayırmacılık sistemi sonucunda 

memurlarda sürekli görevden alınma korkusunun yaşanacağı, kayırmacılık sonucu 

yapılan atama taleplerinin sonu olmayacağı, memurların güvencelerden yoksun 

                                                            
72 Mukbil ÖZYÖRÜK, İdare Hukuku Ders Notları, Ankara, 1977, s. 106. 
73Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, 89-93. 
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kalacağı ve son olarak kamu hizmetini yerine getirenlerde uzmanlaşma 

sağlanamayacağı konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.74  

Kanaatimizce kayırmacılık sistemi kısa sürede idari işleyiş için liyakat ilkesine 

kıyasla verimlilik, hizmette etkinlik ve motivasyon gibi yönlerden daha faydalı 

görünmekteyse de uzun vadede önemli zararlara yol açmaktadır. Kayırmacılık 

sistemine yöneltilen eleştirilerin tümü de bu zararlar sonucu ortaya çıkmış yerinde 

tespitlerdir. Tespitlerin temelinde yatan olumsuzluklar, liyakat ilkesinin ortaya çıkış 

zeminini oluşturmuştur. 

2. Liyakat Sistemi 

Sanayi Devrimi’yle birlikte topluma sunulan hizmetlerde yaşanan gelişmelere 

paralel olarak bilgi birikimine sahip bürokrat ihtiyacı daha da hissedilir hale 

gelmiştir.75 Sanayileşme sonucunda kamu hizmetlerinin önemi gittikçe artmış, çok 

partili siyasi hayata geçişle birlikte liyakat ilkesinin oluşumuna giden süreç 

başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, Sanayi Devrimi çok partili siyasi hayata geçişi 

tetiklemiş, çok partili siyasi hayat ise artan kamu hizmetlerinde uzmanlığı ve 

tarafsızlığı sağlamak için liyakat ilkesini ortaya çıkarmıştır.76 Kısaca, sanayi devrimi, 

çok partili siyasi hayat, tarafsızlık, uzmanlık liyakatin ortaya çıkışını ortaya koyan 

temel kavramlardır. Söz konusu kavramlar arasındaki bağlantı batılı devletlerde ve 

Osmanlı Devleti’nde farklı oluşum süreçlerinden geçmiştir. Aşağıda bu süreçler ele 

alınacaktır. 

                                                            
74 Abdullah UZ, agm. , s.74-76; Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 93-94; Brian CHAPMAN, İdare 

Mesleği, TODAİE Yayınları, No: 114, 1970, s. 66.  
75 Fulton Report, , Chapter Two “The Task of the Modern Civil Service and the Men And Women They 

Need”, s. 26, http://www.civilservant.org.uk/library/fulton/fulton2.pdf, Erişim Tarihi: 01.01.2018. 
76 Gencay ŞAYLAN, Gencay ŞAYLAN, Kapitalizm Bürokrasi, Türkiye’de Kapitalizm Bürokrasi 

ve Siyasal İdeoloji, V Yayınları, 1. Baskı, 1986, Ankara, s. 32. 

http://www.civilservant.org.uk/library/fulton/fulton2.pdf
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a) Batılı Devletlerde Liyakat Sisteminin Gelişim Süreci77 

Batılı devletlerde liyakat sisteminin ortaya çıkışına neden olan durumlar genel 

hatları itibariyle şu şekilde özetlenebilir: 

“Krala ait yetkiler parlamentolar tarafından deruhte edildiği oranda 

devlet memurları da kendilerini yavaş yavaş halka karşı sorumlu 

saymışlardır... Halk iradesi ile seçilen yasama organları çok geçmeden 

siyasi partilerin denetimine tabi olmaya başlamış, siyasi partiler ise, çok 

kez devlet personeli üzerindeki denetimi elde etmek için sert müdahalelere 

girişmiştir. Bu müdahaleler ise suiistimaller alıp yürüdükçe kamu 

hizmetinin etkililiğini azaltmıştır.”78 

Çok partili siyasi hayatın bir ürünü olarak ortaya çıkan kayırmacılık sistemi 

sürecinin tüm ülkelerde benzer şekillerde suiistimal ve etkin olmayan kamu hizmeti 

gibi etkiler doğurması, devletleri kayırmacılık sisteminin yerini alacak çözüm 

arayışına yöneltmiştir. Kayırmacılığın getirdiği olumsuzlukları bertaraf etmek için 

liyakat sistemine geçilmiş, bu konuda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Amerika’da bu 

amaçla kabul edilen 1883 tarihli Pendleton Act79 ve İngiltere’de yürürlüğe konulan 

1968 tarihli Fulton Raporu80 liyakat ilkesi konusunda halen uygulanmakta olan önemli 

düzenlemelerdir.  

                                                            
77 Batı’da liyakatin doğmasına ortam hazırlayan kayırmacılık uygulamalarına daha önce değinildiği için 

bu bölümde yalnızca liyakatin oluşum evresine değinilecektir. 
78 Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, s. 91. 
79  Pendleton Act ile kabul edilen ilkeler şunlardır: 1- Cumhurbaşkanı tarafından atanan üç kişilik 

tarafsız ve özerk bir merkezi personel komisyonu yeni personel sistemini yönetecektir. 2- Komisyon, 

Kanun hükümlerini yürütmede başkana yardım edecektir. 3- Memurlar açık yarışma usulüne göre 

seçilecektir. 4- Yarışma yapılmasına olanak olmayan durumlarda, komisyon geçiş sınavları 

düzenleyecektir. 5- Memurların siyasi vaadde bulunmaları, amirlerin bu konuda baskı yapmaları 

mümkün değildir” Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, s. 50-51. Pendleton Act’in liyakat ilkesine 

yönelik iki önemli etkisi olmuştur. Bunlardan ilki siyasi partilere yapılan zorunlu bağışlara ilişkin diğeri 

ise bürokrasiye girerken kişilerin sınava tabi olmasına ilişkindir, Sean M. THERIAULT, agm. , s. 52. 
80  Fulton Raporu, Pendleton Act’ten farklı olarak liyakatle ilişkili olmayan hususları da 

düzenlemektedir. Aslında bu rapor Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının ardından personel sisteminde 

yaşanan olumsuzlukları düzeltmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun içeriğinde derecelendirme 

sistemi, Personel Dairesi kurularak memurların işe alım, yükselme işlerinin bu kuruluş tarafından 

yapılacağı, memurların eğitimi gibi düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yalçın 

AMANVERMEZ, İngiltere’de Kamu Personel Rejimi, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, No: 

1981/232. 
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b) Türkiye’de Liyakat Sisteminin Gelişim Süreci 

Türk personel sistemi, kökeni Selçuklulara kadar uzanan bir yönetim 

geleneğinin ürünüdür.81 Günümüzde uygulanmakta olan personel sistemi ise ağırlıklı 

olarak Osmanlı Devleti’nin etkisindedir. 82  Bu nedenle liyakat ve kayırmacılık 

hususlarında mevcut kamu personel sistemimizdeki durumun anlaşılması, Osmanlı 

Devleti personel sisteminin incelenmesiyle mümkündür. 

i. Osmanlı Devleti 

Osmanlı Devleti’nde uygulanan kamu yönetimi sistemi katı ve etkili bir hizmet 

anlayışının eseriydi.83 Osmanlı merkez teşkilatının temeli olan Divan-ı Hümayun'un 

bürokratik işleri, Reisü’l Küttaplık bünyesindeki kalem odalarında yapılırdı. 84  Bu 

odalara girmek isteyen memur adayı, bir devlet dairesinde çırak olarak zorunlu bir 

eğitim süresince mesleği öğrenir; bu sürenin sonunda bir sınavdan geçerek asli 

memurluğa atanmaya hak kazanırdı.85  Defterdarlık ya da nişancılık gibi görevlere 

yapılacak atamalarda kişinin mesleki deneyiminin yanında, iyi ahlakına ve ama en çok 

da üst düzey yetkililerle olan ilişkilerine dikkat edilmekteydi.86  

Osmanlı’da merkezi otoritenin personel kuvveti tımar sistemine, kul sistemine 

ve medrese (özellikle enderun) gibi kurumlara dayanmaktaydı.87 Her üç uygulama da 

devlete önemli hizmetleri sağlayacak personele erişim imkânı yaratmaktaydı. 88 

Örneğin kul sistemi, savaş tutsakları, köleler ya da devşirme yöntemi ile alınan 

                                                            
81 Cahit TUTUM, “Türk Personel Sisteminin Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım”, AİD, C. 13, S. 3, 1980, 

s. 96; Yasin SEZER, Türk Yüksek Mahkemeleri ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları 

Işığında Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, 2006, s. 69. 
82 Bu yönde bkz. Metin HEPER, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları, 5. Baskı, 2015, 

Ankara, 87-89; Tayfun AKGÜNER, Kamu Personeli Yönetimi, DER Yayınları, 7. Baskı, 2014, 

İstanbul, s. 14-16; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, 10. Baskı, , s. 260. 
83 Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, s. 15. 
84 İlber ORTAYLI, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, 3. Baskı, Cedit Neşriyat, 2010, Ankara, s. 214-

215. 
85 Bilal ERYILMAZ, age. , s. 258; İlber ORTAYLI, age. , s. 215. Bu ifadede yer alan durumlar, 

günümüzde uygulanan hizmetiçi eğitim ve memurluktaki adaylık sürecinin Osmanlı’daki 

varyasyonlarıdır. 
86 Tayfun AKGÜNER, Kamu Personeli Yönetimi, DER Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2016, s. 12-13. 
87 ERGUN/POLATOĞLU, age. , s. 70. 
88 Ibid. 
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çocukların çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra en yetenekli olanların ve padişaha en 

sadık görünenlerinin devlet işlerinde görevlendirilmesine yönelik önemli bir 

uygulamaydı.89  

Osmanlı Devleti’nde bugünkü anlamda bir maaş uygulaması 1838 yılına kadar 

ortaya çıkmamıştır.90  O zamana kadar ki süreçte hizmetlerinin karşılığı olarak üst 

düzey yetkililere, zeamet ve tımar adı verilen toprakların gelirleri tahsis 

edilmekteydi.91 Toprak sisteminin bozulması bu kişilere ödeme yapmakta zorlanılması 

sonucunu, ödemelerin aksaması ise bürokratik yapının büyük hasar alması sonucunu 

doğurmuştur.92 

Duraklama devrinde, Avrupa devletlerinin coğrafi keşiflerle başlayan 

yükselmeleri sonucu gelişen teknolojileri karşısında Osmanlı Devleti bu yenilik ve 

gelişmelere ayak uyduramamış; en önemli gelir kaynaklarından birisi olan fetih 

politikası sarsıntıya uğramıştır.93 Bu durum hazineyi dış kaynaklarla dolduramayan 

devleti, iç kaynaklara yöneltmiştir.94 Devletin iç kaynaklara yönelmesi sonucu vergi 

oranları arttırılmış, vergilerin artmasıyla fiyatlar yükselmiş, fiyatların yükselmesiyle 

toprak değeri artmış ve toprağın değerinin artmasıyla devlet dolaylı yollardan 

topraklarını özel mülkiyete devretmeye başlamıştır. Sonuç olarak, devletin tımar 

sistemine dayanan temel ekonomik yapısı bozulmuştur. Bu gelişmeler neticesinde, 

önemli kadrolara gelir elde etmek amacıyla ve para karşılığında devlet tarafından 

atamalar yapılmıştır.95 Böylece yetersiz, bilgisiz ve yolsuzluk yapan bürokratik bir 

yapı ortaya çıkmıştır. 

                                                            
89 Ibid, s. 72. 
90 Bilal ERYILMAZ, age. , s. 283. 
91 Acar ÖRNEK, Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1992, s. 219. 
92 ERGUN/POLATOĞLU, age. , s. 71-73. 
93 Ibid, s. 74. 
94 Ibid. 
95 Ibid. Duraklama devrinde devlete sahip çıkmak isteyen orta sınıftan uzmanlık gerektiren meslekleri 

yerine getiren bir grup türemiştir. Bunlara “devrimciler” denmektedir. Bu gruptakiler, devletin kötüye 

giden durumunu durdurmak, bozuk düzeni değiştirerek toplumu kurtarmayı amaçlamaktaydılar. Ancak 
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Gerileme döneminde, III.  Selim’in ve II. Mahmut’un çabaları sonucu personel 

sistemine yeni bir biçim verilmeye çalışılmıştır. 96  Bu yöndeki çabalar Tanzimat 

Dönemi’nde de devam etmiştir.97 Tanzimat Dönemi’nde personel sisteminde yapılan 

değişikliklerden en önemlileri memurların merkezi otoriteye karşı can ve mal 

güvenliklerinin sağlanması ve yetenekli kişileri kamu görevine teşvik etmek için 

uygun bir ücret rejimi oluşturulmasıdır.98 Fakat yapılan çok sayıda değişime rağmen 

bürokraside istenilen hedeflere ulaşılamamıştır.99 

Osmanlı Devleti’nde kamu personeli yönetiminde yeterliliğe ilişkin 

uygulamaların genel hatlarıyla ifade edilmesinin ardından personel yönetiminin 

liyakatle bağlantısına ilişkin çeşitli görüşlere kısaca değinmek gerekir. Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde liyakat ilkesinin sistemli bir şekilde 

uygulandığını savunan olduğu gibi100, Osmanlı’da uygulanan sistemin liyakat sistemi 

olmadığı fikrini savunanlar da mevcuttur. 101  

 Kanaatimizce, devletin kuruluş, yükselme ve duraklama devirlerinde henüz 

ekonomik sistemi işler haldeyken personelin yeterli olmasına yönelik birçok uygulama 

ve sistemi iyileştirmek için personele sağlanan bir takım güvenceler, hizmetlerde belli 

bir standardın hedeflenmesi ile alakalıdır. Ancak bir personelde aranan en önemli 

vasıflardan birinin padişaha sadakat olduğu bir personel sisteminde, kişilerin 

atanmasında yalnızca mesleki yeterliliğin dikkate alındığını söylemek mümkün 

değildir. Bunun yanı sıra, yukarıdaki başlıklar altında da değinildiği üzere, liyakat 

                                                                                                                                                                           
bunlara karşı yine bürokrasinin içinde olan ve bürokrasiyi kişisel çıkarlarını sağlama aracı olarak gören, 

“çıkarcılar” adı verilen bir grup engel olmaktaydı, ERGUN/POLATOĞLU, age. , s. 76. 
96 II. Mahmut bu dönemde bakanlıklar kurmuş ve devletin ilmiye sınıfından üst yetkililerin bir takım 

yetkilerini bakanlıklara devretmiştir.  
97 Tayfun AKGÜNER, age. , s. 10 
98 ERGUN/POLATOĞLU, age. , s. 75. 
99 Metin HEPER, age. , s. 84-89.   
100 Burhan AYKAÇ, agm. , s. 103.Yazar Osmanlı ve Selçuklu Devletlerinde batılı anlamda sınavlara 

yer verilmemiş olmasının ve padişahın iradesiyle sınırlı bir liyakat uygulamasının, liyakat sisteminin 

uygulanmadığı şeklinde yorumlanamayacağını ifade etmektedir.  
101  Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, s. 91; Mutlu YILDIRIM, “Kamu Yönetiminin Kadim 

Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, 

2013, s. 356. 
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ilkesi sadece en iyinin göreve alınması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda 

kişinin göreve alınması esnasında idarenin siyasi iktidar karşısında tamamen tarafsız 

davranmasını öngörmektedir. ADAL, Osmanlı Devleti gibi henüz hukuk devleti 

niteliğine haiz olmayan teokratik ve monarşik rejimlerde Batılı anlamda bir liyakatin 

beklenemeyeceğini doğal karşılamak gerektiğini ifade etmektedir.102 Biz de yukarıda 

bahsettiğimiz nedenlerle bu görüşe katılmaktayız.  

ii. Türkiye Cumhuriyeti 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı 

gibi savaşlar esnasında yaşadığı büyük kayıplar, Cumhuriyet’e idarenin işleyişini 

sağlayacak az sayıda yetişmiş aydın kalmasına sebep olmuştur.103 Atatürk, yeni bir 

devlet rejimi kurma girişiminde, Osmanlı’dan kalan az sayıda bürokrata 

güvenememiş; bundan ötürü yeni bir bürokratik yapı kurmaya yönelmiştir.104 Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında bürokrasi, yenilikleri gerçekleştirmeye yönelik 

personelin seçimi doğrultusunda şekillendirilmiştir.  

Ülkemiz açısından liyakat sisteminin gelişimini iki döneme ayırarak ele almak 

yerinde bir yaklaşım olacaktır. 

a. Tek Partili Dönem 

1923 yılında Cumhuriyetin ilanından başlayan ve 1946 yılında çok partili 

sisteme geçilmesiyle son bulan süreç tek partili dönem olarak adlandırılmaktadır. Tek 

partili siyasi hayatın mevcut olduğu devletlerde idare, siyasi iktidarın politikalarını 

uygulamak için vardır.105 Ülkemizde de tek partili dönemde aynı durum yaşanmış, 

bürokratlar ülkenin siyasetini kontrol eden seçkin kişilerden oluşmuştur. Örneğin; 

1923-1946 yılları arasında İçişleri Bakanı CHP Genel Sekreteri, valiler ise CHP il 

                                                            
102 Hasan Şükrü ADAL, age. , s. 116. 
103 Ibid, s. 38. 
104 Metin HEPER, age. , s. 90-96. 
105 Robert CONGUEST, The Soviet Political System’dan aktaran, Cahit TUTUM, “Memurluk Statüsü”, 

AİD, C. 5, S. 2, 1972, s. 4. 
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başkanlarından seçilmiş; böylece mülki yöneticiler siyaseten de güçlü kişiler haline 

gelmişlerdir.106 

Tek parti döneminde oluşturulan 1924 Anayasası’nda liyakatle ilişkili olarak 

“Memurin” kenar başlıklı, memur olmak isteyenlerde aranan şartların yer aldığı 92. 

madde107  düzenlenmiştir. 

Liyakate ilişkin ilk kanuni düzenleme ise 18 Mart 1926 tarihli 788 sayılı 

Memurin Kanunu ile yapılmıştır. Kanunun 4. maddesinde108 memur olabilmek için 

gerekli şartlar açıkça belirtilmiş; 9. maddesinde 109  ise memurların siyasi partilere 

üyelikleri, seçimlere müdahaleleri ve siyasi beyanatta bulunmaları yasaklanmıştır. 

Yapılan kanuni ve anayasal düzenlemeler sonucunda liyakat ilkesinin belli 

durumlarda uygulanacak bir yeterlilik sınavı öngörülmesi, belli bir eğitim koşulu 

aranması, memurların siyasetle ve ticaretle uğraşmalarının yasaklanması yönlerinden 

temelleri atılmıştır. 

                                                            
106 Bilal ERYILMAZ, age, s. 261. 
107 Madde 92: “Hukuku siyasiyeyi haiz her Türk ehliyet ve istihkakına göre Devlet memuriyetlerinde 

istihdam olunmak hakkına sahiptir.” Liyakat ilkesinin uygulamasını destekleyici nitelikte olan her türlü 

ayrımcılığı yasaklayan 69. maddesi de düzenlenmiştir. Madde 69: “Türkler kanun nazarında müsavi ve 

bilaistisna kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları mülga ve 

memnudur.” 
108 Madde 4: “Memur olabilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lazımdır : A -Türk olmak, B - 

Hukuku siyasiyesine sahip olmak, C - Hüsnü ahlak ashabından olmak ve muhilli haysiyet ve namus 

cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir fiil ile mahküm bulunmamak, D - 

Laakal orta mekteplerden mezun olmak (Bu şartı haiz olanlardan müteaddit talip bulunduğu veya 

talipler arasında orta mektep mezunları bulunmadığı halde müsabaka ile alınır). Meslek 

mekteplerinde tahsilini ikmal edenler, orta tahsili ikmal etmemiş olsalar dahi, meslekleri dahilinde 

memur olurlar. H - Hizmeti filiyei askeriyesini ifa etmiş veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş olmak veya 

hizmeti askeriyeye elverişli olmadığı sabit bulunmak veya tecil edilmek, V - Sari hastalıklara müptela 

olmamak veya vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni ve akli arıza ve hastalıklarla 

malül bulunmamak, Z - Ecnebi kız ve kadınlarla müteehhil olmamak (Bu kanunun neşrinden evvel 

ecnebi kadınlarla teehhül etmiş bulunan memurin; Hariciye, Müdafaai Milliye ve Bahriye 

vekaletlerinde istihdam edilemezler).” Maddede memur olmak için aranan ortaokul mezunu olmak 

koşulu karşısında, birden çok ortaokul bitirenin bulunması veya hiç ortaokul mezununun bulunmaması 

durumunda yarışma sınavı yapılacağı kabul edilmiştir. Eğer bir tek açık varsa tek bir ortaokul bitiren 

başvurmuş ise, bu takdirde yarışma sınavı yapılmadan alınacaktır. İlkokulu bitirenlerin ise sınava 

alınmaları zorunludur, Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, s. 51. 
109  Madde 9: “ Memurların siyasi cemiyet ve kulüplere intisap ve devamları, her nevi intihabata 

müdahaleleri ve siyasi neşriyat ve beyanatta bulunmaları memnu ve bilmuhakeme sübutu halinde 

tartlarım muciptir. Vekillerin mezun kılacakları memurlar ile valiler ve onların salahiyet verecekleri 

memurlar beyanatta bulunabilirler.” 
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 Böylece bürokratik yapıyı oluşturan görevlilerin tabi olduğu yasaklar ve sahip 

olmaları gereken nitelikler açısından liyakat ilkesinin günümüzdeki anlayışına 

yaklaşıldığı söylenebilir. Ancak Cumhuriyet döneminde memurluk sisteminin düzene 

bağlanması için çokça emek sarf edildiyse de hizmete alınışın kapsayıcı bir sınava 

bağlanmamış olması, ücret rejimindeki aksaklıklar, hizmet içi eğitimin gelişmemişliği 

gibi sorunlar halen çözülememişti.110  

Tüm anlatılanlar ışığında kanaatimizce tek partili siyasi hayatın egemen olduğu 

bir dönemde, liyakat ilkesinin bütün boyutlarıyla uygulanması gerçekçi bir talep 

olmayacaktır. Liyakat ilkesi birden çok siyasi düşünceye karşı bağımsız bir bürokratik 

yapı ile oluşturulur.111 Oysa tek bir siyasi düşüncenin olduğu ortamda bürokrasinin, o 

siyasi görüş doğrultusunda şekillenmesi kaçınılmazdır.112 

Anayasal ve kanuni düzenlemeler ışığında tek parti dönemini değerlendirmemiz 

gerekirse; 1924 Anayasası döneminde liyakatle bağlantılı anayasa maddelerinin, 

günümüzdekinden çok farklı bir içeriğe sahip olmadıklarını ifade edebiliriz. 

Günümüzdeki düzenleme ile 1924 Anayasası düzenlemesi arasında liyakate ilişkin tek 

farklılık, 1924 Anayasası’nda kamu personelinin siyasi hakları açısından bir takım 

yasaklamaların öngörülmemiş olmasıdır. Bu dönemde memurlara ilişkin siyasi 

yasaklar 08.03.1926 tarihli 788 sayılı Memurin Kanunu ile düzenlenmiştir.113 Diğer 

bir ifadeyle 1924 Anayasası’nın yürürlükte olduğu dönemde, 08.03.1926 tarihine 

kadar görevin gerektirdiği niteliklere göre seçilen memurlar siyasi hakları konusunda 

hiçbir kısıtlamaya tabi değildirler. Ancak 08.03.1926 tarihinde 788 sayılı Memurin 

Kanunu ile yapılan düzenleme sonucunda liyakat ilkesiyle sağlanması hedeflenen 

tarafsız bürokratik yapı doğrultusunda kanuni bir adım atılmıştır. 

                                                            
110 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş-1, TODAİE, No: 117, 1968, s. 50. 
111 H. Sami GÜVEN, “İdare-Siyaset İlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Önemi”, AİD, C. 9, S. 1, 

1976 , s. 59. 
112 Ibid. 
113 Fakat söz konusu yasak, anayasal olmadığından ötürü sonradan bir kanunla düzenlenmesi ya da 

ortadan kaldırılması, o dönemde mümkündür. 
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b. Çok Partili Dönem 

1945 yılında Demokrat Partinin kurulmasıyla başlayan çok partili siyasi hayata 

geçiş çabaları, 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle tam manasıyla 

sonuç vermiş ve bu sayede çok partili siyasi hayata geçilmiştir. 1950 yılında iktidara 

gelen partinin, önceki iktidarın bürokrasiye yönelik politikalarının etkilerini silmek 

amacıyla yaptığı girişimler, bürokrasinin eski ihtişamlı günlerinin geride kalması 

sonucunu doğurmuştur. Zira bir zamanlar siyasi iktidarın görüşlerine müdahale 

edebilen ya da iktidarın politikasını uygulamaktaki en büyük aracı olan bürokrasi, yeni 

iktidara ayak diremiştir.114 Demokrat Parti iktidarı bürokrasinin tutumu üzerine, kamu 

görevlileri konusunda idareyi kontrol altında tutmaya yönelik çeşitli hukuki 

düzenlemeler yapmıştır. Başka bir ifadeyle önceden iktidarın aracı olmaktan öte bir 

anlama sahip olan bürokrasi, bu dönemde iktidar tarafından politik bir araç haline 

getirilmeye çalışılmıştır. 115  Dolayısıyla bu dönemde personel sisteminde önceden 

yaşanan olumsuzlukların önüne geçilememiş ve bürokrasi üzerinde iktidarın baskısı 

yoğun bir şekilde hissedilmiştir. Tüm bunların sonucunda bürokrasi kan kaybetmiş; 

idare içinde hem personel hem de yönetsel yapı açısından mevcut olumsuzluklarla 

mücadele için, 2. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle çeşitli çalışmalara başlanmıştır.116  

Türkiye’de 1949-1959 yılları arasında yabancı uzmanlar tarafından, bürokraside 

yaşanmakta olan hantallık, memur sayısındaki fazlalık, hizmetlerde verimsizlik, 

memurların yetersizliği gibi konulara çözüm getirmeyi amaçlayan bir dizi tespit ve 

                                                            
114 Metin HEPER bu durumu şu şekilde ifade eder: “…Demokratlar iktidara, bürokrasiye karşı halkı 

temsil ettikleri iddiası ile geldiler. Fakat 1950 sonrası dönemde uzun süre bürokratik kadroların 

seçkinci tavırları ortadan kaybolmadı.”,Metin HEPER, age. , s. 133.  
115 Sait GÜRAN bu dönemdeki durumu ilgili eserinde şu şekilde ifade etmiştir “Tek partili dönemden 

çok partili döneme geçişle birlikte el değiştiren iktidar gücü bu defa farklı bir amaçla uygulamalarda 

bulunuyordu, ancak bu durum liyakat ilkesinin uygulandığı anlamına gelmiyor kayırmacılık ilkesinin 

farklı bir versiyonunu gözler önüne seriyordu.” Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s.54. 
116 Ibid, s. 57. 
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öneri içeren birden çok rapor hazırlanmıştır.117 Bunlardan ilki 1949 tarihli Neumark, 

ikincisi 1950 tarihli Barker, üçüncüsü ise 1951 tarihli Martin ve Cush Raporları’dır.118  

27 Mayıs 1960 tarihli askeri darbeden sonra ise ülkemiz hukuk sisteminde 

önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerden en önemlisi 1961 

Anayasası’dır. 119  1961 Anayasası ile 788 sayılı Memurin Kanunu’nda yer alan 

memurların siyasi partilere üyelik yasağı, anayasal temele kavuşmuş ve söz konusu 

yasağın kapsamı genişletilmiştir.120 Memurin Kanunu’nda siyasi partilere ilişkin yasak 

sadece memurları kapsamaktayken, 1961 Anayasası ile kamu iktisadi teşebbüslerinin 

yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar, kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir 

kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev 

alanlar da yasak kapsamına alınmıştır. Söz konusu hüküm dışında liyakatle bağlantılı 

düzenlemeler açısından 1961 Anayasası ile 1924 Anayasası arasında önemli bir fark 

görülmemektedir. 1961 Anayasası’nda kamu hizmetlerine girme hakkını düzenleyen 

m. 58 hükmünde121,1924 Anayasası m. 92 düzenlemesinden farklı olarak “yeterlik ve 

hakediş” kavramları çıkarılmış, bunun yerine “ödevin gerektirdiği nitelikler” den söz 

edilmiştir. 

                                                            
117 Raporlar için bkz. Tekin AVANER, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Reform Raporları”,  
118 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Profesörü Neumark, bu raporu 1949’ da Başbakanlığın 

isteği üzerine kaleme almıştır. Neumark Raporu’nda liyakat ilkesiyle ilgili şu ifadeler yer almaktadır: 

“Yeter ölçüde vasıflı olmayan kimseler, sırf bir merhamet düşüncesine dayanılarak çalıştırılmaktadır. 

Birçok dairelerde, daktiloların, büro memurlarının, hesap ve yazı bilgilerine sahip olmadan 

çalıştırıldıkları görülmektedir.” Barker Raporu’nda liyakat ilkesine ilişkin şu ifadelere rastlanmaktadır, 

“Hizmete alma çok kere ihtiyaçla ilgili değildir. Devlet dairelerinde lüzumundan fazla memur vardır. 

Hizmetler sınıflandırılmamış, terfi liyakatten çok kıdeme dayandırılmıştır.” Martin-Cush Raporu’nda 

ise liyakat sistemi için sınav sistemi kurulması önerisi getirilmiştir. Söz konusu raporların içeriği için 

bkz. Hasan Şükrü ADAL, age. , s. 79-83; Tayfun AKGÜNER, age. , s. 19; Sait GÜRAN, Liyakat 

Sistemi, s. 57-58. 
119 RG:31.05.1961, S. 10816. 
120 Madde 119: “Memurlar ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar 

ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış 

olanların merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere ve sendikalara üye olamazlar. Memurlar 

ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, vatandaşlar arasında, siyasî 

kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayırım yapamazlar.                                   

  Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hükmüyle sabit olanlar, kamu hizmetinden temelli çıkarılır…” 
121  Madde 58: “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 

Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” 
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1961 Anayasası’ndan bir süre önce Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Devlet 

Personel Dairesi 122 , batılı uzmanlarla çalışarak kamu personeli sisteminin 

düzenlenmesine yönelik önemli raporlar hazırlatmıştır. Bunlardan liyakat ilkesi 

açısından önem taşıyanı, California Devlet Personel Dairesi Genel Müdürü John F. 

Fisher tarafından Haziran 1962’de hazırlanan Fisher Raporudur.123 Daha sonra aynı 

şekilde personel sisteminde yaşanan memur sayısının çokluğu, memurların niteliksiz 

olmaları, verimsiz ve hantal hizmet koşulları konularında Devlet Personel Rejimi 

Hakkında Ön Rapor adıyla hazırlanan rapor124, Başbakanlık aracılığıyla kurumlara ve 

kamuoyuna sunulmuştur. Gelen görüşler doğrultusunda rapor yeniden değerlendirilip, 

kırk sekiz maddelik Devlet Personel Rejimi Hakkında Teklifler oluşturulmuştur. Söz 

konusu teklifler Bakanlar Kurulu’nca benimsenip onaylanarak, 21.5.1963 günü 11408 

sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı biçiminde yayımlanmıştır.  

Benzer amaçlarla 1963 yılında TODAİE önderliğinde MEHTAP(Merkezi 

Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi) Raporu hazırlanmıştır. MEHTAP Raporu ile 

idarenin başarısının “ehliyetli” personele sahip olmakla mümkün olduğu belirtilmiş, 

sonrasında bu konuda bir seri öneri getirilmiştir.125  

Değinilen çalışmalar neticesinde hukukumuzda personel reformuna gidilmesi 

gerektiği anlaşılmış, nihayet 1965 yılında kamu personel rejimini ilgilendiren en 

önemli düzenlemelerden birisi olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe 

                                                            
122 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun RG: 17.12.1960, S. 10683. Devlet 

Personel Dairesi’nin ismi daha sonra 217 sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığı’na çevrilmiştir, 

RG:18.6.1984, S. 18435. 
123  Tekin AVANER, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Reform Raporları”, 

http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2013/09/tekinavaner.doc, Erişim Tarihi: 02.01.2018. 

Fisher Raporu’nda personel gereksiniminin ve memurluğa giriş sınavlarının biçiminin belirlenmesinin 

liyakatin sağlanması açısında önem taşıdığı ifade edilmektedir. 
124 Söz konusu raporda liyakat ilkesi hakkında belirtilmekte olan problemlerden ilki kurumların açık 

yarışma sınavlarına yanaşmamaları ve bu nedenle liyakat ilkesinin tam olarak tesis edilememesidir. 

Diğer problem ise terfilerde memurun yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerin insani duygular 

doğrultusunda yapılması nedeniyle beklenen yararı sağlamamalarıdır. Hasan Şükrü ADAL, age. , s. 90-

93. 
125 MEHTAP Yönetim Kurulu Raporu (MEHTAP 1), TODAİE Yayını, 1. Baskı, 1963. 

http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2013/09/tekinavaner.doc


30 

girmiştir.126 Kanunun 3. maddesinde doğrudan liyakat ilkesine yer verilmiş; Kanun’un 

“tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7. maddesinde127 siyasi partiler konusunda 788 

sayılı Kanun’un 119. maddesinde sayılanlara benzer yasaklamalar öngörülmüş ve 

idarenin din, dil, ırk, siyasi düşünce gibi konularda ayrımcılık yapamayacağı açıkça 

ifade edilmiştir. 

DMK’nin kabul edilmesinden sonraki süreçte liyakat ilkesinin uygulamasında 

yaşanan aksaklıklar devam etmiştir. DMK’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

Bakanlar Kurulu tarafından 29.05.1971 tarihli karar ile kurulan İdari Reform Danışma 

Kurulu’nun hazırladığı “İdarenin Yeniden Düzenlenmesi: İlkeler ve Öneriler” isimli 

raporda128 şu ifadelere yer verilmiştir: 

“…Partizanlık, kayırma, rüşvet, çalışma disiplininin yetersiz oluşu, otorite 

eksikliği, kanunların uygulanmasındaki fiili ayrıcalıklar gibi hususlar idareye 

gölge düşürmektedir.” 

“Hizmete alma kurumların takdirine bırakılmış, gelişigüzel yürütülmekte; 

merkezi sınav sisteminin sağlayacağı objektiviteden yoksun bulunmaktadır… 

Sınav ilkesi gereğince uygulanmamakta ve beklenen sonuçlar 

alınamamaktadır. Kurumlarca açılan sınavlar merkezi bir denetimden yoksun 

durumdadır.” 

“Bu arada çalışanların niteliksel dağılımı ise bir hayli düşündürücüdür. Kamu 

görevlilerinin büyük bir kısmının hizmete sınavsız girdikleri anlaşılmaktadır.” 

Ekonomik ve toplumsal gelişmeler açısından devlet için yol gösterici olması 

amacıyla 1973 yılından günümüze kadar yapılmakta olan kalkınma planlarında da bu 

                                                            
126 RG: 23.07.1965, S. 12056. 
127 Madde 7: “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 
zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine 
getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; 
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere 
katılamazlar.” 
128  Rapora ulaşmak için; http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/eb3035b62f56cd8_ek.pdf, Erişim 

Tarihi: 02.01.2018.  

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/eb3035b62f56cd8_ek.pdf
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konu her zaman önemini korumuş ve bu belgelerin tümünde liyakat ilkesinin yanlış 

uygulanmasından kaynaklanan aksaklıklara doğrudan ya da dolaylı olarak 

değinilmiştir.129    

Kanaatimizce, devletin liyakat sisteminin uygulanmasına ilişkin gerçek sınavı 

çok partili döneme geçişle birlikte başlamıştır. 130 Demokrat Parti iktidara geldiğinde 

kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’ni destekleyen bürokrasi örgütüyle mücadele içinde 

bulmuştur. Bu aşamada bürokraside yeterlilik dışında dikkate alınan unsurların 

olumsuz etkileri görülmeye başlanmıştır. Çok partili siyasi hayata geçilmesiyle 

idarenin iktidarların değişiminden hiçbir şekilde etkilenmemesi ihtiyacı hissedilmiştir. 

                                                            
129 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı(1973- 1979), “… kamu personeli sayısındaki gereksiz şekildeki 

artışlar ve verimlilikle doğrudan ilişkisi bulunmayan ücret yükseltmeleri, kalkınmaya katkıda 

bulunması beklenen iş gücü ve kaynakların yanlış veya israflı kullanımı anlamını taşımaktadır. Sayıca 

yüksekliğe rağmen kamu personeli gerekli niteliklerden yoksundur ve personelin yurt düzeyinde 

dağılımı dengesizdir.”, s. 117; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı(1979-1983), “Toplumsal ve 

siyasal baskılarla kamu işyerlerinde ortaya çıkan ve ekonomik rasyonelliğe ters düşen kadro 

şişkinlikleri önlenecektir.”, s. 277; “Kamu Yönetiminin kalkınmanın gerekleri ile uyumlu etkin ve 

ekonomik bir işlerliğe kavuşturulmasında diğer bir önemli öğe, çağdaş ve demokratik yöntemlerle 

örgütlenecek nitelikli personelin varlığına bağlıdır. Bu nedenle; personel rejimi yeniden gözden 

geçirilecek, gerekli düzenlemeler yapılarak nitelikli personelin kamu yönetiminde kalıcılığını 

özendirici önlemler…”, s. 301; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı(1996-2000), “…kariyer, liyakat, 

aleniyet ve eşit işe eşit ücret ilkesini getirecek, mevzuatta kodifikasyonu sağlayacak yeni bir ücret 

rejiminin yürürlüğe konulması ihtiyacı devam etmektedir.”, s. 117;  “… görev ve teşkilat arasında 

uyumun sağlanması, hizmet etkinliğinin artırılması, şeffaflık, gerekli sayı ve nitelikte personelin 

istihdamı, ücret adaletinin sağlanması, katılımcılık ve halka dönük bir yönetim anlayışının 

yerleştirilmesi esas olacaktır.”, s. 118, “Kamu kesiminin yeniden yapılanması sürecinde istihdamın 

sayı, nitelik, verimlilik ve ücret düzeyi bakımından sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için kamu 

kesimindeki istihdam gözden geçirilecek, kamu yönetiminin yeterli sayı ve nitelikte personelle 

donatılmasını ve personel kaynaklarının verimli ve yerinde istihdamını sağlamak üzere insangücü 

planlaması yapılacak ve etkinliğin artırılması amacıyla iş analizlerine dayalı norm kadrolar 

hazırlanacak ve mevcut durumun olması gereken açısından değerlendirilebilmesi için kamu insan 

gücü envanteri çıkarılacaktır”, s. 119; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), “Personel 

rejimi konusunda, norm kadrolara ve objektif seçme kriterlerine dayalı bir istihdam politikasının 

izlenmesi, kariyer ve liyakatin esas alınması, mevcut çok sayıda ödeme kalemini içeren karmaşık 

¸ücret sisteminden vazgeçilerek, ortak ve eşit işe eşit¸ ücret ilkesine dayalı bir sisteme geçilmesi, 

sendikal hakların geliştirilmesi esas alınacaktır.”, s. 191; Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 

(2007-2013), Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı ve personel 

yetersizliği sorunları göze çarpmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına 

tam olarak geçilmemiş olması kamu hizmetlerinin gerektirdiği personel sayısının ve personelde 

aranacak niteliklerin bilinememesine yol açmaktadır.”, s. 51; Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 

(2014-2018), Bu gelişmelerle birlikte, kamuda istihdam türleri arasındaki farklılıkların giderilmesi, 

liyakate dayalı ve objektif işe alma ve terfi sisteminin oluşturulması, kısmi zamanlı çalışma 

imkânlarının geliştirilmesi, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, kurumlar arası ve 

kurumların merkez-taşra örgütleri arasında personel dağılımının dengeli hale getirilmesi, kamu 

çalışanlarının kariyer planlaması ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerine erişiminin artırılarak niteliğinin 

yükseltilmesi ihtiyacı devam etmektedir”, s. 52; 2 Temmuz 2013 tarihinde hazırlanan “Onuncu 

Kalkınma Planı” nda liyakat ilkesinin uygulanması gerektiğini vurgulayan birçok ifade 

bulunmaktadır, Bkz. RG: 6.7.2013, S. 28699, s. 58. Kalkınma planlarına ulaşmak için, 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
130 Aynı yönde bkz. Cahit TUTUM, “Yönetimin Siyasallaşması”, s. 9. 
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Demokrat Parti’nin bürokrasiyle mücadelede başvurduğu yöntemler, liyakat ilkesinin 

hayata geçirilmesinde olmazsa olmaz koşullarından biri olan tarafsızlık ilkesini daha 

da zedelemiştir.  

D. Liyakat İlkesinin Önemi 

Siyasal sürecin en önemli kurumsal yapısı olan bürokrasinin üstlendiği 

faaliyetler geçmişten günümüze gittikçe artmıştır.131 Daha önce de ifade edildiği gibi 

sanayi devrimi, bürokrasinin hem üstlendiği faaliyetler hem de idari yapısı yönünden 

bir dönüm noktası anlamı taşımaktadır. Bürokratik yapıda idari faaliyetler anlamında 

ortaya çıkan dönüşüm, çeşitlenen hizmetlerin sunumunda bürokrasinin hacim ve 

nitelik açısından bir değişim içerisine girmesine sebep olmuştur. Bürokrasinin 

geçirdiği dönüşümün bir getirisi olarak personelin seçiminde liyakat ilkesi önem 

kazanmıştır. 

Bahsedilen süreçte liyakat ilkesinin doğuşu da Sanayi Devrimi sonrasında 

gerçekleşmiştir. İlkenin doğumunda yatan sebepler siyaset bilimi doktrininde farklı 

şekillerde ele alınmaktadır. 

Marks ve Marksist geleneği takip eden düşünürlere göre liyakat ilkesinin ortaya 

çıkmasında kapitalist ekonominin gerekleri etkili olmuştur.132 Bu düşüncede olanlara 

göre devletin temel işlevi, kapitalist üretim biçiminin varlığını güvence altına 

almaktır. 133  Zira bu güvencelerden birisi olan liyakat ilkesinin uygulanmasıyla, 

kapitalizm ile uyumlu olan, değişime karşı direnç göstermeyen, hükümetin emrinde 

olan bir insan grubu oluşturulması amaçlanmaktadır.134 Böylece liyakatin uygulanması 

                                                            
131 Gencay ŞAYLAN, age. , s. 11. 
132 Andrew HEYWOOD, age. , s. 509; J. Donald KİNGSLEY, Representative Bureaucracy’den aktaran 

Gencay ŞAYLAN, age. , s. 28. 
133 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 62; Gencay ŞAYLAN, age. s. 29; Tarık Zafer 

TUNAYA, age, s. 177-18; Ahmet Murat AYTAÇ, “Temsil, Adalet ve İstikrar”, Mülkiye Dergisi, C. 

38, S. 1, 2014; Andrew HEYWOOD, s. 509-510; Antonio GRAMSCI, Prison Notebooks’tan aktaran, 

Perry ANDERSON, Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler, Birikim Yayınları, 1. Baskı, 2004, s. 125; 

Louis ALTHUSSER, Yeniden-Üretim Üzerine, İthaki Yayınları, 2. Baskı, s. 121-122. 
134 Ahmet Murat AYTAÇ, agm. , s. 19-20. 
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sonucunda siyasi iktidarlar değişse de idarenin sunduğu hizmetlerde kapitalist sınıfın 

arzu ettiği istikrar sağlanacak; istikrar sonucu kapitalist sınıfın ekonomik çıkarları 

zarar görmeyecektir. Bu sebeple liyakat ilkesi, Marksist düşünce geleneğinde kapitalist 

düzenin sürdürülmesi noktasında bir üst yapı kurumu olarak kapitalist sınıfların 

çıkarlarını koruyan bir ideolojik aygıt olarak kabul edilmektedir. Bu hususa dikkat 

çeken Gencay ŞAYLAN liyakat ilkesinin bu işlevini şu şekilde açıklamaktadır: 

“Egemen üretim biçimi kapitalizm olan toplumlarda, girişimci kesim 

kapitalizmin gelişmesine hizmet edici ve kolaylaştırıcı, etkin bir devlet 

memurları kadrosu arzu etmektedir ve böylece bürokrasi aralarında 

toplumsal düzen ve devletin temel rolü konularında fikir birliği eden 

birbirine rakip, değişik partilerle aynı ilişkileri devam ettirmektedir. Buna 

da kamu yönetimi dili ile bürokrasinin liyakat ilkesi denilmektedir.”135 

Liberal siyaset teorisinin içerisinde değerlendirilebilecek düşünürler 136  ise 

liyakat ilkesini kapitalist düzenin sürdürülmesinde ideolojik bir aygıt olarak kabul 

etmemektedirler. Bu görüşün en önemli savunucularından WEBER’e göre, bürokrasi 

ve bürokrasinin üzerine dayandığı temel ilkelerden biri olan liyakat ilkesi çeşitli 

hizmetlerin sunumunda rasyonelliğin ve verimliliğin üst seviyede sağlanmasının 

aracıdır.137 Bir başka deyişle liyakat ilkesi hizmetlerin verimli ve etkin bir şekilde 

sunulmasında önemli bir role sahiptir. Bu görüştekilere göre kamu hizmetlerinin 

sunumunda liyakat ilkesiyle sağlanan tarafsızlığa ve nispi özerkliğe138 sahip idarenin 

nihai amacı, siyasi değişikliklerden etkilenmeyen, tarafsız bir idare tesis ederek kamu 

hizmetlerinin sürekliliğini ve devamlılığını sağlamaktır. Böylece liyakat ilkesiyle 

                                                            
135 Gencay ŞAYLAN, age. , s. 201. 
136  Max WEBER, Sosyoloji Yazıları, İletişim Yayınları, 8. Baskı, 2016; Friedrich A.HAYEK, 

Özgürlüğün Anayasası, Big Bang Yayınları, 1. Baskı, 2013, s. 143 vd.  
137 Max WEBER, age. , s. 308-311. 
138 Cahit TUTUM, “Memurluk Statüsü”, s. 5. İdarenin iç işleyişindeki sınırlı özerk durumuna 

“bürokrasinin araçsal rasyonalitesi” denir. Metin HEPER, age. , s. 31. Bir yandan siyasilerin 

müdahalesinden çıkarılan konularda,  idare lehine sağlanan özerklik idarenin sınırsız yetkili olduğu 

anlamına gelmez. İdarenin bu alanlardaki yetkisini de pozitif hukuka ve ülke yararlarına uygun 

kullanması gerekir,  Nuri TORTOP, “Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli İdare Anlayışı”, AİD, C. 24, 

S. 4, 1991, s. 3. 
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bürokrasinin tüm partilerle ilişkileri tamamen kesilebilir, tarafsızlığı ve verimliliği 

sağlanabilir.139   

Liberal görüşün benimsediği bürokratik süreç ile siyasal sürecin ayrılabilir 

olduğu, liyakat ilkesinin bu tür bir ayrımı ve idarenin tarafsızlığını sağlayacağı 

düşüncesi tartışmalıdır. Başka bir deyişle, liyakat ilkesinin uygulanmasıyla siyasi 

etkiden izole olmuş bir bürokratik yapıya ulaşılabileceği konusunda farklı görüşler 

vardır. Bürokrasi ve siyasetin ayrılabileceği fikrine katılanlar olmakla beraber 140 ; 

bunların birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını savunanlar 141  da vardır. 

Kanaatimizce bürokrasi ve siyasi süreç birbirinden kati bir şekilde ayrılamaz, hatta 

siyasi süreç, bürokrasinin her aşamasında dolaylı bir şekilde etkisini gösterir. Örneğin, 

bir kamu personelinin idari işlemle gerçekleştirmeyi amaçladığı kamu yararı, aslında 

siyasi iktidarın belirlediği politikaların idare hukukundaki görünümünden ibarettir.142 

Dolayısıyla bürokraside yer alan devlet memurları, siyasi süreçte önemli bir rol 

oynamaktadırlar.143 

Bürokrasi ve siyasi yapının tam manasıyla ayrılamayacağının başka bir 

göstergesi, ülkemiz merkezi idare teşkilatının en yüksek hiyerarşik amirleri olan 

bakanların, aynı zamanda siyasi bir mercii olmalarıdır. Ayrıca siyasi iktidarın 

bürokraside büyük engellerle karşılaşmasının önüne geçilmek amacıyla idari yapıya 

                                                            
139 Bilal ERYILMAZ, age. , s. 261. 
140 Woodrow WILSON, “The Study of Administration”’dan aktaran Douglas A. BROOK, “Merit and 

The Civil Service Reform Act”, James J. PFIFFNER, Douglas A. BROOK (ed.) içinde, s. 7; Cahit 

TUTUM, “Türk İdaresinde Politik Nitelikte Yüksek Kademe Yöneticilik Mevkileri İhdas Edilebilir 

mi?”, AİD, C. 1, S. 3-4, 1968, s. 171; Geral CAIDEN, “The Dynamics of Public Administration”’dan 

aktaran, H. Sami GÜVEN, agm. , s. 52. 
141 Donald DEVINE, Aktaran Chester A. NEWLAND, “Politics of Transition From the Administrative 

to The Facilitative State”, James J. PFIFFNER, Douglas A. BROOK (ed.), s. 202; C. R. SANTOS, “The 

Political Neutrality of the Civil Service Re-examined”dan aktaran, H. Sami GÜVEN, agm. , s. 50; Brian 

CHAPMAN, age. , s. 267; Gencay ŞAYLAN, age. , s. 35. 
142 Kamu yararı dar ve geniş anlamda olmak üzere ikiye ayrılır. Dar anlamda kamu yararı, idare hukuku 

alanı içindeki teknik amaçlardır. Geniş anlamda kamu yararı ise Anayasa’nın dayandığı sosyal, siyasal 

prensiplerle ilgilidir ve genel olarak siyasal iktidarın sorumluluğundadır, Tarık Zafer TUNAYA, age. , 

s. 169-170. Aynı yönde bkz. AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 27-28; Ali ULUSOY, Kamu 

Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, 1. Baskı, 2004, s. 14; Münci ÇAKMAK, İdare Hukukunda 

Kuramsal Olarak Kamu Yararı, Seçkin Yayınevi, 2013, Ankara,  , s. 67. 
143 Andrew HEYWOOD, age. , s. 505; Ali ASHRAF/L. N. SHARMA, Political Sociology’den aktaran, 

Bilal ERYILMAZ, age. , s. 273. 
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yapılan siyasi atamalar (üst düzey ve istisnai memurlar) da bahsedilen durumu 

destekleyecek başka bir örnektir. Özetle,  idare organı siyasetten ayrı düşünülemediği 

sürece yönetimin özerkliği ya da iktidar karşısındaki bağımsızlığının pratik bir anlamı 

kalmamaktadır.144 Bu sebeple liyakat ilkesi, kamu hizmetlerini etkili ve verimli şekilde 

yürütecek personelin seçiminde tarafsızlığın sağlanmasında ve kayırmacılığın 

önlenmesinde fonksiyonel olabilir ancak politikaların oluşturulması ve uygulanması 

sürecinde liyakat ilkesi idare ve seçilmiş iktidar arasında katı bir ayrım yapılmasına 

imkân vermez. Liyakat ilkesine uygun olarak hizmetlerin gereklerine uygun teknik 

bilgiye sahip kamu personelinin işe alınması neticesinde kamu personelinin sahip 

olduğu teknik donanım ve uzmanlık sonucu idare, seçilmiş iktidar karşısında kısmi de 

olsa bir özerkliğe sahip olabilir. 

Günümüz toplumlarında insanların ihtiyaçları farklı kamu hizmetlerinin 

bürokrasi tarafından sunulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bürokrasinin ve liyakat 

ilkesinin sadece kapitalist sınıfa hizmet edeceği varsayımı, bürokrasi ve bürokrasinin 

temel ilkelerinden liyakat ilkesine getirilen sert bir yorumdur. Liyakat ilkesinin 

kapitalist sınıf için riskleri azaltmak ve öngörülebilir bir siyasal, idari ve ekonomik 

atmosfer yarattığı haklı bir itirazdır. Ama bürokrasi ve liyakat ilkesine göre seçilmiş 

kamu personelinin eğitim, sağlık, güvenlik, yargı ve diplomasi başta olmak üzere pek 

çok kamu hizmetini sunarak toplumdaki geniş kitlelere doğrudan katkı sağlayan işleve 

de sahip olduğu göz ardı edilemez.  

Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasinin artan rolü ve önemi reddedilmesi 

zor olan bir gerçekliktir. Bürokrasinin kamu hizmetlerinin sunumunda işlevsel önemi 

kabul edildiğinde verimli ve etkin bir işlerlikten söz edebilmek için açıklık, gayri 

şahsilik, liyakat, uzmanlaşma, kariyer yapısı gibi özellikleri bünyesinde barındırması 

zorunludur. Bürokrasinin verimli ve etkili şekilde işlemesini sağlayacak önemli 

                                                            
144 Cahit TUTUM, Yönetimin Siyasallaşması, s. 10. 
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mekanizmalardan biri olan liyakat ilkesine tam olarak uyulması durumunda 

bürokrasinin varlığından toplumun tüm sınıfları faydalanacaktır. Liyakat ilkesi 

normatif olarak hizmetlerin verimli ve etkili sunumu için yeterli zemini sağlarken esas 

sorun seçilmiş iktidarların pratikte liyakat ilkesinin uygulanmasına yönelik zarar verici 

müdahalelerinden kaynaklanmaktadır. Uygulamada temel problem idare ve seçilmiş 

siyasal iktidar arasında politika yapım sürecinde ayrımın ortadan kalkması olmayıp, 

siyasal iktidarın kamu hizmetlerini verimli şekilde yerine getirmek noktasında gerekli 

donanıma sahip olmayan kişileri kamu personeli olarak atamak için liyakat ilkesini 

yok sayan stratejilere başvurmasıdır. Bu sebeple liyakat ilkesinin, siyasal kariyer ve 

pazarlıkların konusu olmasını engelleyecek şekilde bir ülkenin hukuki mevzuatında 

garanti altına alınmış olması önemli bir gerekliliktir. 

II. LİYAKAT İLKESİ’NİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 

Çalışmanın bu kısmında mevcut hukuk sistemimizde idareye liyakat ilkesine 

uygun işlem tesis etmesi yönünde yükümlülük veren düzenlemeler ele alınarak, 

liyakat ilkesinin hukuki çerçevesi çizilecektir. Sonrasında bu düzenlemelerin kimleri 

kapsayıp kapsamadığı ele alınacaktır.  

A. Liyakat İlkesinin Anayasal Temelleri 

1982 Anayasası’nda idarenin kamu hizmetine alacağı kişilerde görevin 

gerektirdiği nitelikler dışında ayrım gözetmesini engelleyici çeşitli hükümler 

mevcuttur.145 Her ne kadar Anayasa m. 10’da düzenlenen eşitlik ilkesi idareyi kişilere 

uyguladığı işlemlerde herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamak konusunda sınırlasa 

                                                            
145 Örneğin, Anayasa m. 10’da düzenlenen eşitlik ilkesi, Anayasa m. 70’te düzenlenen liyakat ilkesi; 

Anayasa m. 125’te düzenlenen idarenin işlemlerinin yargısal denetimine ilişkin hükümler.   



37 

da 146 , kamu hizmetine alımlarda liyakatin uygulanmasına ilişkin esas düzenleme 

Anayasa m. 70’tir.147   

 Liyakat ilkesi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında farklı biçimlerde 

düzenlenmiştir. Örneğin; 1924 Anayasası’nda, 1961 Anayasası ve 1982 

Anayasası’ndan farklı olarak “yeterlik ve hak ediş” ifadeleri kullanılmıştır. Bu yüzden 

1924 Anayasası liyakatin doğrudan yer aldığı tek anayasadır denilebilir. 1961 

Anayasası ve 1982 Anayasası’nın kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 

maddeleri arasındaki tek fark ise, 1961 Anayasası’nda “ödevin gerektirdiği 

niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” ifadesi kullanılırken; 1982 

Anayasası’nda “görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” 

ifadesinin kullanılmış olmasıdır.148 Kısaca, Türkiye’de uygulanmış ve uygulanmakta 

olan anayasalar arasında liyakat ilkesi hemen hemen aynı biçimde düzenlenmiştir. 

Anayasa sistematiği açısından kamu hizmetlerine girme hakkının hangi bölümde 

yer aldığı önem taşımaktadır. “Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı” başlıklı madde 70, 

1982 Anayasası’nın ikinci kısmının dördüncü bölümünü oluşturan “Siyasi Hak ve 

Ödevler” kısmında düzenlenmiştir. Jellinek’in temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

tasnifinde 149 , kişilere kamu işlerinin yürütülmesine aktif olarak katılma imkânı 

sağladıklarından ötürü, siyasi haklara aktif statü hakları da denilmektedir. 150 

Dolayısıyla Anayasa sistematiğinden, kamu hizmetinde görevli olan bireyin idarenin 

                                                            
146  Anayasa Mahkemesi bir kararında, Anayasa m. 70’te düzenlenen liyakat ilkesinin  (1961 

Anayasası’nın 58. maddesinin) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki eşitlik kavramından 

esinlenerek oluşturulduğuna değinmiştir,  “Kamu hizmetlerine alınmada, ödevin gerektirdiği 

niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemiyeceği kuralı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki 

eşitlik esasından esinlenmektedir.” Anayasa Mahkemesi,  E. 1979/19, K. 1979/39, 09.10.1979, Anayasa 

Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 22.01.2018. 
147  Madde 70: “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin 

gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” 
148 Mehmet Rauf KARSLI kelimelerin sadece yazımlarında bir farklılık olduğunu, anlamların ise eş 

olduğunu belirtmektedir. Mehmet Rauf KARSLI, İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı, On 

İki Levha Yayınları, 1. Baskı, 2006, İstanbul, s. 52. 
149 Georg JELLINEK, L’Etat modern et son droit’dan aktaran, Kemal GÖZLER, Anayasa Hukuku’na 

Giriş, Ekin Yayınları, 26. Baskı, 2017, s. 216-218. 
150  Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU, Türk Anayasal Düzeninde Siyasal Hak ve Özgürlüklerin 

Kapsamı ve Sınırları, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2013, s. 23. 
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işleyişinde aktif bir rol üstlendiği yönündeki iradenin var olduğu sonucuna 

varılmaktadır. 

Anayasa m. 70’te düzenlenmekte olan kamu hizmetlerine girme hakkının, 

“Siyasi Hak ve Ödevler” bölümünde yer alması, bu hakka hukuk sistemimiz açısından 

farklı bir koruma sağlanacağı anlamına gelmektedir. Siyasi hak ve ödevlerin, temel 

hak ve özgürlüklerin bir bölümünü oluşturduğu göz önüne alındığında temel hak ve 

özgürlüklere özel bir hukuki koruma sağlayan Anayasa m. 13151 , Anayasa m. 70 

açısından garantör madde niteliğindedir.152  Söz konusu hüküm gereği Anayasa m. 

70’te yer alan kamu hizmetlerine girme hakkı da, diğer temel hak ve özgürlükler gibi 

ancak kanunla, kanunda belirtilen sebeplerle sınırlandırılabilecektir. 

Kamu hizmetlerine girme hakkı için öngörülen sınırlardan ilki “görevin 

gerektirdiği nitelikler” ikincisi ise “vatandaşlık”tır. Başka bir deyişle, kural olarak 

herkes kamu hizmetine girme hakkına sahiptir, ancak vatandaşlık koşulu ve görevin 

gerektirdiği nitelikler doğrultusunda bir ayrım yapılması mümkündür.  

Anayasa m. 13’e göre temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlama ancak 

kanunlar ve ilgili anayasa maddesinde belirtilen sınırlama sebepleriyle 

yapılabilecektir. Şayet yasa koyucu “görevin gerektirdiği nitelikler” den bahisle 

hizmete alımda kayırmacılığa zemin oluşturacak bir kanun çıkarma yoluna giderse, 

yapılan düzenleme m. 70’te belirtilen sınırlama sebebine uygun bir içerikte 

olmadığından Anayasa m. 13’e ve m. 70’e aykırı olacaktır.  

Temel hak ve hürriyetlere ilişkin konuların kanun hükmünde kararnameler 

aracılığıyla düzenlenmesi hususu için olağan dönem ve olağanüstü hal kanun 

                                                            
151  Madde 13 : “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve 

ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 
152 UZ/DEMİRCİOĞLU, age. , s. 11.  
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hükmünde kararnamelerini ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. Çünkü bu konuda iki tür 

kararname farklı güvenceler sağlamaktadır. 

Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin düzenlendiği Anayasa m. 

91’de, olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri yoluyla Anayasa’nın ikinci 

kısmının birinci ve ikinci bölümünde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 

dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin düzenlenemeyeceği ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla, bu bölümlerden birisinde yer almakta olan “kamu 

hizmetlerine girme hakkı” da olağan dönem kanun hükmünde kararnamesiyle 

düzenlenemeyecektir. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili bir davada, göreve ilişkin 

niteliklerin belirlendiği söz konusu olağan dönem KHK hükümlerinin Anayasa m. 

91’e aykırı olduğuna hükmetmiştir.153 

“Buna göre, Anayasa’nın “Siyasi Haklar ve Ödevler” başlıklı dördüncü 

bölümünde yer alan ve 70. maddesinde korunan kamu hizmetlerine girme 

hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme 

yapılması mümkün değildir. Gümrük ve Ticaret Denetmenliği ile Gümrük 

ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı kadrolarına giriş koşullarının 

belirlenmesi, Anayasa’nın 70. maddesine göre kamu hizmetine girme 

hakkına ilişkin bir düzenleme olduğundan KHK’nin 9. Maddesiyle 640 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye Eklenen 37/A maddesinin (2), (3) 

ve (4) numaralı fıkraları, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasına 

aykırıdır. İptali gerekir.” 

 

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi ile düzenlenmesi mümkün 

konuların belirlenmesinde Anayasa m. 121/2154 ve m. 15155 dikkate alınmaktadır. Söz 

                                                            
153 Anayasa Mahkemesi, E. 2011/143, K. 2013/18, 17.01.2013, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 23.01.2018. 
154  Madde 121/2: “119 uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için 

getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli 

olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl 

sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, 
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konusu hükümlerde olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda, Anayasa m. 15’te sayılan 

çekirdek alan dışındaki tüm konularda düzenleme yapma yetkisi yürütme organına 

verilmektedir. Dolayısıyla, kamu hizmetine girme hakkına dair çeşitli sınırlamalar, 

Anayasa m. 15’te bahsedilen haklara müdahale niteliği taşımadığı sürece, olağanüstü 

hal kanun hükmünde kararnamesi ile yapılabilecektir.  

Anayasa m. 70’in içeriğine bakıldığında, sözü edilen hakkın vatandaşlık bağı 

şartıyla tanındığı görülmektedir. Vatandaşlık, belirli bir devletle kişi arasında 

karşılıklı hak, görev ve yükümlülük ilişkilerini belirleyen hukuksal bir bağdır.156 

Anayasa’nın 66. maddesi vatandaşlığa ilişkin kan bağını esas alması, vatandaşlığın 

başka şekillerde kazanılmasına engel değildir.157 Vatandaşlık kazanıldıktan sonra kişi 

kamu hizmetlerine girme hakkından da yararlanabilecektir. Ancak kanun hükmünde 

kararname ve kanunlar yoluyla yabancıların belli kamu hizmetlerine istihdamına 

müsaade edildiği haller kamu hizmetine girme hakkı kapsamında 

değerlendirilemeyecektir.158  

Kamu hizmetine girme hakkının sınırlarının belirlenmesinin ardından, hakkın 

kimleri kapsadığının belirlenmesi sorunu karşımıza çıkar. Kapsamın tespit edilmesi 

                                                                                                                                                                           
kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler 

yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.” 
155 Madde 15: “Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan 

yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere 

aykırı tedbirler alınabilir. 

    Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen 

ölümler (…)dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; 

kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; 

suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu 

sayılamaz.” 
156 Yasin SEZER, Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, s. 104. 
157 Vatandaşlığın kazanılması şu yollarla mümkündür: kanun yolu ile, yetkili makam kararı ile ve seçim 

ile, Rona AYBAY, Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku, AÜSBFY No: 499, 1982, Ankara, s.36.  

Vatandaşlığın kazanılması ya da kaybedilmesi durumlarının kamu hizmetine girme hakkını ne şekilde 

etkileyeceği hususu Yasin SEZER tarafından detaylı bir biçimde ele alınılmıştır, Bkz. Yasin SEZER, 

Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, s. 105-112. 
158  27.6.1989 tarihli 375 sayılı KHK, Geçici 5. madde; 25.9.1981 tarihli 2527 sayılı Türk Soylu 

Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya 

İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m. 34 bu konuda 

yapılan düzenlemelerdendir. 
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düzenlemede geçen “kamu hizmeti” ifadesinin incelenmesi sonucunda mümkün 

olacaktır.  

1.  “Kamu Hizmeti”  

Kamu hizmeti kavramının tanımı gerek doktrinde gerek mahkeme 

kararlarında159 her zaman tartışma konusu olmuştur.  

Kamu hizmetlerinin gelişimine paralel olarak “kamu hizmeti” kavramı da zaman 

içerisinde farklı ölçütler kullanılarak tanımlanmış, önceden kamu hizmetini 

tanımlamakta kullanılan ölçütler zamanla kamu hizmetinin birer unsuru haline 

gelmiştir. 

Doktrinde ağırlıklı olarak kamu hizmetinin organik, maddi ve biçimsel unsur 

olmak üzere üç unsurdan oluştuğu kabul edilmektedir.160 Organik unsur hizmetin kim 

tarafından yerine getirildiğiyle alakalıdır. Başka bir deyişle “organik unsur” bir kamu 

hizmetini yerine getiren teşkilatı ifade etmektedir. Kamu hizmetinin maddi unsuru ise 

kamu hizmeti olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin belli niteliklere haiz olması anlamına 

gelmektedir. Maddi unsur, kamu hizmetine ilişkin faaliyetlerin kamu yararını 

amaçlıyor olmasını gerektirmektedir.161 Nihayet, biçimsel unsur ise hizmetin kamusal 

yönetim usullerine göre yerine getirilip getirilmemesiyle ilgilidir. Diğer bir deyişle 

idarenin gerçekleştirdiği hizmet kamu hukukunun uygulama alanı içerisindeyse söz 

konusu hizmetin bir kamu hizmeti olduğu kabul edilmektedir.  

                                                            
159 Anayasa Mahkemesi E. 1994/71, K. 1995/23, 28.06.1995; Anayasa Mahkemesi, E. 1994/43, K. 

1994/42-2, 09.12.1994, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 23.01.2018. 

Danıştay İDDK E. 1996/79, K. 1996/83, 03.10.1996, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

23.01.2018. 
160  GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 586. Kamu hizmetini belirlemede kullanılan unsurlar şunlardır: 

maddi, organik ve biçimsel/hukuki rejim unsurları, bkz. GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 589-590; aynı 

ayrımı benimseyen Metin GÜNDAY, age. , s. 330-33. Bazı yazarlar kamu hizmetini tanımlamada iki 

unsurdan yararlanmaktadır; organik şart ve maddi şart, Bkz. Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 253; Melikşah 

YASİN, “Kamu Hizmeti”, age. , s. 502; Aydın GÜLAN, “Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri”(Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987, s. 3. 
161  Metin GÜNDAY, age. , s. 330; Kemal GÖZLER, Cilt 2,  s. 255; Melikşah YASİN, “Kamu 

Hizmeti”, age. , s. 479. 
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1982 Anayasası, kamu hizmetinin yukarıda bahsedilen üç ölçüt bağlamında 

farklı şekillerde kullanıldığı birçok hüküm ihtiva etmektedir. 162  Söz konusu 

hükümlerde kullanılmakta olan “kamu hizmeti”yle kastedilen unsur ya da unsurların 

belirlenebilmesi ilgili hüküm bağlamında yapılacak bir değerlendirmeyle 

mümkündür.163 Örneğin; Anayasanın 70, 71, 76, 121, 146’ıncı maddelerinde kamu 

hizmetinden kasıt organik anlamda kamu hizmeti yani bir teşkilat iken; 47, 125, 126, 

127, 155’inci maddelerinde ise maddi anlamda kamu hizmeti; diğer bir deyişle kamu 

yararını amaçlayan bir faaliyet kastedilmektedir.164 Sonuç olarak Anayasa m. 70’in 

kapsamının belirlenmesinde organik anlamda kamu hizmeti esas alınmaktadır. 

Anayasa m. 70’in kapsamı belli bir teşkilatla sınırlı utulmuştur.165  Organik 

anlamda kamu hizmetiyle kastedilen teşkilatın, öncelikli olarak devlet ve diğer kamu 

tüzel kişilerini kapsadığı şüphesizdir. Söz konusu teşkilat idare örgütünü ifade 

etmekte olup, bu teşkilatta yer alan Cumhurbaşkanı’ndan, devlete ait bir fabrikada 

istihdam edilmekte olan işçiye kadar herkes Anayasa m. 70 kapsamındadır.166 Söz 

konusu görevlilerin istihdam türünün ne olduğu, madde 70 bağlamında önem 

taşımamaktadır.167  

                                                            
162 Söz konusu maddeler: Anayasa m. 47, 70, 71, 76, 121, 125, 126, 127, 146, 155. Farklı anlamlarda 

kullanılan kamu hizmeti kavramının neden olduğu karmaşaya ilişkin eleştiriler için bkz. Cüneyt 

OZANSOY, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu” (Doktora Tezi), 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, s. 315. 
163 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş-1, s. 16. 
164 Metin GÜNDAY, age. , s. 330; Cüneyt OZANSOY, age. , s. 313.  
165 Metin GÜNDAY, age. , s. 330; Seçkin YAVUZDOĞAN, Devlet Memurları Kanunu Uyarınca 

Naklen Atama, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2014. 
166 Ancak siyasi yönü bulunan Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları gibi kamu 

personeli, idare hukukunun doğrudan konusunu oluşturmazlar, Ramazan ÇAĞLAYAN, İdare Hukuku 

Dersleri, Adalet Yayınevi, 5. Baskı, 2017, s.  499. Aynı şekilde işçilere ilişkin uyuşmazlıklar da özel 

hukukun konusunu teşkil etmektedirler. Dolayısıyla kamu personelinde liyakat ilkesinin sadece idare 

hukuku boyutunu ele alan bu çalışmada yer almayacaklardır.  
167 Diğer bir ifadeyle Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde istihdam türü önem arz etmeksizin tüm 

görevlilerin içinde bulunduğu bu grup “geniş anlamda kamu görevlisi” kavramıyla ifade edilmektedir. 

Bkz. Cihan KANLIGÖZ, “1982 Anayasası'na Göre Kamu Görevlisi Kavramının Anlam ve Kapsamı”, 

AÜHFD, C. 43, S. 1-4,1993, s. 181; İsmet GİRİTLİ/ Pertev BİLGEN/Tayfun AKGÜNER, İdare 

Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 2006, İstanbul, s. 222. Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 499; Kemal 

GÖZLER diğerlerinden farklı olarak bu tanımı “en geniş anlamda kamu görevlisi olarak” ifade 

etmektedir, bkz. Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 624. GÖZÜBÜYÜK/TAN, ise dar anlamdaki kamu 

görevlilerine ek olarak sözleşmeli personelin de içinde bulunduğu grubun geniş anlamda kamu görevlisi 
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Anayasa m. 70’te öngörülmekte olan kamu hizmetlerine girme hakkı sadece 

klasik manada idari teşkilat yapısını kapsamamaktadır. Yargı organını oluşturan hakim 

ve savcılar da, kamu hizmetlerine girme hakkı ile sağlanan güvenceden 

yararlanmaktadırlar. Sonuç olarak Anayasa m. 70, devletin yürütme organı dışında 

olan yargı personelini de kapsamaktadır. Dolayısıyla Anayasa m. 70’in kapsamını 

ifade eden “kamu hizmeti”yle, idari teşkilatı aşıp yargı organını da içine alan bir 

örgütlenme kastedilmektedir.  

Anayasa m. 70’in kapsamında olup da, idare hukukunun uygulama alanı 

bulacağı personelin kimlerden oluştuğu ise, kamu hizmeti görevlileri başlıklı Anayasa 

m. 128168’in konusudur. Madde kapsamında olan kamu görevlilerine ilişkin iki ölçüte 

ulaşılır: organik ölçüt ve görev ölçütü. 169  Organik ölçüt, madde kapsamında olan 

personelin tabi bulunması gereken teşkilatı ifade etmektedir. İlgili hükümde bu 

teşkilatın devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinden oluştuğu 

açıkça belirtilmektedir.  Anayasa m. 128’de kamu görevlilerinin kapsamını belirleyen 

ikinci ölçüt ise görev ölçütüdür. Görev ölçütüne göre ancak belirli nitelikteki görevleri 

yerine getiren personel, kamu görevlisi sayılacaktır. Söz konusu hükümde kamu 

görevlileri tarafından yerine getirilecek görevler “genel idare esaslarına göre 

yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler” 

şeklinde belirtilmektedir. Bahsedilen görevlerin niteliklerinin anlaşılabilmesi için 

“genel idare esasları” ve “asli sürekli görevler” ile kastedilenin ne olduğunun açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir.  

Anayasa Mahkemesi bir kararında genel idare esaslarına göre gerçekleştirilecek 

kamu hizmetlerinin tespitinde devletin emretme yetkisinin temelinde yer alan kamu 

                                                                                                                                                                           
olarak benimsemektedir, GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 809. Ancak bu personelin tümü Anayasa m. 

70 kapsamında olmalarına rağmen, tümü idare hukuku alanında incelenmezler. 
168 Madde 128/1: “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 

memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.”  
169 Seçkin YAVUZDOĞAN, age. , s. 6. 
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gücünün ayırt edici olduğunu ifade etmiştir.170 Doktrin de Anayasa Mahkemesi’ne 

benzer şekilde “genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu hizmetler” ile 

kastedilenin devletin kamu hukuku rejimine göre yerine getirdiği hizmetler olduğu 

görüşündedir.171 Dolayısıyla Anayasa m. 128’de sayılan görevlilerin, devlet ve kamu 

tüzel kişilerinin kamu hukuku rejimine yani kamusal usullere tabi hizmetlerini yerine 

getirmekte oldukları sonucuna ulaşılır. Sayılan kişilerin genel idare esaslarına göre 

gerçekleştirmedikleri hizmetler, madde kapsamında sayılmayacaktır.172  

Anayasa Mahkemesi, Anayasa m. 128’de geçen göreve ilişkin ikinci ölçüt “asli 

ve sürekli görev” ifadesi ile kastedileninin “hizmet kadrosuna sürekli biçimde girmiş 

ve söz konusu kadroyla kaynaşmış olmak” olduğu görüşündedir. 173  Bu tanımdan 

hareketle asli ve sürekli olmayan, ikincil ve geçici görevleri174 yerine getiren personel, 

Anayasa m. 128 kapsamında sayılmayacaklardır. Özetle, seçimle göreve gelerek 

sonradan kamu hizmetine katılanlar ve statü ilişkisine göre istihdam edilmeyen 

personel bu madde kapsamında değildir. 175  Başka bir deyişle maddenin kapsamı, 

devletin siyasal yapısını oluşturan görevliler ile özel hukuka tabi olarak çalışan işçiler 

dışında kalan kamu görevlileriyle sınırlı tutulmuştur.176 Bu personelin bulunduğu grup 

doktrinde “dar anlamda kamu görevlisi” olarak ifade edilmektedir.177 

                                                            
170  “…öncelikle genel idare esaslarına göre yürütülecek hizmetleri belirleyecek objektif ölçütlerin 

getirilmesi gerekmektedir. Merkezi idare ile statüter bir ilişki, devletin kamu gücünün, emretme 

yetkisinin kullanılması, genel idare esaslarına göre yürütülecek hizmetlerin belirlenmesinde gözönünde 

bulundurulması gereken hususlardan bazıları olarak görülmektedir.” Anayasa Mahkemesi, E. 1990/12, 

K. 1991/7, 04.04.1991, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 07.01.2018. 
171 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 923; Metin GÜNDAY, age. , s. 582; Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 

630; Onur Ender ASLAN, 1982 Anayasası’na Göre Kamu Personel Rejimi, Seçkin Yayınevi, 1. 

Baskı, Ankara, 2007, s. 22. 
172 Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 34-38. 
173  Anayasa Mahkemesi, E. 1987/18, K. 1988/23, 26.11.1988, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 07.01.2018. 
174 Onur Ender ARSLAN, age. , s. 29. 
175 Onur Ender ARSLAN, age. , s. 29; Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 39. 
176 Metin GÜNDAY, age. , s. 580; Cihan KANLIGÖZ, agm. , s. 183. 
177 Geniş anlamda kamu görevlisi ise Cumhurbaşkanı’ndan, devlete ait bir fabrikada çalışan işçiye kadar 

istihdam edilmekte olan tüm personelden oluşur. Her iki tanım için de bkz. Metin GÜNDAY, age. , s. 

130-131; Cihan KANLIGÖZ, agm. , s. 181; PERTEV/BİLGEN/AKGÜNER, age. , s. 225; 

GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, 808-809.  



45 

Kamu görevlisi, hukukumuzda sonradan ortaya çıkan bir kavramdır. 1924 ve 

1961 Anayasalarında “kamu görevlisi” kavramı kullanılmamış, kamu personelinin 

tümü “memur” kavramı kapsamında görülmüştür.178 1982 Anayasası’na kadar yargı 

mercileri tarafından bazı mesleklerin her ne kadar farklı niteliklerinden ötürü 

kendilerine özgü düzenlemelere ihtiyaçları bulunduğu kabul edilse de, hâkimler-

savcılar 179 , subaylar-astsubaylar 180  ve öğretim elemanları 181  geniş anlamda memur 

kavramının içinde ele alınmıştır. 

                                                            
178 Cihan KANLIGÖZ, agm. , s. 172-174. 
179  Anayasa Mahkemesi, E. 1968/44, K. 1969/68, 27.11.1969, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018.“Genel, salt ve yuvarlak bir tanımlama ile "memur" kavramını 

"kamu hizmetleri görevlileri" gibi bir deyimle karşılamak ilk bakışta mümkün ve akla yatkın görülebilir. 

"Hâkim deyiminin böyle bir kavramın içinde yeri olabileceğinde de kuşku yoktur.” Ancak ilgili kararın 

devamında hâkimler için memur kavramının yetersizliği mahkeme tarafından eleştirilmiştir. “Şu durum 

karşısında yasalardaki memurlara ilişkin hükümlerde hâkimler için açık bir gönderme bulunmadıkça o 

hükümlerin hâkimlere uygulanması düşünülemez. Bir takım kanunlarda "memur" deyimine "hâkim" 

lerin girdiğinin veya girmediğinin açıklanmasının gerekli görülmesi de memur kavramının hâkimleri 

kapsamaktaki yetersizliğini ve yanlış uygulamalardan kaçınma kaygısını gösterir… Bütün bunlar bir 

yana, memur tanımlamasına şu bakımdan da hâkimleri sokmanın olanağı yoktur : Memurlar yönünden 

önemli bir unsurun da bunların, idarî hiyerarşi içinde yer almaları olmasına karşılık hâkimler için 

böyle bir durumdan söz edilemez.” 
180  Anayasa Mahkemesi, E. 1968/44, K. 1969/68, 27.11.1969, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. “Genel, salt ve yuvarlak bir tanımlama ile "memur" kavramını 

"kamu hizmetleri görevlileri" gibi bir deyimle karşılamak ilk bakışta mümkün ve akla yatkın görülebilir. 

"Hâkim deyiminin böyle bir kavramın içinde yeri olabileceğinde de kuşku yoktur. Bu genişlikte bir 

yorum, tabiatiyle subayları da "memur" kavramının kapsamı içinde görmek zorundadır.” 
181  1961 Anayasası’nın 120. maddesinde açıkça üniversitelerin özerk nitelikte olduğu düzenlenmiş, 

öğretim üyelerinin tamamen DMK kapsamında olamayacakları kabul edilmiştir. Ancak mahkeme, mali 

hükümler yönünden DMK’ye tabi olmalarının özerklik niteliğiyle bağdaşıp bağdaşmayacağı konusunda 

bir takım değerlendirmelerde bulunmuştur. “Üniversite öğretim üyeleri ile yardımcıları da, malî 

hükümler bakımından bu Kanuna, diğer konularda da Üniversiteler Kanununa tâbi tutulmak suretiyle 

kısmen Devlet Memurları Kanununun kapsamı dışında bırakılmış bulunmaktadırlar…. Anayasa'nın, 

üniversite Öğretim üyeleri ile yardımcılarını Devlet memurları statüsü içinde mütalâa etmediğini, 

bunların 119 uncu maddedeki siyasi partilere girme yasağından dışarıda bırakılmış olmaları da açıkça 

göstermektedir…. Anayasa'nın gozönünde tuttuğu gaye, üniversite mensuplarının faaliyetlerini, 

kariyerlerini ve şahıslarını idarenin takdirine tabi tutmamaktır. Diğer memurlar gibi üniversite öğretim 

üyelerini de Hükümet Başkanlığına bağlı bir merkezi kuruluşun takdirine bırakmak Anayasa'nın 

gayesine aykırıdır.” Kararın devamında mali hükümler yönünden DMK kapsamında olmanın özerkliğe 

aykırılık teşkil etmediğini ifade etmiştir. “Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları gibi Devlet 

memurlarının bu Kanunun malî hükümlerine tabi olacağını tasrih ederken Üniversite özerkliğinin 

zedelenmediğini, Anayasamız'ın 120 nci maddesindeki bilimsel özerkliğe aykırı bir hüküm 

getirilmediğine işaret etmek lâzımdır.” Anayasa Mahkemesi, E. 1965/32, K. 1966/3, 04.02.1966,  

Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 10.01.2018. Sonraki tarihli bir kararında ise 

özerklik ilkesini kabul etmekle birlikte öğretim üyelerinin de bir tür memur olduklarını şu şekilde ifade 

etmiştir: “Anayasa'nın 117. maddesinin son fıkrasında "Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 

yetkileri, haklan ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri (Kanunla düzenlenir" ilkesi yer 

almıştır. Bu hüküm ilke olarak öğretim üyeleri açısından da geçerli olduğunda duraksamaya yer yoktur. 

O halde yasa koyucu, 120. maddenin üniversiteler için getirdiği özel ilkelerde de bağlı ve sadık kalarak 

öğretim üyelerinin niteliklerini, atanma esâslarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlerini, aylık ve 

ödeneklerini ve öteki özlük işlerini yasa koymak suretiyle saptamalıdır.”, Anayasa Mahkemesi, E. 

1976/1, K. 1976/28, 16.08.1976, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 

10.01.2018. 
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1982 Anayasası ile diğer kamu görevlileri ve memur olmak üzere ikili bir 

ayrıma gidilmiş, bunları kapsayan bir üst başlık olarak kamu görevlisi getirilmiştir.182 

Anayasa’nın 128’inci maddesinde yapılan düzenleme sonucunda daha önce sadece 

memurlar tarafından yerine getirilen görevlerin, kamu görevlileri eliyle de 

görülebilmesi imkânı sağlanmıştır. Böylelikle hâkim-savcı, askeri personel, öğretim 

üyeliği statülerinde bulunan kişiler, m. 128’de yer alan “diğer kamu görevlileri” 

kategorisine dâhil olmuşlardır.183  Sonuç olarak memur kavramının kapsamı önceki 

anayasalarda geniş tutulurken, 1982 Anayasası’nda daraltılmıştır. 

Sözleşmeli personelin, diğer kamu görevlileri kapsamında olup olmadığı hususu 

tartışmalıdır. GÖZÜBÜYÜK/TAN ve GÖZLER DMK m. 4’te sayılan sözleşmeli 

personelin tümünün ve yürürlükten kaldırılan geçici personelin Anayasa m. 128’de 

belirtilen “diğer kamu görevlileri” kapsamında olduğunu ifade etmektedirler. 184 

GÖZÜBÜYÜK/TAN, bunun nedenini genel idarede istihdam edilen sözleşmeli 

personel açısından asli ve sürekli görevleri yerine getirmekte olmalarına ve Bakanlar 

Kurulu kararları, yönetmelikler, tip sözleşmeler ile söz konusu sözleşmeli personelin 

statüter bir duruma kavuşmuş olmalarına bağlamıştır.185 KİT’lerde istihdam edilmekte 

olan sözleşmeli personelin ise asli ve sürekli görevler yerine getirdiklerinden ve 399 

sayılı KHK gereği bu personelle idare arasında yapılan sözleşmenin idari nitelikte 

olduğundan bahisle kamu görevlisi sayılmaları gerektiği düşüncesindedir.186  

Öte yandan GÜNDAY sözleşmeli ve geçici personelin, işçilerin dışında ayrı bir 

grup olduğunu kabul etmenin, bu kişilerin Anayasa m. 128 kapsamında kamu görevlisi 

                                                            
182 Bu konuda eleştiriler için bkz. Sait GÜRAN, “Anayasanın 128 ve 129 uncu Maddeleri Yönünden 

Kamu Görevlileri ile Bakanların Durumu”, AİD, C. 17, S. 3, 1984, s. 201; Turgut TAN, “KİT’lerin 

Özelleştirilmesi ve Sorunlar”, AİD, C. 25, S. 1, 1992, s. 61. 
183 Onur Ender ARSLAN, age. , s. 50; Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 68-79.  
184  TAN/GÖZÜBÜYÜK, Cilt 1, s. ; Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 647,654; Aynı yönde Tayfun 

AKGÜNER, age. , s. 50. 
185 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 813-817. 
186 Ibid, s. 821-824. 
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olduğu anlamına gelmeyeceğini ifade etmektedir. 187  Çünkü bahsedilen istihdam 

türlerinin ortaya çıkışındaki temel amaç, idareye asli olmayan görevleri için geçici 

süreli personel istihdamı sağlamaktır.188 Bu nedenle GÜNDAY ortaya çıkış amaçları 

Anayasa m. 128’e uygun olmayan sözleşmeli ve geçici personelin kamu görevlisi 

kapsamında sayılmasını, büyük bir çelişki olarak görmektedir.  

Fakat ilerleyen süreçte sözleşmeli personelin asli ve sürekli görevlerde, bir kadro 

karşılık gösterilerek istihdamları sağlanmış; görevlerine ilişkin bazı hususlar yasal 

dayanaklara189 kavuşturulmuştur. Bu düzenlemeler sonrasında bir yandan söz konusu 

personelin ortaya çıkış amacından uzaklaşılmış, diğer yandan bu personel Anayasa m. 

128 kapsamına yaklaşmışlardır. Bahsedilen gelişmeler neticesinde GÜNDAY da m. 

128’de belirtilen nitelikleri bünyesinde barındıran, statüsü değişikliğe uğramış 

sözleşmeli personelin bir kısmının kamu görevlisi kapsamında olduğunun kaçınılmaz 

olduğu sonucuna varmıştır.190  

Kamu görevlisi kavramı içinde sayılan sözleşmeli personel, mali hakları dışında 

DMK’ye bağlı olan sözleşmeli personel grubudur.191 Sözleşmeli personelin belli bir 

kesimini oluşturan bu personel de asli ve sürekli kamu hizmetleri yerine getirmekle 

görevlidir. 192  Mali hakları dışında DMK’ye bağlı olan sözleşmeli personelin 

memurlara benzer görevler üstlenmelerine rağmen farklı bir statüye 

                                                            
187 Metin GÜNDAY, age. , s. 587; Aynı yönde, Onur Ender ARSLAN, age. , s. 48; İbrahim PINAR, 

age. , s. 49; Seçkin YAVUZDOĞAN, age. , s. 44.  
188 Metin GÜNDAY, age. , s. 587. 
189  Örneğin: 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu m. 3/1: “Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu 

kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak 

sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki 

hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini 

aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye veya aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlarla 

sözleşme yapmaya yetkilidir.” 
190 Ibid, s. 588.  
191 Metin GÜNDAY, age. , s. 588. Mali haklar dışından DMK’ye bağlı sözleşmeli personel grubu, 

kadro karşılığı sözleşmeli personel ve bir kadroyla ilişkisi olmayan, mali hakları dışında DMK’ye bağlı 

bulunan sözleşmeli personelden oluşmaktadır, Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 79-103. 
192 Ibid, s. 89. 
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yerleştirilmelerinin nedeni ise önemli görevleri üstlenen, memurluk güvencesinden 

yoksun ancak yüksek ücret rejimine sahip bir istihdam sağlamak istenmesidir.193  

Anayasa Mahkemesi de sözleşmeli personeli Anayasa m. 128 kapsamında 

görmüş, bunun bir gereği olarak personellerin niteliğine ve yeterliliğine ilişkin 

düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini ifade etmiştir.194 Dolayısıyla yukarıda 

değinilen statülerde bulunan kamu görevlilerine ek olarak sözleşmeli personel de 

“diğer kamu görevlileri” kapsamında sayılmaktadırlar. 

Tüm anlatılanlardan hareketle şu tespitlerde bulunmak mümkündür: Kamu 

görevlilerine ilişkin temel hüküm olan Anayasa m. 128’in kapsamı, kamu hukuku 

rejimine bağlı olarak asli ve sürekli görevleri yerine getiren personelle sınırlı 

tutulmuştur. Diğer yandan Anayasa m. 70 ise kamu tüzel kişilerinde istihdam 

edilmekte olan sözleşmeli personel, işçi ve kamu görevlilerinin tümünü 

kapsamaktadır. Dolayısıyla Anayasa m. 70’in, Anayasa m. 128’den daha geniş bir 

                                                            
193 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 817. 
194 Anayasa Mahkemesi, E. 2004/55, K. 2008/118, 12.06.2018, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 12.01.2018,“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yasayla kendisine verilen kamu 

hizmeti niteliğindeki sürekli görev ve hizmetleri, maddenin dördüncü fıkrasına göre, daire başkanlıkları 

şeklinde örgütlenen ve uzmanlık esasına göre çalışan ana hizmet ve yardımcı hizmet birimlerince yerine 

getirir. Bu nedenle uzmanlar, Anayasa'nın 128. maddesinde sözü edilen genel idare esaslarına göre asli 

ve sürekli nitelik taşıyan kamu hizmetlerini yerine getiren personeldir…. Anayasa'nın 128. maddesinin 

birinci fıkrası kapsamındaki görevleri yürüten bütün personelin nitelikleri, atanmaları, görev ve 

yetkileri, hakları ve yükümlülüklerinin yasayla düzenlenmesi gerekir.” Aynı yönde diğer bir karar, 

Anayasa Mahkemesi, E. 2005/139, K. 2007/33, 22.03.2007, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 12.01.2018,“Yasa'nın 82. maddesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu'nun kamu tüzelkişiliğini haiz olduğu belirtilmiş; 92. maddesinde de, kadro karşılığı çalıştırılan 

personelin ücret, mali ve sosyal haklar dışında, diğer personelin de her türlü hak ve yükümlülükler 

yönünden 657 sayılı Yasa kurallarına bağlı bulunduğu vurgulanmıştır…. Bu durumda, Kurum 

personelinin, Anayasa'nın 128. maddesi bağlamında memur ya da diğer kamu görevlisi olduğunda 

kuşku bulunmamaktadır… Anayasa'nın 128. maddesinin ikinci fıkrasında, memurların ve diğer kamu 

görevlilerinin niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin, aylık ve 

ödenekleri ile diğer özlük işlerinin yasayla düzenlenmesi öngörülmüştür…Bu nedenle, Kurum 

personelinin, özellikle üst düzey yönetim personeli ile meslek personelinin, görevlerinin önemi ve 

özelliği de gözetilerek, yükseköğretimin hangi dallarını bitirenler arasından seçileceğine ve ücret, mali 

ve sosyal haklarına, başka bir deyişle mali statülerine Yasa'da yer verilmesi gerekirken, bu konuların 

yönetmeliğe ya da hizmet sözleşmesine, yani bir yönetsel düzenleyici işleme bırakılması Anayasa'nın 

128. maddesine aykırı düşmektedir.” 



49 

kesimi kapsadığını söylemek mümkündür.195 Zira anayasa koyucunun da, maddeyi 

“kamu hizmetlerine girme hakkı” yerine “kamu görevlisi olma hakkı” başlığında 

düzenlememiş olması, “kamu görevlisi”nden farklı bir kapsamı belirtmek isteğinin 

emaresi olarak görülebilir. 

Anayasa m. 128, Anayasa m. 70’in idare hukukunda incelenen bölümünü 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada Anayasa m. 128 kapsamında olan personel ele 

alınacaktır. Bu personel liyakat ilkesine uygunluk açısından Anayasa m. 70 

kapsamındadır.  

Anayasa m. 128’de bahsedilen memurlar liyakat açısından DMK m. 3/C 

kapsamında değerlendirileceklerdir. 196  Anayasa m. 128’de yer alan “diğer kamu 

görevlileri”nden olan hâkimler-savcılar, subay-astsubay, öğretim üyeleri ve sözleşmeli 

personelin bir kısmı liyakate ilişkin konularda kendi özel kanunlarında bulunan 

hükümler uygulanacaktır.  

2. “Görevin Gerektirdiği Nitelikler” 

Kamu hizmetlerine girme hakkının sınırını oluşturan “görevin gerektirdiği 

nitelikler”, belirsiz bir ifadedir. Bu nedenle 1961 Anayasası döneminde de 1982 

Anayasası döneminde de 70. maddeye ilişkin uyuşmazlıkların çoğu, bu ifadeden 

kaynaklanmıştır.197  

Esas dayanağı Anayasa m. 70 olan liyakat ilkesi, uygulamada Anayasa’nın 10. 

maddesinde yer alan eşitlik ilkesinden ayrı düşünülemez. 198  Örneğin, kanunda 

                                                            
195  Yasin SEZER ve Mehmet Rauf KARSLI da kamu hizmetine girme hakkının Anayasa m. 

128’dekinden daha geniş bir kesimi kapsadığını ifade etmektedirler. Bkz. Yasin SEZER, “Kamu 

Hizmetine Girme Hakkı ve Liyakat İlkesi Açısından İstisnai Memurluklar”, SÜHFD, C. 11, S. 3-4, 

2003, s. 175; Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 60. 
196 Bu konu çalışmanın devamında ele alınacaktır. 
197 Mehmet SAĞLAM, “Personel Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler ve AYM’nin Uygulaması”, DD, S. 

109, s. 10. 
198 Anayasa’da düzenlenen kamu hizmetlerine girme hakkı üç ilke bağlamında gerçekleşir: serbestlik 

ilkesi, eşitlik ilkesi, görevin gerektirdiği nitelikler dışında nitelik aranmaması ilkesi. Yasin SEZER, 

İstisnai Memurlar, s. 174; İpek ÖZKAL SAYAN, “Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, 
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belirtilen genel şartların yanı sıra ilgili ilanda belirtilen özel şartlara sahip olmak 

kaydıyla her vatandaşın kamu hizmetlerine alınabilmesi durumu, liyakat ilkesinin 

eşitlik ilkesiyle olan bağlantısının uygulamadaki görünümüdür.  

Hukuken aynı durumda olanlara aynı, farklı durumda olanlara ise farklı 

muamele edilmesinin hukuki zeminini sağlayan eşitlik ilkesi, kamu personeli 

adaylarının değerlendirilmesi için de geçerlidir. Kamu personeline ilişkin işlemler 

esnasında yapılan değerlendirmeler, sadece “görevin gerektirdiği nitelikler” 

doğrultusunda farklılaşabilecektir. Başka bir deyişle her iki ilke ile de görevin 

gerektirmediği bir nitelik söz konusu olduğunda, idareyi bunları dikkate almamaya ve 

görevle ilgili şartlar yönünden kişilere eşit muamelede bulunmaya zorlaması 

amaçlanmıştır. 

Yargı mercileri de görevin gerektirdiği niteliklere dair uyuşmazlıkları çözerken 

eşitlik temelinden hareket etmektedir. Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir olayda 

12.09.1980 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarına giriş sınavlarını kazanmış 

olmalarına rağmen olumsuz güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayanlar ve 

görevine son verilenlerde; bu görevlere ilk defa gireceklerden farklı koşullar 

aranmasını öngören düzenlemeyi199 eşitlik ilkesine aykırı bulmuştur.200 Mahkeme bu 

                                                                                                                                                                           
Akademik, Adli Personel Ayrımı”, AÜSBFD, C. 64, S. 1, 2009, s. 223, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 

Serbestlik ilkesi, kişinin kendi isteği doğrultusunda kamu hizmetlerine girebilmesi, bu konuda bir baskı 

yaşamaması anlamına gelir, İpek ÖZKAL SAYAN, agm. , s. 223.  
199 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile 

Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1. maddesinin 1. cümlesi. 
200 “Anayasa Mahkemesi'nin 21.5.1998 gün ve E: 1997/29, K: 1998/19 sayılı kararı ile, Geçici 1. 

maddenin birinci tümcesi, "kamu kurum ve kuruluşlarında açılan işçiliğe giriş sınavını kazanıp da 

haklarında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi nedeniyle işe 

alındıktan sonra işine son verilenler yönünden" iptal edilmiştir. Bu iptal kararı sonucu, 4045 sayılı 

Yasa'nın yürürlüğe girmesinden sonra işe veya göreve girmek isteyenlerden, önceki güvenlik 

soruşturmalarına bakılmaksızın, işçiler açısından sınava girme koşulu aranmamasına karşın kamu 

görevlileri açısından  kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak sınavlara katılmaları ve sınavları 

kazanmaları koşulu aranması eşitlik ilkesine aykırıdır. Açıklanan nedenlerle kural, "kamu görevlileri" 

yönünden Anayasa'nın 10. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2001/390, K. 

2004/35, 17.03.2004, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 23.01.2018. 

http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3077/42645
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ve benzeri kararlarında, aynı görev için farklı niteliklere bakılmasını temelinde yatan 

bir “haklılık” unsurunun varlığını incelemiştir. 201 

“Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı 

anlamına gelmez; kimilerinin Anayasa'nın 13. maddesinde öngörülen 

nedenlerle, değişik kurallara bağlı tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık 

oluşturmaz. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için 

değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal 

durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa 

Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmiş olmaz.” 

Anayasa Mahkemesi,  eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacak “haklı nedenler” 

kriterini başka bir kararında şu şekilde ifade etmiştir: 202 

“Kanun karşısında eşitlik demek, bütün yurttaşların, her yönden aynı 

hükümlere bağlı tutulmaları demek değildir. Bir takım yurttaşların başka 

hükümlere bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta ise, böyle bir 

durumda Kanun karşısında eşitlik ilkesinin çiğnenmiş olmasından söz 

edilemez. İnsanlar arasında yaradılış veya çalışma gücü veya sağlık 

bakımından veya nitelikçe buna eşit nedenler dolayısıyla pek çok ayırım 

bulunduğu açık bir gerçektir. Örneğin, bir kadınla bir erkeğin, sakat bir 

kimse ile sağlam bir kimsenin, askerlik yükümü bakımından, bir zenginle 

bir orta halli kimsenin belli bir vergi yükümü bakımından çok başarılı bir 

öğrenci ile orta başarılı bir öğrencinin başarılı öğrencilere ödenmesi 

gerekli bir yardım parası alacağı bakımından; başka başka hükümlere 

bağlı tutulmaları, eşitlik ilkesine aykırı olamaz; çünkü bu ayrı tutma, haklı 

nedenlerin sonucudur.” 

Kamu hizmetine girme hakkı açısından kararlarda sözü edilen haklı nedenler, 

görevin gerektirdiği niteliklerden oluşmaktadır.203 Yani kamu hizmetlerine girerken 

yapılan ayrım yalnızca görevin gerektirdiği nitelikler dikkate alınarak yapılabilir. 

                                                            
201  Anayasa Mahkemesi E. 1997/29, K. 1998/19, 15.04.2000, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 23.01.2018. 
202  Kararda hâkimlik görevinden ayrılıp meclis üyeliği yapmış kişinin, sonradan görevine dönmesi 

esnasında avantaj sağlanması eşitliğe aykırı bulunmuştur, Anayasa Mahkemesi E. 1966/11; K. 1966/44, 

27.12.1967, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 31.01.2018. 
203 Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 54. 
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Görevin gerektirdiği niteliklerin nelerden oluştuğuna dair mevzuatta genel bir tanım 

bulunmamaktadır. Fakat yargı kararlarından “görevin gerektirdiği nitelikler” den ne 

anlaşılması gerektiğine dair aydınlatıcı ifadelere ulaşmak mümkündür. 1979 yılında, 

eşinin yabancı olması nedeniyle hâkimlik mesleğine alınmayan davacı tarafından, söz 

konusu işleme karşı açılan davada, Anayasaya aykırılık iddiasının Danıştayca ciddi 

bulunması üzerine konu Anayasa Mahkemesi önüne gelmiştir.204 Anayasa Mahkemesi 

bu kararında, görevin gerektirdiği niteliklerin taşıması gereken özellikleri şu şekilde 

ifade etmiştir: Nitelik kişide bulunmuyorsa, kişinin görevin gerektirdiği ödevleri 

yerine getirmesi düşünülememesi ya da nitelik kişide bulunmuyorsa kişinin görevin 

beraberinde getirdiği ödevleri iyi bir şekilde yerine getirememesi gerekir. 

Mahkeme bahsedilen kararında ortaya koyduğu yaklaşımı diğer birçok kararında 

da aranan koşul ile görev arasında nesnel, zorunlu bir bağın varlığını aramıştır. 

Örneğin, Anayasa Mahkemesi başka bir uyuşmazlıkta, kişilerde aranacak şartların ülke 

gerçeklerine uygun olması, amaca aykırı olmaması ve hakkın özünü etkilemeyecek 

şekilde belirlenmesi gerektiği tespitlerinde bulunmuştur.205 

Nihayet, Anayasa Mahkemesi önüne gelen yakın tarihli bir iptal davasında söz 

konusu göreve atanmak için aranan şartlardan birisinin “… başvurma tarihine göre 

son 5 yıl içinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak …” şeklinde düzenlenmiş 

                                                            
204  Anayasa Mahkemesi, E. 1979/19, K. 1979/39, 09.10.1979, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. Kararda Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili kanaatini içeren 

kısım şu şekildedir: “Bu kuralda önem taşıyan ve üzerinde durulması gereken yön, ödevin gerektirdiği 

niteliklerin ne olduğu ve bu sözcüklerden ne anlaşılmak gerektiğidir. Anayasa, ödevle nitelik arasında 

sıkı bir ilişki ve bağ olduğunu, bunun dışında hizmete alınmada hiç bir nedenin gözetilemeyeceğini, 

daha açık bir anlatımla ayrımın yalnızca ödev - nitelik ilişkisi yönünden yapılması gerektiğini 

buyurmaktadır. O halde ödevle, onun gerektirdiği niteliği birbirinden ayrı düşünmeye olanak yoktur. 

Buna göre, o nitelikler görevlilerde bulunmadıkça o ödev yerine getirilemeyecek ya da ödev iyi bir 

biçimde yerine getirilmiş olmayacak demektir. Kamu hizmetlerinin özellikleri olduğu ve bu hizmetleri 

gören idare ajanlarının da özel statülere bağlı bulunduğu bilinen bir gerçektir. Memurlarda yasalarca 

aranan nitelikler ve onlar hakkında yasalarda öngörülen kısıtlamalar, kamu hizmetinin etkin ve 

esenlikli bir biçimde yürütülmesi amacına yöneliktir. Bu nedenle bir kamu hizmetine alınacaklarla ilgili 

yasal niteliklerle kısıtlamalar düzenlenirken, doğrudan doğruya, o hizmetin gereklerinin gözönünde 

tutulması, başka bir anlatımla konulan nitelik ve kısıtlamalarla hizmet arasında gerçeklere uyan, nesnel 

ve zorunlu bir neden sonuç ilişkisinin kurulması gereklidir.” 
205  Anayasa Mahkemesi, E. 1973/37, K. 1975/22, 3.12.1975, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 06.01.2018. 
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olmasını, adayda aranan şart ile söz konusu kamu hizmeti arasında neden-sonuç bağı 

kurulmadığından görevin gerektirdiği bir nitelik olarak değerlendirmemiştir. 206 

Danıştay’ın da benzer konuda verdiği kararlar vardır ancak Danıştay, görevin 

gerektirdiği niteliklerden ne anlaşılması gerektiğini görev için kişilerde aranan 

koşulların sağlanıp sağlanmadığıyla sınırlı bir biçimde incelemektedir.207  

Herkesin kamu hizmetine girme hakkına sahip olması, mesleklerin gerekli 

kıldığı çeşitli konularda genel ve objektif koşulların belirlenmesine engel değildir.208 

Yargı mercileri de bazı görevler için öğrenim düzeyinin dikkate alınması209, kıdem 

şartı aranması, engellilere ayrılan kontenjanlar, deneyimli olmanın sağladığı avantaj210, 

özel hayata ilişkin görevle ilgili kısıtlamalar211 gibi durumların eşitlik ilkesine ve kamu 

hizmetlerine girme hakkına aykırı olmadığı görüşündedir. 

B. Liyakat İlkesinin Devlet Memurları Kanunu’nda Düzenlenişi 

Liyakat ilkesine ilişkin ele alınması gereken ikinci esas norm, DMK’de temel 

ilkeler başlığı altında m. 3/C’de düzenlenmektedir. 212  Liyakat ilkesinin, DMK’de 

temel ilkeler başlığı altında düzenlenmiş olması, liyakatin DMK’nin temelini 

                                                            
206 “…Zira kişilerin memur statüsüne girmeden önce siyasi bir partiye üye olmalarının daha sonra 

yürütecekleri kamu hizmetini ne şekilde etkileyeceği konusunda günün koşullarına uygun bir neden- 

sonuç bağı kurulamayacağı gibi böyle bir yasaklamanın temel hakkın özüne dokunulamayacağını 

öngören Anayasa'nın 13. maddesine de uyarlık göstermeyeceği açıktır…. Öte yandan temel hakların 

sınırlandırılmasındaki amaç ile sınırlamanın sonucu arasında yapılacak düzenlemenin hukuka ve kamu 

gereklerine uygunluğunu belirleyecek en önemli unsur ölçülülük ilkesi olup bu anlamda maddede 

öngörülen kısıtlamanın, bizzat kendisinde ve özellikle 5 yıllık bir süreye bağlanmasında ölçülülük 

ilkesinin esas alındığı Anayasa'nın 13. maddesine uyarlık bulunmamıştır….”, Anayasa Mahkemesi, E. 

2002/38, K. 2002/89, 08.10.2002, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
207 Danıştay 12. Dairesi, E. 2015/2379, K. 2015/6028, 18.11.2015; Danıştay 12. Dairesi, E. 2015/3408, 

K. 2015/5510, 22.10.2015; Danıştay 5. Dairesi, E. 1987/2417, K. 1988/1286, 14.04.1988, Kazancı 

İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 06.01.2018. 
208 Yasin SEZER, Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, s. 44.  
209 Danıştay 5. Dairesi, E. 1995/1960, K. 1996/3949, DD, S. 93, s. 292. 
210  Anayasa Mahkemesi, E. 1967/41, K. 1969/57, 12.03.1971, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
211  Anayasa Mahkemesi, E. 1973/21, K. 1973/36, 26.02.1974, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
212 Madde 3/C: “Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve 

yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla 

uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” 
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oluşturması ve böylelikle tarafsız bir memurluk süreci oluşturulmak istenmesinin 

göstergesidir.213  

Liyakat ilkesinin düzenlendiği DMK m. 3/C’de, ilkenin yalnızca devlet 

memurları için geçerli olduğu açıkça ifade edilmektedir. Dolayısıyla DMK’nin 4’üncü 

maddesinde sayılan memur dışında kalan personel (sözleşmeli personel ve işçiler) 

DMK’de düzenlenmekte olan liyakat ilkesinin kapsamında 

değerlendirilemeyeceklerdir.214 

Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen liyakat ilkesiyle, bütün devlet 

memurlarının meslek için yeterli olduğunun, tarafsız kurullarca yapılan 

değerlendirmelere bağlı kılınması hedeflenmektedir.215 Kurumlarca yapılacak yarışma 

sınavlarında, adaylık sürecinin bitiminde ehliyeti ölçmeye yönelik değerlendirmeler, 

terfi esnasında yapılacak değerlendirmelerde yetkili makamların nesnelliği ve 

objektifliği liyakat ilkesi doğrultusunda işlem tesis edilmesiyle mümkündür. 

Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmekte olan liyakat ilkesinin kapsamının 

belirlenmesi, memur kavramının açıklanmasıyla mümkündür. 

Memura ilişkin iki farklı düzenleme ile karşılaşmaktayız: Anayasa m. 128 ve 

DMK m. 4. Anayasa m. 128 ile DMK m. 4’te yer alan düzenlemeler içerik olarak 

birbirinden farklıdır. Anayasa m. 128’de yer alan bahsedilen memur, genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 

                                                            
213 İbrahim PINAR, Açıklamalı-İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu Şerhi-1. Cilt, Seçkin Yayınevi, 

10. Baskı, 2009, s. 36. 
214  20.11.2017 tarihli 696 sayılı KHK’nin 17. Maddesi ile geçici personel statüsü DMK’den 

çıkarılmıştır. Dolayısıyla istihdam türlerinin sayısı üçe düşmüştür. Aynı KHK ile geçici personel 

istihdamını gerektiren haller, sözleşmeli personel başlığı altında düzenlenmiştir. Önceden geçici 

personel tarafından yerine getirilen hizmetler sözleşmeli personele devredilmiştir. Diğer yandan mevcut 

düzenlemede bulunan işçiler, özel hukuka tabi oldukların DMK kapsamında değerlendirilemezler. 

Sözleşmeli personele ise ancak DMK’de açıkça belirtildiği sürece o hükümle sınırlı olarak kanun 

kapsamındadır. 
215 İbrahim PINAR, age. , s. 34. 
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sürekli görevleri yerine getiren kişilerdir. 216  DMK m. 4’te bahsedilen memur ise, 

Anayasadaki düzenlemeye benzer şekilde genel idare esaslarına göre yerine getirilmesi 

gereken kamu hizmetlerinde görevli olmakla beraber; asli ve sürekli kamu hizmetleri 

arasında Anayasadakine benzer bir şekilde “asli ve sürekli” görev ayrımı 

yapılmaksızın tüm görevleri yerine getiren kişilerden oluşmaktadır.217   

 Bahsedilen iki düzenleme incelendiğinde memurların yerine getirmekle 

yükümlü olduğu görevlerin kapsam ve niteliklerinin farklı olduğu göze çarpmaktadır. 

Anayasada yer alan “asli ve sürekli” ifadesi, memurlarca yerine getirilecek görevleri 

nitelemek için kullanılırken; DMK’de “asli ve sürekli” ifadesi memurlar aracılığıyla 

yerine getirilecek hizmetleri nitelemektedir.218  

İki düzenleme arasında çelişki olduğu konusundaki şüphe, öncelikle Anayasa m. 

128’de yer verilen düzenlemenin, memurluğun tanımı olarak algılanmasından 

kaynaklanmaktadır. Anayasa m. 128 bir tanımdan öte hangi görevlerin kamu 

görevlileri eliyle yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu belirtmektedir. Anayasa m. 

128’de sayılan görevler memurlar ya da diğer kamu görevlileri eliyle yerine 

getirilebilir. Diğer yandan DMK m. 4’te yer alan ifade, memura ilişkin bir tanımdır. 

Memurun, DMK m. 4 kapsamında sayılan ancak Anayasa m. 128’de sayılanlar dışında 

kalan görevleri yerine getirmesine engel bir hüküm yoktur. Örneğin, Dolayısıyla, 

memurların DMK m. 4’te ifade edildiği şekilde geniş görev alanına sahip olması, 

Anayasa’ya aykırılık oluşturmaz. 

                                                            
216  Madde 128/1: “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 

memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” 
217    Madde 4: “…A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel 
kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile 
görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. 
  Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, 
programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.” 
218 Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 64. 
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Ayrıca, söz konusu iki hüküm arasında kıyas yapılırken öncelikle, anılan 

hükümlerin içinde yer aldıkları düzenlemelerin yapıldığı tarihlerin farklılığının da 

gözden kaçırılmaması gerekir. Nitekim 657 sayılı Kanun, henüz 1982 Anayasası ile 

ortaya çıkan kamu görevlisi-memur ayrımı ortaya çıkmadan önce; günümüzde diğer 

kamu görevlileri kapsamında ele alınan hâkimler, öğretim üyeleri, askeri personelin 

tümünün memur kavramı içinde, özel bir statü olarak ele alındığı bir dönemde ihdas 

edilmiştir.219  Anayasa Mahkemesince söz konusu işlemler her ne kadar özel statü 

olarak kabul edilmekteyse de220, nihayetinde bu mesleği yerine getiren görevlilerin 

kapsamına sokulabileceği, memur dışında bir statü mevcut değildi. Dolayısıyla söz 

konusu görevliler için memur dışında bir statünün kabul edilmediği 1961 Anayasası 

döneminde çıkarılan 657 sayılı Kanun’da memur kapsamının bu denli geniş tutulması 

olağandır.221   

Anayasa m. 128 ve DMK m. 4 beraber yorumlanırken, memurlar ve diğer kamu 

görevlilerinin Anayasa m. 128’de belirtilenler dışındaki kamu hizmetlerinde 

görevlendirilebilmelerine engel bir hüküm bulunmadığı derpiş edilmelidir.222 Diğer bir 

ifadeyle Anayasa m. 128’de belirtilen görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri 

eliyle yerine getirilmesi gereken asgari hizmetler olarak yorumlanması, Anayasa’ya 

aykırılık problemini ortadan kaldıran bir yorumdur.223  

Liyakat ilkesinin kapsamının yanı sıra DMK bağlamında nasıl yorumlanacağı da 

önem taşımaktadır. Liyakat ilkesi, DMK m. 3/C’de yer alan ve devlet memurları 

                                                            
219 Onur Ender ARSLAN, age. , s. 51. 
220  Anayasa Mahkemesi, E. 1968/44, K. 1969/68, 22.07.1970, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 08.02.2018. 
221  1961 Anayasası döneminde ÖZYÖRÜK, memurluk konusunda dönemin Devlet Memurları 

Kanunu’nda yer alan düzenlemenin, dönemin Anayasası’nda yer alan memur tanımından daha geniş 

olduğunu ve bu durumun Anayasa’ya aykırılık oluşturduğunu ifade etmektedir. Bkz. Mukbil 

ÖZYÖRÜK, Ders Notları, s. 102. ÖZYÖRÜK, Anayasa’nın 117. maddesinde yer alan düzenlemeyi, 

memurluğun tanımı olarak değerlendirmektedir.  
222 Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 65. 
223 Mehmet Rauf KARSLI, age. , s. 65. 
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hukukunun üzerine inşa edildiği üç ilkeden birisidir. 224  DMK m. 3’te düzenlenen 

sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkeleri memurluk mesleğinin temelini 

oluşturmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle memurluk hukuku bu üç temel ilkenin üzerine 

kurulmuştur. Söz konusu ilkeler birbirini tamamlayıcı olup, herhangi biri diğerlerinden 

bağımsız olarak düşünülemez. Memurluk hukukunda hizmetlerde etkinliği, verimliliği, 

tarafsızlığı sağlamayı hedefleyen bu ilkeler aynı zamanda kamu görevlilerinin, kamu 

hizmeti ve devletle olan ilişkilerindeki ana unsurları ortaya koymaktadırlar.225 

Sınıflandırma 226 ; nitelikleri, yetişme, hizmete alınma ve yükselmeleri 

bakımından kendilerine aynı işlem uygulanan görevlilerin, belirli bir amaca yönelik 

bir hizmet kümesi içinde toplanmasıdır.227 DMK m. 36 ile on iki hizmet sınıfı kabul 

edilmiştir. Bunlar: genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, sağlık 

hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, 

avukatlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma 

hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, mülki idare 

amirliği hizmetleri sınıfı ve milli istihbarat hizmetleri sınıfıdır.228 

Memurların içinde bulunduğu sınıflar yasama organınca çıkarılacak bir kanunla 

sayı ve nitelik olarak belirlenir. 229  Ancak bu kadrolarda çalıştırılacak kişilerde 

aranacak şartlar yasalarla veya yasalar çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklere 

bırakılabilir.230  

                                                            
224 Metin GÜNDAY, age. , s. 589. 
225 Tayfun AKGÜNER, age. , s. 33. 
226 Madde 3/A : “Sınıflandırma: A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet 

memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.” 
227 Acar ÖRNEK, age. , s. 193. 
228 2016 yılından önce sayısı on olan hizmet sınıflarına, 25.7.2016 tarihli 668 sayılı KHK ile “Jandarma 

Hizmetleri Sınıfı” ve “Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” olmak üzere iki sınıf daha eklenip, neticede 

sınıf sayısı 12’ye yükselmiştir. 
229 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 843. 
230 Ibid, s. 850. 
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Memurlar kendi sınıflarına tabiidirler ve bir başka sınıfa geçebilmeleri için o 

sınıfın niteliklerine haiz olmaları gerekmektedir.231 İdare bazı durumlarda DMK m. 

71’e göre 232 , görev ve unvan eşitliği gözetmeden memurları meslekleri ile ilgili 

sınıflara kazanılmış hak ve aylık dereceleri ile geçirebilmektedir. İdare bu konuda 

takdir yetkisine sahiptir.  

Kariyer ilkesi 233  kişinin başarı derecesini ortaya koyarak uzmanlık alanında 

ilerleyebilmesidir. 234  Kariyer ilkesi dar ve geniş anlamda olmak üzere iki anlama 

sahiptir. Kişinin seçtiği uğraşın ömür boyu sürecek olması geniş anlamda; devlet 

örgütünün belli niteliklere sahip, nesnel kurallarla belirlenmiş hizmet sınıflarında 

uzmanlaşmak ise dar anlamda kariyer ilkesini ifade etmektedir.235 Memurluğun bir 

meslek olması, kariyer ilkesinden kaynaklanmaktadır. Memuriyet esnasında yükselme 

ise dar anlamda kariyer ilkesinin uygulamaya yansımasıdır. 

Liyakat ilkesi ise memur hukukuna hâkim olan ilkelerden sonuncusudur. 

Liyakat, sınıflandırma ve kariyer ilkeleri, Türk memur hukukunun omurgasını 

oluşturmaktadırlar. 236  Liyakat ilkesi hem doğrudan idarenin personel unsurunun 

oluşturulmasında etkili olan tek ilke olması, hem de diğer temel ilkelerin 

uygulanabilmesinin ön koşulu olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir.237 

Kamu hizmetine alımlarda, görev sınıfları içinde ilerlemede, görevde 

yükselmede, görevin sona erdirilmesinde ve görevden uzaklaştırmada görevde 

                                                            
231 Metin GÜNDAY, age. , s. 591. 
232 Madde 71/2: “Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına 

veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden 

kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.” 
233 Madde 3/B: “Kariyer: B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme 

şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.” 
234 Kariyer sisteminin karşıtını oluşturan sisteme “görev sistemi” denilmektedir. Söz konusu sistemde 

personel belli bir görevi yerine getirmesi için hizmete alınır ve söz konusu görevin son bulmasıyla 

kişinin personel statüsü de ortadan kalkar, yani işine son verilir. AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. 

, s. 597. 
235 Tayfun AKGÜNER, age. , s. 35. 
236 Tayfun AKGÜNER, age. , s. 35. 
237 Burhan AYKAÇ, agm. , s. 93. 
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yeterliliğin her zaman dikkate alınması gerektiği konusunda liyakat ilkesi idareyi 

sınırlamaktadır. 238  Liyakat ilkesinin uygulama anının boş kadroya ilişkin ilanın 

yapılmasıyla başlaması, diğer ilkelere kıyasla daha geniş bir uygulama alanına sahip 

olmasına neden olmaktadır. 

Sınıflandırma ilkesi sayesinde idare, göreve alınacak personelde gerekli 

nitelikleri daha kolay belirleyebilmektedir. 239  Sınıflandırma ilkesiyle personel 

işlemlerinin birtakım rasyonel esaslara bağlanması amaçlanmaktadır. Uzmanlık, 

yeterlilik gibi rasyonel esaslar kamu hizmetinin daha iyi yerine getirilebilmesi amacına 

hizmet etmektedir. Görevlilerin sınıflandırılmasıyla belli amaca yönelik görevlerde 

uzmanlaşma ve hizmetin gerektirdiği yeterlilikler tespit edilir. Tespit edilen 

gerekliliklerin, tarafsız bir şekilde sağlanmasında ise liyakat ilkesi devreye 

girmektedir.  

Liyakat ve kariyer ilkeleri arasındaki ilişki, teknolojik ve ekonomik gelişmelerle 

ortaya çıkan ihtiyaç çeşitliliği sonucunda ortaya çıkmıştır. Modern personel 

yönetiminde kariyer ilkesinin amacı yetenekli kişileri mesleğe çekmek ve meslekte 

alıkoymaktır.240 Böylelikle liyakat sistemiyle seçilen nitelikli personelin, kariyer ilkesi 

sayesinde meslekte kalıcılığı sağlanmaktadır. Fakat günümüzde kariyer düzeninin 

sağladığı güvenceler, uzmanlaşma gereklerini karşılamakta tek başına yetersiz 

kalmaktadır. 241  Bu yüzden diğer ilkelerle desteklenmesi gerekmektedir. Zira söz 

konusu ilkeler birbirini destekleyici nitelikte olup, biri diğerinden bağımsız olarak 

düşünülemez. Söz konusu ilkelerden sadece birinin uygulanması durumunda 

kayırmacılık sisteminin doğurduğu sonuçlar ortaya çıkacaktır.242 Bu nedenle liyakat 

                                                            
238 AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 597. 
239 Nuri TORTOP, Personel Yönetimi, s. 100. 
240 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 130. 
241 Acar ÖRNEK, age. , s. 191. 
242 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 130. 
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ilkesinin tam manasıyla uygulanmasından kariyer ilkesine dayalı liyakat sisteminin 

anlaşılması gerekir.  

Sonuç olarak, her üç ilke de nihai olarak nitelikli ve belli dallarda uzman olan 

kişiler tarafından kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamaya 

hizmet eder. Bazı kaynaklarda, idareye personel sağlanmasında ve bu kaynaktan en 

etkili ve verimli biçimde yararlanılmasında DMK m.3’te belirtilenlere ek olarak bazı 

ilkeler kabul edilmiştir. Bunlar; “tarafsızlık, adil ve yeterli ücret, hizmet içi eğitim, 

uzman kişilere başvurma” şeklinde sıralanabilir. 243 Ancak iyi işleyen bir personel 

sistemi kabul edilen ilkelerin çokluğundan ziyade, temel ilkelerin uygulamaya ne 

ölçüde yansıtıldığıyla alakalıdır. 

C. Liyakat İlkesine İlişkin Diğer Düzenlemeler 

Liyakat ilkesinin uygulama alanının DMK ile sınırlı olmadığı daha önce ifade 

edilmişti. Anayasal dayanağını m. 70’in oluşturduğu liyakat ilkesinin uygulanmasına 

yönelik çeşitli hükümler; farklı statülere ilişkin çeşitli kanunlarda yer almaktadır. 

Özellikle Anayasa m. 128’de yer alan “diğer kamu görevlileri” nin tabi olduğu liyakat 

ilkesi, pek çok kanuni düzenlemeye yayılmış durumdadır.  

Liyakat ilkesi kapsamında değerlendirdiğimiz hukuki düzenlemelerde, her 

zaman liyakat kavramına doğrudan yer verilmemektedir. Söz konusu hukuki 

düzenlemelerde bazen doğrudan “liyakat” ifadesi kullanılmaktaysa da çoğunlukla 

liyakat ilkesi “yeterlilik” kavramı ile ifade edilmektedir. Başka bir deyişle yeterlilik 

kişinin mesleğiyle ilgili liyakatini ortaya koyan somut bir tespittir. Bu nedenle 

yeterlilik ifadesi hukuki düzenlemelerde daha çok sınav, değerlendirme gibi 

uygulamalarla özdeşleşmiştir. Örneğin; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu m. 63’de 

düzenlenen sicil değerlendirmesi uygulaması ile kişilerin yeterliliğinin ölçüleceği ifade 

                                                            
243 Ibid, s. 33-45; Abdullah UZ, agm. , s. 89. 
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edilirken; aynı kanunun 17. maddesinde mülakat ile kişinin liyakatinin ölçüleceği 

belirtilmektedir.244 Mülakat ile ölçüleceği belirtilen liyakat, yeterlilikten daha geniş ve 

soyuttur. Dolayısıyla “yeterlilik”in geçtiği düzenlemelerin de liyakat kapsamında 

değerlendirilebileceği sonucuna varmaktayız. Örneğin; 2802 sayılı Hâkimler ve 

Savcılar Kanunu m. 9/A245; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu m. 26, 

42, 54 246 ; 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun m. 34247; 4059 sayılı 

Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m. 7/c248 “yeterlilik” 

ifadesinin geçtiği liyakate ilişkin hükümlerden birkaçıdır. 

 

 

III. LİYAKAT İLKESİNİN İSTİSNALARI 

Liyakat sisteminde kamu personelinin politikacıların baskısından, halkın 

taleplerinden en az şekilde etkilenmesi sağlanması; tarafsız ve etkin bir kamu hizmeti 

tesis edilmesinde önemli bir role sahiptir. Ancak siyasi iktidarın politikalarını 

bürokrasi eliyle uygulatabilmesi için bazı imkânlara sahip olması gerektiği de inkâr 

                                                            
244 Madde 63/6: “Sayıştay denetçilerinden yükselme sürelerini dolduranların bulundukları kadroda üst 

derece aylığı verilerek veya üst kadroya atanarak yükselmelerinde sicillerine göre belirlenecek yeterlik 

esastır.”  Madde 17/6-b: “Mülâkat, ilgilinin; c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin… puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.” 
245 Madde 9/A: “Mülâkat, ilgilinin; c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe 

uygunluğunun ve liyakatinin… puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.” 
246 Madde 26: “..her  rütbe  ve kendi sınıfı içinde  yeterliklerinin  geliştirilmesi  ve sınıf ayrılıklarına 

göre kıt’a veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik derecelerine göre…”; Madde 42: 

“...kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askerî Şuraca belirlenmiş kontenjanlar esas 

alınarak…” ; Madde 54: “Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, 

general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye 

terfi ettirilir.” 
247 Madde 34: “…olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler…” 
248 Madde 7/c: “…Uzman Yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri…” 
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edilemez bir gerçektir. Bu nedenle sınırları sıkı tutulmak şartıyla istisnai ve mecburi 

olarak siyasi atamaların olması gerektiği kabul edilmektedir.249  

Türk hukukunda da liyakat ilkesinin istisnaları mevcuttur. İstisnalar kapsamında 

idarede yer alan önemli mevkilere yeterlilik dışındaki faktörlere –bu faktörler genelde 

siyasi faktörlerdir- bağlı olarak atama yapılmaktadır. Belirli bir mevki için daha 

ehliyetli ve göreve daha uygun olduğu varsayılan bir kimse varken, parti menfaatleri 

açısından daha yararlı olacağı kabul edilen bir başka adayın üstün tutulması durumuna 

siyasi atama denilmektedir.250  

Siyasi atamaların, liyakat sisteminin uygulandığı personel sistemlerinden 

tümüyle dışlanması, uygulamaya aktarılması oldukça zor bir durumdur. Zira bir 

yandan seçilmiş iktidarın, ülke siyaseti için belirlediği politikaları uygulamak en doğal 

hakkıyken diğer yandan bu politikaları uygulamakla görevli personelin tümünü 

seçmesi liyakat ilkesine aykırılık oluşturur. Birbiriyle çatışan iki hususa getirilen en iyi 

çözüm siyasi atamalara kısmen müsaade edilmesidir. 

SEZER, konuya ilişkin eserinde Türk hukukunda uygulanmakta olan liyakat 

sisteminin siyasi atamaları tümüyle reddettiğini ifade etmektedir.251 Bunun gerekçesi 

olarak da siyasi atama olarak görülen atamaların aslında siyasi niyetten öte kişisel bir 

güvene dayanmasını göstermektedir. 252 

Kanaatimizce yukarıda bahsedilen anlamda siyasi atama ile siyasi ya da kişisel 

güvene dayalı atama arasında uygulama açısından bir fark yoktur. Atanan ile atamayı 

yapan arasındaki güven unsuru, hizmetten yararlananlar için liyakatli kamu 

görevlilerine olan ihtiyaç karşısında tatmin edici ve yeterli bir gerekçe 

sayılamamaktadır. 

                                                            
249 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 141. 
250 Cahit TUTUM, Yönetimin Siyasallaşması, s. 12. 
251 Yasin SEZER, Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, s. 87. 
252 Bkz, Yasin SEZER, Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, s. 87. 



63 

Memuriyet kadrolarına herhangi bir sınav uygulanmaksızın yerleşmesi 

mümkün kılınmış, siyasi ve kişisel güven unsuruna dayalı kadrolar liyakat ilkesinin 

istisnalarını oluşturmaktadır. Liyakat ilkesinin istisnalarını oluşturan söz konusu 

atamalar gittikçe daha geniş alanlara yayılmaktadır. 253  Liyakat ilkesine ilişkin 

istisnalar sebebiyle, ülkemiz personel sisteminin liyakat sistemi ile kayırmacılık 

sistemi arasında bir yerde olduğu söylenebilir.254  

Siyasi atamalar genel olarak istisnai memuriyetler ve üst kademe 

yöneticiliklerine yapılan atamalarda söz konusu olmaktadır.255  

A. İstisnai Memurlar 

Atama yönünden, diğer memurluklar için gerekli şartlardan bağışık tutulan ve 

atanmalarında genel şartlar dışında bir şart aranmayan kamu görevlilerine istisnai 

memur denilmektedir.256 İstisnai memuriyetlerin hangi görevlerden oluştuğu, DMK m. 

59 başta olmak üzere çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. Valilik, büyükelçilik, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, özel kalem müdürlükleri DMK m. 59 

kapsamında düzenlenmekte olan istisnai memurluk kadrolarından birkaçıdır.  

İstisnai memuriyet kadrolarının diğer memuriyetlerden farkı, söz konusu 

kadrolara sınav, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi gibi hükümlere bağlı 

olunmaksızın atama yapılabilmesidir.257  İstisnai memuriyet kadroları için geniş bir 

serbestiye sahip olan idarenin, istisnai memurların atanması esnasında adaylarda 

aranacak koşullar açısından iki kanuni sınır dahilinde hareket etmesi gerekmektedir. 

Bunlardan ilki DMK m. 48’de yer alan genel şartlar; ikincisi ise DMK m. 60 gereği 

                                                            
253 Cahit TUTUM, Yönetimin Siyasallaşması, s. 20. 
254 Mustafa Lütfi ŞEN, agm. , s. 92. 
255 Burhan AYKAÇ, agm. , s. 93. 
256  Habip KOCAMAN, “Hukuki Tarihçesiyle İstisnai Memuriyet ve TBMM Örneği”, YASAMA 

Dergisi, S. 4, 2007, s. 57.  
257 Madde 61/1: “60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun 

atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.” 
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ilgili kadro için kuruluş kanununda ya da yönetmeliğinde aranan özel şartlardır.258 

Anayasa m. 70’ten kaynaklanan görevin gerektirdiği koşullara uygun bir şekilde atama 

yapılması gereği, istisnai memurlar için de geçerlidir. Başka bir ifadeyle istisnai 

memuriyetler için de liyakat ilkesi sınırlı bir biçimde uygulama alanı bulacaktır. 

İstisnai memurluklara yapılan atamalarda, siyasal ve kişisel güven ön plana 

çıkmaktadır.259 Bu yüzden bunlara, “itimat mevkileri”260 ya da “duyarlı mevkiler”261 de 

denilmektedir. Danıştay siyasi atamalarda idarenin çok geniş bir takdir yetkisi 

olduğuna hükmederek, minimum denetim yapma yoluna gitmektedir.262 

“Valiliğin, 657 sayılı Yasa'da ilkeleri belirlenen genel memuriyet 

statüsünden, atanma koşulları ve yöntemi, yetki, görev ve sorumluluklar, 

görevden alma sebepleri ve yöntemi yönlerinden farklı bir statü olarak 

düzenlendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu farklılığın temelinde, diğer 

görevleri yanında, valilerin hükümetin temsilcisi ve siyasi yürütme organı 

olması yatmaktadır. Bu farklılıkların bir yansıması da, valilerin 

atanmasında idareye verilen geniş takdir yetkisinin, görevden 

alınmalarında da aynen geçerli olmasıdır. Aksinin kabulü, valilerin, genel 

memuriyet statüsü içinde değerlendirilmeleri sonucunu doğuracak, bu da 

hükümeti temsil görevleri ve siyasi yürütme organı olma vasıfları ile 

bağdaşmayacaktır. Diğer yandan, her idari işlem için geçerli olduğu gibi, 

İl'de görev yapan valilerin merkez valiliğine atanmalarına ilişkin 

işlemlerin de yargı denetimine tabi olduğu açıktır. Ancak yapılacak 

yargısal denetimin, valilik statüsü için yukarıda yapılan açıklamalar ile 

bağdaşır nitelikte olması zorunludur. Bu çerçevede, valilerin atanmaları 

veya merkeze alınmalarına ilişkin işlemlerin yargısal denetimi yapılırken, 

idarenin sahip olduğu geniş takdir yetkisi dikkate alınarak, yetki ve şekil 

yönlerinden sakatlıklarda olduğu gibi açık hukuka aykırılıkların bulunup 

                                                            
258  Madde 60: “İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan 
kimselerden atanmalar yapılabilir. Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. Ancak, Devlet 
sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 
atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri 
taşımak şarttır.” 
259 Yasin SEZER, Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, s. 87. 
260 Briand CHAPMAN, age. , s. 268. 
261 Cahit TUTUM, Yönetimin Siyasallaşması, s. 16. 
262 İDDK, E. 2007/36, K. 2012/1271, 26.9.2013, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
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bulunmadığının ya da idarenin açık bir değerlendirme hatasına düşüp 

düşmediğinin incelenmesi ile yetinilmesi gerekmektedir.” 

İstisnai memuriyetlere atanan bir kişinin görevine son verilirken, idarenin 

sebeplerinin takdiri ya da objektif olması yargı mercileri açısından farklı ele alınmıştır.  

Danıştay yukarıda verilen kararında, istisnai memuriyet kadrosuna atanan bir kişinin 

daha sonra somut nedenlere dayanılarak görevden alınmasında bir hukuka aykırılık 

görmemiştir. Bu bağlamda Danıştay, istisnai memuriyet kadrosunda görev yapan 

kişinin yetersiz olması halinde yerine daha nitelikli bir kişinin istihdam edilebilmesi 

için görevden alınmasını hukuka uygun bulmuştur.263  

Aynı yönde Danıştay 2014 yılında verdiği bir kararda istisnai memuriyet 

görevine atanan bir kişinin salt siyasi ya da kişisel güven nedeniyle görevden 

alınmasını hukuka aykırı bulmuştur. 264  

“Bakana yardımcı olmak üzere 2010 yılında bakanlık müşavirliğine 

atanmış bulunması, görev süresi içerisinde başarısız ya da yetersiz 

olduğunu veya bakanlık müşavirliği görevini mevzuat çerçevesinde 

yapamadığını gösterecek nitelikte herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya 

sunulamamış olması karşısında, somut bir sebep gösterilmeden, salt takdir 

yetkisine dayanılarak bakanlık müşavirliği görevinden alınmasına ilişkin 

müşterek kararnamede ve buna bağlı olarak Sağlık Eğitimi Genel 

Müdürlüğü'ne eğitim uzmanı kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka 

uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında ise hukuki 

isabet bulunmamıştır.” 

Danıştay’ın bu kararında sergilediği tutum, daha önce yer verilen İdari Dava 

Daireleri Kurulu265  kararındakinin aksi yöndedir. Danıştay aktarılan son kararında, 

                                                            
263 Danıştay 5. Dairesi, E. 1996/1272, K. 1997/118, 27.5.1997, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

24.01.2018.“Bakanlık çalışmaları için daha deneyimli personelin atanmasına imkân sağlanması 

amacıyla davacının görevden alındığı anlaşılmakta olup, adı geçenin öğrenimi, geçmiş hizmetleri ve 

nitelikleri nazara alındığında davalı idarece tesis edilen işlemde sebep ve maksat yönlerinden hukuka 

aykırılık görülmemiştir.” 
264  Danıştay 5. Dairesi, E. 2012/5124, K. 2014/2469, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

24.01.2018.  
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uyuşmazlık konusu işlemde idarenin siyasi atama yetkisini, dayandığı sebeplerin 

gerçek olup olmadığıyla sınırlandırmıştır. İşlemlerin gerekçesinin bir gerçekliğe 

dayanıp dayanmadığının incelenmesi, idarenin takdir yetkisini kısıtlayıcı bir nitelik arz 

etmez. Dolayısıyla kanaatimizce son kararıyla Danıştay’ın istisnai memuriyetler 

konusunda ortaya koyduğu yaklaşımı hukuk devleti açısından oldukça yerindedir. 

B. Üst Kademe Yöneticileri 

Üst kademe yöneticileri, hukuki düzenlemelerde tanımlanmayan ve fakat idari 

örgütün üst düzeylerinde yer aldığından ötürü idari işleyiş açısından özel öneme sahip 

personel türüdür. Üst kademe yöneticilerini diğer kamu görevlilerinden ayıran durum 

Anayasa m. 128/3’ten kaynaklanmaktadır. 266  Söz konusu hükümde üst kademe 

yöneticilerinin tanımı yapılmamış, yalnızca diğer kamu görevlilerinden ayrı bir usule 

göre yetiştirileceği belirtilen yeni bir kamu personeli grubu oluşturulmuştur.267  

Üst kademe yöneticilerine somut bir çerçeve kazandırmak amacıyla bir kanun 

çıkarılmışsa da söz konusu kanunun birçok maddesinin Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edilmesi sonucunda, kanun uygulanamaz bir hâl almıştır.268  

Genel bir ifadeyle üst kademe yöneticileri, kamusal politikaları belirleme, 

uygulama ve denetleme işlevlerini yerine getirebilmek için devletin merkez 

teşkilatında görevlerini sürdüren kamu görevlileridir.269 ŞAYLAN “yüksek yönetici” 

şeklinde ifade ettiği üst kademe yöneticileri kavramını, DMK m. 36’da düzenlenen 

                                                                                                                                                                           
265 İDDK, E. 2007/36, K. 2012/1271, 26.9.2013 (Dipnot: 262) 
266  Madde 128/3: “Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak 

düzenlenir.” 
267 Ömer Faruk GÜNAY, “Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi ile İlgili Anayasa Maddesinin İlginç 

Serüveni”, TBB Dergisi, S. 62, 2006, s. 169. 
268 İlk olarak 1984 yılında 3077 sayılı Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında Kanun 

çıkarılmış, kanun bir kez daha görüşülmek üzere meclise gönderilmiş; meclisin aynen kabul etmesi 

üzerine Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 3149 sayılı Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Hakkında Kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Kanun’un çok sayıda hükmünün Anayasa 

Mahkemesince iptal edilmesi sonucunda, Kanun’un uygulanma olanağı ortadan kalkmıştır. Ömer Faruk 

GÜNAY, s. 169. İlgili karar için bkz. Anayasa Mahkemesi E. 1985/3, K. 1985/8, 18.06.1985, Anayasa 

Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
269 Belgin BÜYÜKBUĞA, “Üst Kademe Yöneticilik Kavramı ve Türkiye’deki Araştırmalar Üzerine 

Bir İnceleme”(Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 79. 
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1’inci , 2’nci , 3’üncü  ve 4’üncü derecelerde yer alan, devlet için arz ettikleri önem 

nedeniyle ek gösterge hakkı tanınan görevliler olarak tanımlamıştır.270 Ancak bu tanım 

hukuki bir dayanaktan yoksundur. Anayasa Mahkemesi de yukarıda bahsedilen 

kararında 271 , “üst düzey yönetici” kavramının belirsizliğine dair şu tespitlerde 

bulunmuştur:  

“Öğretide kimlerin üst kademe yöneticisi sayılmaları gerektiği konusunda 

birleşilmiş değildir…. "Kamu politikasının tayinine katılma", "Seçimle 

gelmemekle birlikte etkin bir otoriteye sahip olma", "Kuruluşunun en üst 

düzeyinde bulunan", "Kuruluş amacının gerçekleşmesinden önemli yetki ve 

sorumluluklarla donatılmış, kuruluşun planlama, örgütlenme, personel ve 

kadrolarını yönetme, denetim ve temsil gibi işlevlerin bir bölümünü görev 

olarak yerine getiren" biçiminde ölçütler kullanılması önerilmişse de, 

sorun kesin bir çözüme kavuşturulamamıştır. Mevzuat yönünden de durum 

aynıdır...” 

 Üst kademe yöneticileri ile istisnai memurluklar arasındaki temel fark siyaset ile 

bürokrasi kesimi arasında net bir çizgi çizilememesinden kaynaklanmaktadır. İstisnai 

memurluklarda kişisel ve siyasal gayelerin ön planda olduğu hususunda herkesçe 

mutabık olunmasına karşılık, üst düzey yöneticiler liyakat ve kariyer ilkesine tabidir. 

Dolayısıyla üst kademe yöneticileri siyaset-bürokrasi ayrımında hangi alanda 

bulundukları tam olarak belirli değildir. 

Seçim sonucu başa gelen siyasi iktidarların hedefledikleri politikanın 

uygulayıcıları başta bakanlar olmak üzere, bu kararlara etkili olabilen üst kadrolardaki 

görevlilerin tümüdür.272 Özellikle üst kademelerde bulunan kamu görevlileri, siyasi 

figürlerin hayalleri ve büyük planları ile kurumlarındaki idari görevlerini 

                                                            
270 Gencay ŞAYLAN, “Türkiye’de ve Yabancı Ülkelerde Yüksek Memurlar Sorunu”, AİD, C. 5, S. 1, s. 

43-57, 1972, s. 45. 
271 Anayasa Mahkemesi E. 1985/3, K. 1985/8, 18.06.1985, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, 

Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
272 Bülent ARDANIÇ/Turgay ERGUN, “Siyasal Nitelikli Yüksek Yönetici Atamaları”, AİD, C. 13, S. 

2, 1980, s. 4. 
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gerçekleştirme gerekliliği arasında kritik bir noktada bulunmaktadırlar. 273  İktidar, 

politikasının uygulanmasını kolaylaştırmak için bu kadrolara kendilerine yakın ve parti 

görüşlerine yatkın kişileri getirmeyi tercih etmektedirler. 274  Bu süreçte üst 

kademelerde bulunan kadrolarda siyasi atamalar yoluyla getirilen çok sayıda görevli 

istihdam edilmektedir.275  

Kanaatimizce bu konuda yapılması gereken ilk düzenleme üst düzey 

yöneticilerinin somut bir çerçeveye kavuşturulması olmalıdır.276  

Liyakat ilkesinin istisnaları hakkında özetle şu değerlendirmelerde 

bulunabiliriz: hükümet-idare ilişkilerinde liyakat ilkesinin istisnaları mümkün 

olduğunca dar yorumlanmalıdır. Nitekim liyakat ilkesinin Anayasa m. 70’te kamu 

hizmetine girme hakkı başlığında düzenlenen bir temel hak olduğu göz önüne 

alındığında bir temel hakkın istisnasının mümkün mertebe dar yorumlanması 

gerektiği sonucuna rahatlıkla ulaşılabilir. Diğer yandan liyakat ilkesinin istisnalarının 

gittikçe geniş bir alana yayılması nedeniyle ülkemiz personel sistemi liyakat sistemi 

ile kayırmacılık sistemi arasında bir yerde konumlandırılmaktadır.277  

 Zorunlu haller dışında siyasi atamalarla oluşturulacak yeni kadrolar ihdas 

edilirse, liyakat sistemi bir süre sonra işlevini kaybedecektir. GÜRAN’ın da ifade 

ettiği gibi, liyakat sisteminde oluşacak bir bozulmanın telafisi çok uzun zaman ve çaba 

gerektirecektir.278  

                                                            
273 Hugh HECLO,  “The Future Of Merit”, J. P. PFIFFNER/ Douglas A. BROOK (ed.) içinde, s. 226-

227. 
274 ARDANIÇ/ERGUN, agm. , s. 4. 
275  Başbakanlık tarafından yapılan bir ankete göre siyasi iktidar değişikliğinde üst yöneticilerin 

değişmesi gerektiğini savunanlar %36; değişmemesi gerektiğini savunanlar %64’tür. Bu orana ek 

olarak, üst düzey kamu yöneticilerinin kişisel ya da siyasi nedenlerle bu görevlere geldiğini düşünenler 

%70 iken ehliyet ve liyakate dayandığını ileri sürenler %30 oranındadır. Gürol BANGER, “Türk Kamu 

Üst Yönetiminin İdari Usul Hakkındaki Düşünceleri Araştırma Anketi Sonuçları”, İdari Usul Kanunu 

Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu- Bildiriler, 17-18 Ocak 1998, Ankara, s. 108-109. 
276 Ibid, s. 57. 
277 Mustafa Lütfi ŞEN, agm. , s. 92. 
278 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 141. 
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İKİNCİ BÖLÜM: LİYAKAT İLKESİNİN İDARİ İŞLEMLERDE GÖRÜNÜMÜ 

 

I. GENEL OLARAK 

İdare üstlendiği faaliyetleri yerine getirirken birtakım hukuki işlemler yapmakta 

sonrasında bu işlemleri çeşitli eylemlerle uygulamaya koymaktadır.279 Hukuki işlemler 

bir ya da daha çok kişinin çeşitli hukuksal etkiler yaratmaya yönelik irade 

                                                            
279 Lütfi DURAN, Ders Notları, s. 384. 
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açıklamalarıdır. 280  İdarenin işlemleri de hukuksal etki yaratmaya yönelik irade 

açıklamaları olmakla beraber, söz konusu iradenin idareye ait olmasından ötürü hukuki 

işlemlerden ayrılmaktadır.  

İdarenin işlemleri tabi olduğu hukuk rejimine ikiye ayrılmaktadır.281 İdarenin 

özel hukuk rejimi uygulanan işlemleri olduğu gibi, kamu hukuku uygulanacak olan 

işlemleri de vardır.282 İdarenin kamu hukukuna tabi olan işlemlerini özel hukuka tabi 

işlemlerinden ayırt etmede esas unsur, işlem tesis edilirken kamu gücüne başvurulup 

başvurulmadığıdır.283 Diğer yandan kamu gücüne dayanılarak tesis edilen idari işlem 

kavramı, idarenin kamu hukuku rejimine tabi olan işlemlerinden daha geniş bir içeriğe 

sahiptir. Zira idari işlem tesis etme yetkisine idarenin yanında diğer kamu tüzel kişileri 

de sahiptir. Bu nedenle idari işlem, kamu gücüne dayanılarak, kamu tüzel kişilerince 

tesis edilen işlem olarak tanımlanmaktadır.284 

İdari işlemler her şeyden önce bir hukuki işlemdir.285 Fakat irade açıklamasının 

idare tarafından gerçekleştirilmesi, idari işlemlerin hukuki işlemlerden ayrı bir yargı 

rejimine tabi tutulmasını zorunlu kılar.286 Çünkü idari işlemlerin oluşmasını sağlayan 

irade, kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla kamu gücüne sahiptir. Dolayısıyla 

hukuki işlemden farklı olarak iradenin serbest ve özerk olması söz konusu değildir.287 

Anayasa m. 128 kapsamında olan personel üzerinde tesis edilen işlemler idarenin 

kamu hukuku işlemlerinden, başka bir deyişle idari işlemlerden oluşmaktadır. 

                                                            
280 Sıddık Samir ONAR, Cilt 1, s. 274-275. 
281 Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 660.  
282 Ibid. 
283 Ibid. 
284 Ibid. 
285 Pierre DEVOLVE “L’Acte Administratif”ten aktaran Celal ERKUT, İptal Davasının Konusunu 

Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Matbaası, 2015, s. 9. 
286 Celal ERKUT, age. , s. 9.  
287 Celal ERKUT, age. , s. 9-10. 
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İdari işlemler ise kendi içinde tek yanlı ve iki yanlı işlemler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. İki yanlı işlemler idari sözleşmelerden oluşmaktadır.288 Kural olarak 

Anayasa m. 128 kapsamında olan görevlilerden, sözleşmeli personel dışında kalanlara 

ilişkin atama, terfi, nakil, görevden çıkarma gibi işlemlerin hepsi tek taraflıdır. 289 

Anayasa m. 128’de sayılan şartları sağlayan görevleri yerine getiren sözleşmeli 

personel ile idare arasında yapılan sözleşme, idari niteliktedir.290. Fakat sözleşmeli 

personelin, idarenin tek taraflı idaresiyle atanmasına engel bir hukuk kuralı yoktur. 

Dolayısıyla bunların da tek taraflı bir işlemle atanmaları mümkündür.  

Tek yanlı işlemler maddi açıdan bireysel idari işlemler (idari kararlar) ve 

düzenleyici işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenleyici işlemler genel, kişilik dışı 

ve kural koyan işlemlerdir. İdari kararlar ise belli kişi ve durumlara özgü 

işlemlerdir.291 İdarenin personele ilişkin hem düzenleyici işlemlerinde hem de bireysel 

işlemlerinde liyakat ilkesine uygun hareket etmesi gerekir. Yalnızca bireysel işlemler 

olan personelin atanması, terfi, nakli ya da görevden çıkarılması gibi durumlarda 

tarafsız ve yalnızca görevin gerektirdiği niteliklerden hareket etmesi yükümlülüğü 

yoktur. Aynı zamanda düzenleyici işlemlerinde de liyakat ilkesine uygun 

düzenlemeler yapmak zorundadır.  

İdarenin personel üzerinde tesis ettiği bireysel işlemlerde, liyakat ilkesine 

uygunluğun incelenmesi düzenleyici işlemlere göre nispeten kolaydır. Atama, nakil, 

                                                            
288  Kanunda bir sözleşmenin idari nitelikte olup olmadığı bazen doğrudan belirtilebilir; bazen de 

sözleşmenin tabi olduğu hukuk rejimi gösterilerek ifade edilebilir. Lütfi DURAN, Ders Notları, s. 394; 

Metin GÜNDAY, age. , s. 168; GİRİTLİ/BİLGEN/AKGÜNER/BERK, İdare Hukuku, s. 832. Şayet 

kanunda sözleşmeye ilişkin herhangi bir niteleme yapılmamışsa yargı mercileri çeşitli kriterlere bakarak 

sözleşmenin niteliği hakkında bir karara varmaktadırlar. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Kemal 

GÖZLER, Cilt 2, s. 19 vd. 
289 Atama işleminin tek taraflı olup olmadığı hususu önceleri Fransız doktrin ve mahkeme kararlarında 

oldukça tartışma konusu olmuştur. Conseil d’ 'État başta kamu görevlilerinin atanması işlemini “kamu 

görevi sözleşmesi” ya da “kamu hukuku sözleşmesi” olarak nitelendirmiştir. Sonraları Conseil d’ État 

bu içtihadından vazgeçmiş ve doktrinde de söz konusu atama işleminin infisahî şarta bağlı tek taraflı 

işlem olduğu görüşü hâkim olmuştur, bkz. Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 658. Günümüzde de bu görüş 

geçerlidir. 
290 Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 76. 
291 Metin GÜNDAY, age. , s. 123. 
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terfi gibi personelin niteliklerine ilişkin değerlendirmelerin devreye girdiği 

durumlarda, liyakat ilkesine ilişkin birden çok faktör sonuç işlemi yapmaya iter. Diğer 

bir ifadeyle idareyi kişiler üzerinde liyakat ilkesini sağlamaya yönelik işlemleri 

yapmaya iten etkenler genelde birçok somut durumun bir araya gelmesinden 

oluşmaktadırlar. Örneğin genel olarak göreve ilk atama esnasında kişinin hem sınav 

sonucu hem ahlaki durumu hem de mesleğe uygunluğu idarece dikkate alınmaktadır. 

Söz konusu etkenlerin her biri ayrı bir idari işlem oluşturur. Söz konusu işlemlerin her 

biri diğerlerinden bağımsız olarak, idari işlem niteliği taşımaktadır. Bu şekilde 

aralarında zorunlu bir bağ olmaksızın, sebep sonuç ilişkisi bulunan işlemleri ERKUT 

seri işlem şeklinde tanımlamaktadır. 292  Seri işlem yapılması amaçlanan işlemin 

doğması için, birbirini tamamlayan, ayrılabilir iradelerden ve bu iradelerin bütününden 

oluşan; ancak her bir iradenin sürecin bir halkasını teşkil etmekten ayrı olarak, süreç 

bütününden bağımsız varlığı olan işlem türüdür. 293  Dolayısıyla sağlıklı bir sonuç 

işlemin doğması süreç içerisindeki işlemlerin her birinin ayrı ayrı hukuka 

uygunluğundan etkilenmektedir. Yargısal denetim esnasında sonuç işlemin dava 

edilmesiyle seri işlemler de denetim kapsamında ele alınır.  

Anayasa’nın 2’nci 294  maddesinde ifade edilen hukuk devleti niteliğinin bir 

gereği olarak yasama, yürütme ve yargı organları hukuk kurallarının tümüyle bağlıdır. 

Anayasa’nın 8’nci 295  maddesinde öngörülen yürütme organının hukuka bağlılık 

yükümlülüğünün aynı zamanda yürütme organının bir parçasını oluşturan idareyi de 

bağladığı hususunda şüphe yoktur. İdarenin hukuka uygunluğu, Anayasa’ya, kanuni 

                                                            
292 Celal ERKUT, age. , s. 149.  
293  Bkz. Sait GÜRAN, “İdari İşlem”, Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, 2. Cilt, Beta 

Yayınları, 2001, İstanbul, s.  1276. 
294 Madde 2: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 

haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” 
295 Madde 8: “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve 

kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” 
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düzenlemelere ve düzenli idare ilkesine uygun hareket etmesi yoluyla tesis edilir.296 

Yargı mercileri idari işlemlerin hukuka uygunluğunu bahsedilen bağlamlarda 

değerlendirir. Şayet bir idari işlem anayasal düzenlemelere, kanuni düzenlemelere ve 

düzenli idare ilkesine uygunsa hukuka da uygun olacaktır.  

İdarenin liyakat ilkesine uygun hareket edip etmediğinin incelenmesinde kamu 

hizmetlerine girme hakkı ve eşitlik ilkesi esas temeli sağlamaktadır. Anayasa’da yer 

alan bu iki ilke birbiriyle yakın bağlantılıdır. Bu nedenle çoğu zaman kamu görevlileri 

arasında eşitliğin gözetilmemesi, liyakat ilkesinin de gözetilmediği anlamına 

gelmektedir. KARAHANOĞULLARI da liyakat ilkesini eşitlik ilkesinin kamu 

görevlileri hakkında uygulama bulmuş şekli olarak tanımlamaktadır.297  

İdarenin hukuka uygun olmasının diğer bir gerekliliği kanuna uygun olmasıdır. 

İdarenin kanuna uygunluğunun iki boyutu vardır: idarenin yetkilerinin kanuna 

dayanması ve işlemlerinin kanuna uygun olması. 298   Konumuz açısından bizi 

ilgilendiren kısım, işlemlerin kanuna uygunluğudur. İdarenin kanunlara, kanunlara eşit 

hukuk kurallarına ve genel hukuk ilkelerine uygun davranması Anayasa m. 8’in bir 

gereğidir. 299  İdarenin kamu görevlilerine ilişkin işlemlerinde birçok kanunda 

düzenlenmekte olan liyakat ilkesine uygun hareket etme yükümlülüğü vardır. Ancak 

kanunda açıkça liyakat ilkesi belirtilmemişse dahi, Anayasa m. 10 ve 70 gereği 

idarenin liyakate uygun işlem tesis etme yükümlülüğü devam eder. 

İdarenin hukuka uygunluğu son olarak düzenli idare ilkesine uygun hareket 

etmesiyle sağlanır.300 Düzenli idare ilkesi GÜNDAY tarafından devlet faaliyetlerinin 

belirliliği olarak farklı biçimde ifade edilmektedir. Devlet faaliyetlerinin belirliliği, 

                                                            
296 Tahsin Bekir BALTA, Hukuka Giriş, s. 79-84. 
297 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 250. 
298 Kanuni yetki denilen ilke, idareye ancak kanunda tanınmış olan yetkilerin kullanılabileceği anlamına 

gelmektedir. Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 80.  
299 Ibid, s. 82. 
300 Ibid. 
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idareye takdir yetkisi tanınan alanlarda bu yetkinin belli objektif ölçütler 

doğrultusunda kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Faaliyetlerde belirlilik sağlanması 

ile idare edilenlerin muhatap olacakları işlemler hakkında öngörüye sahip olmaları 

amaçlanmaktadır.301 Devlet faaliyetlerinde belirlilik ise takdir yetkisinin söz konusu 

olduğu konuların yönetmelik, genelge gibi idari işlemlerle düzenlenmesi sonucunda 

sağlanır.302 Takdir yetkisi idari işlemlerin yargısal denetiminde en zorlanılan kısımdır. 

Liyakat ilkesine ilişkin düzenlemelerde çoğu zaman idareye belli bir düzeyde 

değerlendirme yetkisi tanındığından, idarenin takdir yetkisi bu konularda sık sık 

gündeme gelmektedir. Takdir yetkisinin denetlendiği pek çok uyuşmazlığın konusunu 

kamu görevlilerine ilişkin değerlendirmeler oluşturmaktadır. İdarenin personel 

üzerinde tesis ettiği işlemlerinde gözetmesi gereken liyakat ilkesi, yargısal denetimde 

de önem taşımaktadır.  

 

 

 

II. TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLANMASINDA LİYAKAT İLKESİ 

İdarenin tüm faaliyetlerine karşı yargı yoluna gitmeyi mümkün kılan Anayasa m. 

125’in303  beşinci fıkrası söz konusu yargısal denetim esnasında yargı mercilerinin 

uyması gereken sınırlar gösterilmektedir.  

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. 

Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 

                                                            
301 Metin GÜNDAY, age. , s. 46. 
302 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 82; Metin GÜNDAY, age. , s. 46. 
303 Madde 125/1: “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 
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yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” 

Yargısal mercilerin hukuka uygunluk denetimi esnasında tabi oldukları sınırları 

gösteren bir diğer hüküm İYUK m. 2’de yer almaktadır. Hükmün ilgili ikinci fıkrası şu 

şekildedir: 

“İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetimi ile sınırlı- dır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, 

yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 

yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya 

idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. “ 

Hükümde idari yargı mercilerinin yargılama yetkilerinin sınırları konusunda 

açıklanması gereken iki kavram vardır: takdir yetkisi ve yerindelik. 

A. Takdir Yetkisi 

İdarenin tüm hareketlerinin önceden öngörülmesi mümkün değildir. 304  Gün 

geçtikçe artan bu imkânsızlığın nedeni hem söz konusu faaliyetlerin sayısının giderek 

artıyor olması hem de gelişen kamusal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde idarenin 

teknik uzmanlığına artan ihtiyaçtır.305 Yasama organı her geçen gün ortaya çıkan yeni 

bir ihtiyacı karşılamaya yetecek derecede pratik bir uygulamaya sahip değildir. Bazı 

konular açısından ise teknik bilgisi düzenlemeye yapmak için yeterli değildir ya da o 

konuda en doğru seçimi idarenin yapacağına inanılmaktadır. 

Yasama organının bahsedilen nedenlerle idareye bıraktığı alanlarda idarenin 

sahip olduğu serbestiye takdir yetkisi adı verilmektedir. 306  Doktrinde 307  takdir 

                                                            
304 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 420; Yıldızhan YAYLA“İdarenin Takdir Yetkisi”, İÜHFM, C. 30, S. 

1-2, 1964, s. 201; Şükrü KARATEPE, “İdarenin Takdir Yetkisi”, Türk İdare Dergisi, C. 63, S. 392, 

1991, s. 69. 
305 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 421; Nuri ALAN, “Konu Unsuru Bakımından Takdir Yetkisi ve 

Kanuna Aykırılık”, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler-1, Danıştay Yayınları, 1976, s. 

337-338; Şükrü KARATEPE, agm. , s. 69. 
306 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 421; Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 202; Şükrü KARATEPE, agm. , s. 

63. 



76 

yetkisinin kaçınılmaz olduğu konusunda genel bir uzlaşı mevcuttur. Aynı görüş 

Danıştay tarafından da ifade edilmiştir.308 

Takdir yetkisinin varlığını açıklamaya yönelik çok sayıda teori mevcuttur.309 

Ancak takdir yetkisine ilişkin teoriler konumuzun sınırlarını aşacak derinliktedir. Bu 

konuda Türk doktrininde ve yargı kararlarında egemen görüşün takdir yetkisini idari 

işlemin unsurları bağlamında açıklayan teori olduğunu ifade etmek yeterlidir.310  

Takdir yetkisini idari işlemin unsurları bağlamında açıklayan BONNARD’a göre 

kanun ile açıkça belirtilmeyen unsurlar üzerinde idarenin takdir yetkisi söz 

konusudur. 311  BONNARD’ın takdir yetkisini idari işlemin unsurları bağlamında 

açıklayan görüşünü benimseyen doktrinimizde hangi unsur üzerinde takdir yetkisinin 

olabileceği konusunda üç farklı görüş oluşmuştur. Doktrindeki çoğu yazar takdir 

yetkisinin konu unsurunda da bulunmakla beraber, ağırlıklı olarak sebep unsuruna 

ilişkin bir yetki olarak görmektedir.312 Taraftarı sayıca daha az olan ikinci görüşe göre 

ise idarenin takdir yetkisi ancak konu unsurunda kullanılabilmektedir. 313  Takdir 

                                                                                                                                                                           
307 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 421; GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 509; Metin GÜNDAY, İdarenin 

Takdir Yetkisi, s. 9; Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 201; Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 

85; Şükrü KARATEPE, agm. , s. 72; İl Han ÖZAY, age. , s. 456; Bahtiyar AKYILMAZ, “Takdir 

Yetkisinin Yargısal Denetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, S. 

1, s. 23-24.  
308  Danıştay da bir kararında idarenin takdir yetkisinin kaçınılmaz olduğunu şu şekilde ortaya 

koymuştur. “Kamu hizmetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bu hizmetleri bütün ayrıntıları ile gereği 

gibi düzenlemesi mümkün olmayan hallerde idarelere hukuk kuralları içinde bir hareket serbestisi 

tanıması zorunludur. Bu serbestinin idarelerin hukuka bağlılığına istisna teşkil etmeyeceği açıktır.”, 

Danıştay 5. Daire, E. 1969/4331, K. 1970/1004, 26.03.1970, Danıştay Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 1971, s. 

203. 
309 Takdir yetkisini açıklama yönelik teoriler sübjektif açıdan açıklayan, yargı kararları ve kanuna göre 

açıklayan, objektivist realite tezine göre açıklayan ve nesnelci yaklaşıma göre açıklayan teorilerden 

oluşmaktadır. Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 421 vd. ; Cemil KAYA, age. , s. 26-30; Nilay ARAT 

ÖZKAYA, İdarenin Hukuk Sınırları İçerisinde Hareket Serbestisi, Beta Yayınları, 1. Baskı, 2015, 

s. 31-41. 
310  Jülide Gül ERDEM, “Danıştay Kararları Işığında İdarenin Takdir Yetkisi Kavramı” 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 59. 
311 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 425; Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 203. 
312 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 297-298; GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 499; İl Han ÖZAY, age. , s. 

456; Şükrü KARATEPE, agm. , s. 99-100; Cemil KAYA, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal 

Denetimi, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, 2011, s. 207-208; Aydın H. TUNCAY, İdare Hukuku ve 

İdari Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Yayınları, 1972, Ankara, s. 152.  
313 Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 945-946; Muammer OYTAN, “Yargılamanın, Yargılama Teknikleri ile 

Sınırlandırılması”, 1. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Birinci Kitap: İdari Yargı, 1990, Ankara, s. 158; 

Nuri ALAN, “Konu Unsuru”, s.341. 
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yetkisinin ancak konu unsuru üzerinde söz konusu olacağını savunan GÖZLER, 

doktrindeki ağırlıklı olarak savunulan, sebep üzerinde idarenin sahip olduğu düşünülen 

takdir yetkisinin, aslında bir nevi tercihte bulunma niteliğinde olan “değerlendirme 

marjı” anlamına geldiğini ifade etmektedir. İdarenin bu doğrultuda belli seçenekler 

arasında yaptığı seçim ise GÖZLER’e göre, idarenin takdir yetkisini kullanmasından 

farklı bir faaliyettir. 314  Üçüncü görüş olarak BALTA idarenin işlemlerinin tüm 

unsurları üzerinde sınırlı da olsa bir takdir yetkisi olduğunu savunmaktadır.315 Bu üç 

görüş arasındaki fark ileride idari işlemin unsurları bağlamında ele alınacaktır. Takdir 

yetkisinin unsurlardaki durumu yargısal denetim aşamasında önem taşımaktadır.316  

İdarenin bağlı yetki ve takdir yetkisi olmak üzere iki tür yetkisi vardır. 317 

Doktrinde genel olarak iki yetki birbirinin zıttı olarak görülmekteyse de aralarında 

keskin bir ayrım olmadığı da ifade edilmektedir.318 YAYLA, bağlı yetkiyi idarenin 

belirtilen hususlardan hiçbirini gerçekleştiremediği yetki olarak tanımlamıştır: maddi 

vakıaların nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi; muayyen bir yönde harekete geçip 

geçmeme imkânı ve harekete geçme zamanını tayin.319 ONAR ise idari işlemin tüm 

unsurlarının kanunda açıkça belirlendiği düzenlemelerde idarenin bağlı yetkisi 

olacağını ifade etmiştir.320 BALTA bağlı yetkiyi belli durum ve şartların gerçekleşmesi 

halinde belli bir çözüm uygulama ödevi olarak tanımlamıştır.321  

Tüm bu tanımlardan hareketle bağlı yetkinin idarenin işlemlerindeki tüm 

unsurların açık olduğu ve normun uygulanması esnasında idarenin herhangi bir 

                                                            
314 Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 945-946. 
315 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş 1, s. 170. 
316 Biz kanunda açıkça belirtilmemişse idari işlemin sebep ve konu unsurları üzerinde takdir yetkisinin 

olacağını kabul etmekteyiz. 
317 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 426; Şükrü KARATEPE, agm. , s. 69; Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 

202. 
318 Aydın H. TUNCAY, age. , s. 158; René CHAPUS, Droit administratif général, C. 1’den aktaran 

Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 398; Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 202; Şükrü KARATEPE, agm. , s. 

69; George VEDEL, Droit administratif’ten aktaran Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 939. 
319  Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 208. Benzer tasnifi yapan Nuri ALAN, “Konu Unsuru”, s. 342; 

Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 403. 
320 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 426. 
321 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku 1 Genel Konular, s. 134. 
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değerlendirmesinin söz konusu olmadığı yetki olduğu sonucuna ulaşılır. Kısaca bağlı 

yetkinin olduğu işlemlerde idarenin görevi yasa koyucunun yaptığı düzenlemeyi 

uygulamakla sınırlıdır.322  

Yargısal denetimde idarenin bağlı yetki ve takdir yetkisi uygulamalarında 

üstlendiği işlev denetimin içeriğine yön vermektedir.323 Takdir yetkisinde idare bir 

yorum yapmak yahut seçenekler arasında karar vermek zorundadır. Bu yorum faaliyeti 

çoğu zaman ihtiyaçlara en uygun olanın seçilmesi doğrultusunda gerçekleştirilir ki bu 

da ilerde ele alacağımız yerindelik alanına girer. Oysa bağlı yetkide yapılan seçimlerin 

denetlenmesi her zaman hukukiliğe ilişkin bir sorundur. 

Kamu personeline ilişkin düzenlemelerde bağlı yetkinin en sık görüldüğü 

uygulamalar, merkezi sınav puanına göre doğrudan (B) grubu kadrolara yapılan 

atamalar324  ve DMK m. 64’te325  düzenlenmekte olan kademe ilerlemesi işleminde 

hükümde belirtilen şartların gerçekleşmesi üzerine memurun kademe ilerlemesinin 

yapılması işlemleridir. Bunlara benzer düzenlemelerde yargı mercileri önlerine gelen 

uyuşmazlıkta yalnızca kuralın olaya doğru uygulanıp uygulanmadığını 

değerlendirecek, takdir yetkisinin sınırlarına ilişkin bir inceleme yapılmasına gerek 

bulunmayacaktır. 

                                                            
322  Metin GÜNDAY,  “İdarenin Takdir Yetkisi” (Doçentlik Tezi), Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, 1982, s. 2.  
323 Şükrü KARATEPE, agm. , s. 69. 
324 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 

Madde 23: “Adaylar, Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) 

grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle 

yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı 

tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır 

ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı 

olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni 

açıklanan adaya öncelik tanınır.” 
325 Madde 64:“…Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl 

çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci 

madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan 

memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak 

suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir...” 
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Kanuni düzenlemelerde bazen bağlı yetki ve takdir yetkisi birlikte öngörülmüş 

olabilir.326 Aynı işlemin sebep unsuru açısından idareye tanınan takdir yetkisi konu 

unsuru yönünden tanınmamış olabilir. Danıştay bir öğretmenin kurum içi atama 

talebinin reddine ilişkin kararında idarenin kanun ya da yönetmelikle belirlenen 

kıstaslar doğrultusunda en yeterli adayın göreve atanma zorunluluğu bulunduğunu 

ifade etmiştir. 327  Söz konusu işlemde belli sebeplerin gerçekleşmesi durumunda 

idarenin gerçekleştirmesi gereken sonuç kanunla açıkça öngörülmüştür. En yeterli 

adayın belirlenmesi konusunda idarenin takdir yetkisi olsa dahi, adayın en yeterli 

olarak belirlendikten sonra atanması bağlı yetki kapsamında değerlendirilmelidir.  

B. Yerindelik 

Anayasa m. 125’te ve İYUK m. 2’de yer alan yerindelik kavramı doktrinde 

çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır.  

GÜRAN yerindeliği idarenin takdir yetkisinin söz konusu olduğu işlemlerde 

yasanın idareye tanıdığı sınırlar içerisinde eşdeğer kamu yararını sağlayacak 

seçeneklerden herhangi birinin seçimi olarak tanımlamıştır. Yazar yerindelik denetimi 

yasağı Anayasa’da söz edilmese dahi yargı mercilerinin yerindelik denetimi 

yapamayacaklarından ötürü söz konusu hükmü “gereksiz” görmektedir. 328 

 YAYLA ise yerindeliği takdir yetkisinin çekirdeği, yargısal denetimi sona 

erdiren nokta şeklinde ifade etmiştir. Yerindelik hukuka uygunluk denetimini aşan bir 

denetimdir. YAYLA, GÜRAN’a benzer şekilde mahkemenin kural olarak hukuka 

                                                            
326 Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 202. 
327 Danıştay 2. Dairesi, E. 2009/5585, K. 2010/3047, DD, S. 125, Yıl: 40, 2010, s. 124-129; Danıştay 2. 

Dairesi, E. 2005/3514, K. 2007/5077, DD, S. 118, Yıl:38, 2008, s. 115-117; Danıştay 12. Dairesi, E. 

1998/1376, K. 1999/932, DD, S. 102, Yıl:30, 2000, s. 709-712; Danıştay 5. Dairesi, E. 1990/2888, K. 

1993/2376, DD, S. 89, Yıl:25, 1995, s. 238-241. 
328 Sait GÜRAN, “İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları”, Danıştay 140. Yıl Sempozyumu (1-2 

Mayıs 2008), Danıştay Yayınları, 2009, s. 60. 
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uygunluk denetimiyle sınırlı olan yetkisinin, doğal olarak işlemin yerindeliğini 

kapsamadığını kabul etmektedir. 329 

GÖZÜBÜYÜK yerindeliği farklı bir açıdan tanımlamış, idarenin tasarrufunun 

isabetli ve ihtiyaca uygunluğunu yerindelik olarak adlandırmıştır. 330  İdarenin tesis 

ettiği işlemin kamunun ihtiyacını ne derece tatmin edeceği şeklinde yapılan bir 

değerlendirmenin yerindelik alanına gireceği kabul edilmektedir.  

Yerindelik ve takdir yetkisi kavramları arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. 

AKILLIOĞLU, yerindeliğin takdir yetkisinden ayrı bir kavram olarak belirlenmesi 

halinde hukuk devleti niteliğiyle bağdaşmayan hukuk dışı bir alan tesis edileceğinden 

dolayı takdir yetkisi ve yerindeliğin birbirinden ayrılmaması gerektiğini kabul 

etmektedir.331 Son olarak YAYLA yerindelik alanını, takdir yetkisinin içindeki sınırlı 

bir kısım olarak tanımlamaktadır. Başka bir deyişle takdir yetkisi yerindelik alanına 

varmadan önceki aşama olarak tarif edilmektedir.332 

Anayasa m. 125 ve İYUK m. 2 takdir yetkisi ya da bağlı yetki ayrımı 

yapmaksızın idarenin tüm işlemlerini, işlemin bütün unsurları açısından hukuka 

uygunluk denetimi kapsamında değerlendirmiştir. Yerindelik, takdir yetkisinin hukuka 

uygunluk yönünden denetlenemeyen bölümüdür.333 İdari yargı merciinin bir işlemi 

hukuka uygunluk yönünden denetlemesi sonrasında kalan alan yerindeliği 

                                                            
329 Yıldızhan YAYLA, İdare Hukuku, Beta Basım Yayın, 2. Baskı, 2010, İstanbul, s. 193-194. 
330 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, 36. Baskı, 2017, Ankara, s. 17; Benzer bir 

tanım için Ender Ethem ATAY, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 2016, s. 523. 
331 Tekin AKILLIOĞLU, “Yönetsel Yargı ve Denetimin Etkinliği”, AİD, C. 23, S. 1, 1990,  s. 9. 
332 Yıldızhan YAYLA, agm. , s. 207. Benzer görüşte ÇAĞLAYAN, takdir yetkisi ile yerindeliğin iç içe 

geçmiş olduğunu; idarenin faaliyetlerin yerinin ve zamanının belirlenmesi, uygun araç-gereç ve 

yöntemleri belirleme konusunda sahip olduğu yetkinin yerindelik olduğunu ifade etmektedir. Ramazan 

ÇAĞLAYAN, age. , s. 404. 
333 Muammer OYTAN, agm. , s. 156; Aynı görüşte Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 403. Bu konuda 

farklı görüşler mevcuttur. Tekin AKILLIOĞLU, yerindeliği takdir yetkisinin en az denetime tabi 

kılınan alanı olarak tanımlamıştır, bkz. Tekin AKILLIOĞLU, “Yönetsel Yargı ve Denetimin Etkililiği”, 

AİD, C. 23, S. 1, 1990, s. 9-10. Kemal GÖZLER, yerindeliği, hizmetin en iyi biçimde yerine 

getirilmesine yönelik fiili bir durum olarak tanımlamıştır, bkz. Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 951. 
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oluşturacaktır. 334  Yerindelik denetiminin kapsamını ortaya koymak açısından 

VEDEL’in şu ifadeleri oldukça açıklayıcıdır:335 

“Şurası tamamen bir gerçektir ki idari yargıç, bir idari işlemi hukuka 

aykırı olmadıkça sadece yararlı ve yerinde olmadığı için asla iptal 

edemez.” 

Danıştay bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken sözleşmesi 

yenilenmeyen davacı hakkında idarece tesis edilen işlemde yerindelik denetiminin 

sınırlarını şu şekilde açıklamaktadır: 

“Bu unsurlar, sırasıyla yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları olup, 

maksat unsuru yönünden denetimin içinde ise, idarenin takdir yetkisi 

içinde yer alan hususlarda kamu yararı, hizmetin gerekleri yönünden 

yasanın aradığı amaca uygun ilkelerle hareket edilip edilmediği hususu 

yer almaktadır. Bütün bu unsurlar açısından hukuka uygunluk denetimi 

yapıldıktan ve işlem hukuka uygun görüldükten sonra, idari yargının 

denetim alanının dışında bırakılan husus, yerindelik alanına ilişkin olup, 

örneğin aynı hukuki .......... durumunda olan kişiler için bir idari işlem 

yaparken idarenin tercihini şu veya bu kişi lehine kullanması ile ilgili veya 

idarelerin yerine geçerek idari, eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı 

verilmesidir.” 

Karardan da anlaşılacağı üzere takdir yetkisi yargısal denetimin kapsamı dışında 

kalan bir alan değildir. 336  Dolayısıyla takdir yetkisinin yerindelik dışında kalan 

kısımları hukuki denetim kapsamındadır. Yerindelik denetimi hukuka uygunluk 

denetiminin bir istisnasını oluşturmamaktadır. Zira idarenin yerindelik konusunda 

yaptığı tercih hukuka uygunluk denetiminden kural olarak hiçbir şekilde 

etkilenmemektedir.  

                                                            
334 Jülide Gül ERDEM, age. , s. 106; Muammer OYTAN, agm. , s. 56. 
335 George VEDEL, Droit Administratif’ten aktaran, Muammer OYTAN, agm. , s. 156. 
336 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 502. 
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İdarenin kamu görevlileri hakkında takdir yetkisine dayanarak tesis ettiği 

işlemlerden birisi de terfiilerdir. Terfi işlemlerine ilişkin düzenlemelerin çoğunda 

idareye söz konusu personelin görev için yeterliliğini belirleme konusunda 

değerlendirme yetkisi tanınmıştır. Danıştay bir kararında, terfii konusunda idarenin 

sahip olduğu değerlendirme yetkisinin hiçbir surette denetlenemeyeceğini şu 

gerekçeye dayandırmaktadır: 337 

“Davacı, değerlendirmenin ve en yüksek puan alan adayların yönetmeliğe 

aykırı olarak saptandığı konusunda herhangi bir iddiada bulunmamış, 

ancak kendi puanının daha yüksek olmasına rağmen diğer adayın 

ilköğretim müdürlüğüne atanmasının yönetmeliğe aykırı olduğunu ileri 

sürmüştür. Söz konusu yönetmelikte belirtilen görevlere en yüksek puan 

alan adayın değil, Bakanlıkça yapılan inceleme sonunda en uygun görülen 

adayın atanacağı hükmü yer almış olup, bu konuda yönetmeliğin idareye 

tanıdığı takdir yetkisi, yukarıda sözü edilen idari yargılama usulü 

Kanununu nun 2.maddesinde belirtilen yerindelik alanı içinde olduğundan 

idari yargının denetimi dışında kalmaktadır.” 

Söz konusu olayda göreve seçilme durumu bir sınavın yanında idarenin kişi 

hakkında yapacağı değerlendirmeye bağlanmıştır. Fakat takdir yetkisi kesinlikle 

sınırsız değildir. Dolayısıyla yerindelik alanı içinde görülüp her türlü denetimden 

bağışık tutulması uygulamada adaletsiz sonuçlara varabilir. Bu nedenle olsa gerek ki, 

Danıştay zamanla yerindelik alanını dar yorumlamış, takdir yetkisi üzerinde denetim 

alanını artırmıştır.338  

                                                            
337 Danıştay 5. Dairesi, E. 1979/3745, K. 1982/255, DD, S. 48-49, Yıl:13, 1983, s. 97-98; Aynı yönde 

Danıştay 5. Dairesi, E. 1981/2065, K.  1982/6570, 26.05.1982, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

05.02.2018. 
338 “Olayda davalı idarece, dava konusu işlemin ihtiyaç nedeniyle tesis edildiği öne sürülmekte ise de, 

söz konusu atamanın personelin dengeli dağılımını sağlayacak şekilde, öğrenim, uzmanlık, tecrübe, 

bilgi, beceri gibi özellikler ile boş kadro durumuna göre ve hizmetin gereği olan plan dahilinde yapılıp 

yapılmadığı hususu ile …. Tarım İşletmesi Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcısı olarak davacının 

hizmetine yönelik ihtiyacın hangi objektif ölçütlerle belirlendiği ve davacının yerine atama yapılıp 

yapılmadığı hususunun açıkça ortaya konulmaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık 

görülmemiştir.” Danıştay 2. Dairesi, E. 2009/2301, K. 2011/2108, DD, S: 128, Yıl: 41, 2011, s. 98-100. 

Aynı yönde Danıştay 5. Dairesi, E. 2009/4096, K. 2012/1034. 14.03.2012; Danıştay 2. Dairesi, E. 
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Anayasa’da ve doktrinde yargısal denetimi mümkün olmadığı kabul edilen 

yerindelik alanı, “açık hata” halinde sınırlı bir biçimde denetime açılmaktadır. 

BAYRAKTAR, Fransız Danıştay’ından esinlenilen “açık hata” halini idarenin 

takdirinde ilk bakışta fark edilen hata olarak tanımlamaktadır. 339  Açık hata olan 

durumlarda yargı mercilerinin uyguladıkları denetim yine hukuka uygunluk denetimi 

olmakla beraber, hukuka uygunluk denetiminin en uç noktası olarak 

nitelendirilmektedir.340 Danıştay önüne gelen bir uyuşmazlıkta doçentlik kadrosuna 

atanmak için her koşulu sağlayan davacının herhangi bir sebep gösterilmeksizin ilgili 

kadroya atamasının yapılmamasına yönelik işlemde, idarenin herhangi bir sebep 

göstermeksizin atamama yönünde yaptığı işlemi açık hata olarak değerlendirmiştir.341  

“Dava konusu uyuşmazlıkta ise davacının doçent kadrosuna atanabilmesi 

için kanuni her türlü şartları haiz olduğu değerlendirme jürisince 

belirtildiği ve bu kadroya atanması teklif edildiği halde, idare tesis ettiği 

işlemin dayanağını açıklayamamaktadır. Davacının yukarıda belirtilen 

mesleki nitelikleri ve olayın gelişim biçimi karşısında, açık bulunan 

doçentlik kadrosuna atanması konusunda adı geçenin yaptığı isteğin usule 

ya da esasa ilişkin hiçbir neden gösterilmeden reddi yolunda ilgili 

kurullarca verilen kararda, yasanın verdiği takdir yetkisinin 

kullanılmasında açık hata yapıldığı ortaya çıkmaktadır.” 

Sonuç olarak açık hata yoluyla idarenin geniş takdir yetkisinin denetlenebilmesi 

mümkün bir hale gelmektedir. Yukarıda verilen kararda, açık hata nedeniyle yapılan 

denetimde yargı yeri hukuka uygunluk yönünden bir denetim yapmakta, idarenin 

takdir yetkisini işlemin amaç unsuruna ve anayasal ilkelere uygunluk yönünden 

                                                                                                                                                                           
2012/5897, K. 2015/6428, 11.06.2015; Danıştay 5. Dairesi, E. 2015/5620, K. 2015/10030, 08.12.2015, 

Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 27.01.2018. 
339 Erman BAYRAKTAR, “Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi”, İdare Hukuku ve İdari Yargı 

ile İlgili İncelemeler-1, Danıştay Yayınları, 1976, s. 290. Aynı yönde Nuri ALAN, “Türk İdari 

Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Denetimi”,  İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu 

(10-11-12 Haziran) , Danıştay Yayınları, 1982, s. 54-55. 
340 Nuri ALAN, “Yerindelik ve Takdir Yetkisi”, s. 54.  
341  Danıştay 5. Dairesi, E. 1981/2065, K.  1982/6570, 26.05.1982,Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 05.02.2018. 
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sınırlamaktadırlar. Dolayısıyla burada yapılan denetim yerindelik alanına 

girmemektedir. Nitekim yerindelik denetimi eş derecede kamu yararı sağlayacağı 

bilinen seçenekler arasında yapılan seçimdir. Oysa değinilen son uyuşmazlıkta her 

türlü koşulu sağlayan adayın atanmaması yönündeki işlem ne liyakat ilkesi ne de kamu 

yararı amacına uymaktadır. 

C. Takdir Yetkisinin Sınırları 

Takdir yetkisi üzerinde gerçekleştirilen yargısal denetimde, idarece doldurulan 

boşluklar çeşitli araçlarla sınırlandırılır. İdarenin serbest hareket etmesine yönelik 

kuralların sınırlarının somutlaştırılması ancak denetimi sağlayan hukuki araçlar ile 

gerçekleştirilebilir. Söz konusu araçlar doktrinde farklı şekillerde ele alınmaktadır.  

GÖZÜBÜYÜK takdir yetkisinin sınırlarını yasalar, eşitlik ilkesi, kamu yararı 

amacına elverişlilik, gerekçeli olmak ve yasalarda belirtilen özel koşullara uygunluk 

şeklinde sıralamaktadır. 342  KARATEPE takdir yetkisinin sınırlarının özel hukuk 

kuralları, anayasal ilkeler ve yargı kararından oluştuğunu ifade etmektedir.343 KAYA 

ise takdir yetkisinin sınırlarını anayasal kurallar, kamu yararı ve kamu hizmetlerine 

uygunluk, kanuna uygunluk ve gerekçe ilkesi şeklinde ele almaktadır.344 Söz konusu 

ayrımların tümünü daha genel başlıklar altında derleyen BALTA yetkinin kullanımını 

sınırlayan hukuk kurallarını genel olarak üç başlık altında ele almıştır. 345  Bunlar;  

anayasal kurallar, genel hukuk ilkeleri ve özel kurallardır. Biz de çalışma boyunca bu 

ayrımdan yararlanacağız. 

                                                            
342 Şeref GÖZÜBÜYÜK, age. , s. 247. 
343 Şükrü KARATEPE, agm. , s. 106. 
344 Cemil KAYA, age. , s. 129. 
345 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku Genel Konular, s. 138-139. 
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1. Anayasal Kurallar 

Anayasal kurallar idarenin takdir yetkisinin söz konusu olduğu işlemlerin en 

geniş sınırını oluşturur. Takdir yetkisini sınırlayan diğer kurallar, anayasal kuralların 

kapsamını daraltacak nitelikte, spesifik normlardan oluşmaktadır. 

Kamu personel hukukuna ilişkin işlemlerde idarenin takdir yetkisinin Anayasal 

ilke ve haklardan en çok Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yer alan eşitlik, 13’üncü 

maddesinde yer alan ölçülülük ve 70’inci maddesinde yer alan liyakat ilkesi yoluyla 

sınırlandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Söz konusu ilkelerin tümü yalnızca takdir 

yetkisinin söz konusu olduğu sebep ve konu unsurlarında değil, işlemin tüm 

unsurlarında aranacaktır. Bu üç ilke çoğu zaman birbirini destekleyici bir işleve 

sahiptir 

 Özellikle liyakat ve eşitlik ilkelerine aykırılık her zaman birlikte görülür. 

Nitekim liyakat ilkesi eşitlik ilkesinin personel hukukuna yansıma biçimidir. 346 

Liyakat ilkesine ilişkin yer verilen kararların çoğunda, liyakat ilkesine aykırılık 

yanında eşitlik ilkesine aykırılıktan da bahsedilmektedir. Öyle ki, bazen liyakate 

aykırılık tesis eden bir durumda mahkeme yalnızca eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle 

işlemin hukuka aykırı olduğunu sonucuna varmaktadır. Bu duruma kararlarda yeri 

geldiğinde değinilecektir. 

İdarenin işlemleriyle bireylerin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan 

müdahalede bulunabilme yetkinliğine sahip olması Anayasa yargısında ortaya çıkan 

ölçülülük kavramına idari yargıda ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur.347 Anayasa 

Mahkemesi de bir kararında idarenin işlemlerinin ölçülülük ilkesi kapsamında 

                                                            
346 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti, s. 250. 
347 Jülide Gül ERDEM, age. , s. 389. 
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olduğuna işaret etmiştir.348 Ölçülülük ilkesi ile takdir yetkisine konu işlemin denetimi, 

Anayasa m. 125’te yasaklanan türden bir müdahale niteliği taşımaz. 349  Zira 

Anayasa’ya uygun olmayan işlem hukuk dünyasına da ait olmayacaktır. Dolayısıyla 

yargısal denetim aracılığıyla Anayasa’nın gereklerinden birinin sağlanması işlemin 

hukuka uygunluğu sonucunu doğurmaktan öte bir etki yaratmayacaktır. 

 Ölçülülük ilkesi Türk hukuk sisteminde, Fransız Danıştay’ına350 benzer şekilde 

üç unsur bağlamında ele alınmaktadır: elverişlilik, zorunluluk ve orantılılık. 351 

Elverişlilik, zorunluluk ve orantılılık hususlarında işlem üzerinde yargısal merciler 

tarafından yapılacak inceleme, işlemin sebep, konu ve amaç unsurları üzerinde 

gerçekleşir.352  

Anayasa m. 70 iki yönlü bir hükümdür. Bir yönüyle liyakat ilkesi anlamına 

gelmekte ve idareye bir yükümlülük getirmekte; diğer yönüyle bireylere kamu 

hizmetlerine girme hakkı sağlamaktadır. Madde 70’te kamu hizmetine girme hakkı 

ancak Anayasa m. 13’te bahsedilmekte olan ölçülülük ilkesine uygun bir biçimde 

sınırlandırılabilir. Danıştay önüne gelen bir uyuşmazlıkta Anayasa m. 70’te 

                                                            
348  Anayasa Mahkemesi, E. 2003/31, K. 2003/87, 08.10.2003, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 05.02.2018. 
349 Jülide Gül ERDEM, age. , s. 395. 
350  Yüksel METİN, Ölçülülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin 

Yayınevi, 1. Baskı, 2002, s. 154-164. 
351 “Yine Anayasa'nın 13. maddesinde yer alan, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması kriterlerinden 

biri olan ölçülülük ilkesi ise; amaç ve araç arasında makul bir ilişkinin bulunması, diğer bir deyişle 

yapılan sınırlamayla sağlanan yarar arasında hakkaniyete uygun bir dengenin bulunması gereğini ifade 

etmektedir. Bu ilkenin; sınırlayıcı önlem ile sınırlama amacı arasındaki ilişkinin denetiminde, yasal 

önlemin sınırlama amacına ulaşmaya elverişli olup olmadığını saptamaya yönelik "elverişlilik", 

sınırlayıcı önlem in sınırlama amacına ulaşma ve demokratik toplum düzeni bakımından zorunlu olup 

olmadığını arayan "zorunluluk", ayrıca amaç ve aracın ölçüsüz bir oranı kapsayıp kapsamadığını, bu 

yolla ölçüsüz bir yükümlülük getirip getirmediğini belirleyen "orantılılık" ilkeleri olmak üzere üç alt 

ilkesi bulunmaktadır.”, Danıştay 10. Dairesi, E. 2006/946, K. 2008/6084, 15.09.2018, Kazancı İçtihat 

Bankası, Erişim Tarihi: 05.02.2018. 
352  Yücel OĞURLU, “İlk Örneklerinden Günümüze Danıştay’ın Ölçülülük İlkesine Yaklaşımı”, 

Danıştay ve İdari Yargı Günü 135. Yıl (9 Mayıs 2003), Ankara, s. 145. 
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düzenlenmekte olan kamu hizmetlerine girme hakkının idarece kısıtlandığı işlemin 

ölçülülük ilkesine uygunluğunu incelemiştir.353 

“Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım 

gözetilemez." hükmü ile, kamu hizmetine girme hakkı yönünden, 

vatandaşlar arasında herhangi bir ayırım yapmamış, görevin gerektirdiği 

niteliklere sahip olmayı bu haktan yararlanabilmek için yeterli saymıştır. 

Görevin gerektirdiği nitelikler öğrenim düzeyi, yaş, askerlik hizmeti veya 

hükümlülük durumu ile ilgili genel ve objektif veya özellik arz eden hizmet 

gurupları için de o hizmetlerin gerektirdiği özel nitelikler olabilir. Söz 

konusu yasaklayıcı hükmün, sıkıyönetim kalktıktan sonra da 

uygulanabileceğini kabul etmek, sıkıyönetim komutanının isteği üzerine 

görevden alınmış olmayı, kamu hizmetine girmeyi önleyen bir nitelik 

haline dönüştürmekte ve böylece nedenleri açıklanmayan ve yargı 

denetimi dışında bırakılan bir tasarrufla, haklarında olumsuz bir yargı 

kararı bulunmayan kimi vatandaşlar, kamu görevinin gerektirdiği 

niteliklerden tamamen ayrı bir sebebe dayalı olarak ömür boyu kamu 

hizmeti dışında bırakılmaktadırlar. Bu durumun, Anayasanın 

70.maddesinin kamu hizmetine girmek için kabul ettiği ölçütle 

bağdaşmadığı açıktır.” 

 Anılan karardan mahkemenin işlemde adaylarda aranan şartların kamu 

hizmetlerine girme hakkını uzun bir süreç boyunca sınırlayacak türden olmasını 

orantılılık ilkesine; hizmetin gerektirmediği türde nitelikler aranmasını ise elverişlilik 

ilkesine aykırı bulduğu yorumu yapılabilmektedir.  

2. Genel Hukuk İlkeleri 

BALTA takdir yetkisinin sınırlanmasında kullanılan genel kuralları, amaç 

unsurunun hukuka aykırı olmaması ve gerekçenin gerçeğe uygun olması şeklinde ifade 

                                                            
353  Danıştay 5. Dairesi, E. 1987/2417, K. 1988/1286, 14.04.1988, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 05.02.2018. 
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etmektedir. 354  İdarenin takdir yetkisinin hukuka uygunluk denetimi kapsamında 

değerlendirilen bu hususlar idari işlemin şekil ve amaç unsurları üzerindeki denetimler 

esnasında sıklıkla kullanılmaktadır. Kamu görevlileri üzerinde takdir yetkisinin 

kullanılması esnasında genel kuralların ne şekilde uygulandığına, unsurlar bağlamında 

yeri gelince değinilecektir. 

3. Özel Kurallar 

Özel hukuk kuralıyla kastedilen söz konusu yetkinin kullanılmasını açıkça 

düzenleyen hukuk kuralıdır. 355  BALTA özel kuralları, idarenin takdir yetkisini 

kullanırken kendisine söz konusu yetkiyi tanıyan kuralda belirli olan hususlara uyma 

zorunluluğu olarak tanımlamaktadır.356 Daha önce ifade edildiği üzere idareye takdir 

yetkisinin tanınması esnasında bazı unsurlar açıkça ifade edilmemektedir. İdarenin söz 

konusu unsurlar üzerinde sahip olduğu serbestinin bir diğer sınırını da düzenlemede 

belirtilen unsurlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla idarenin takdir yetkisinin denetiminde 

yargısal denetim, takdir yetkisinin söz konusu olduğu unsurlar ile diğer unsurlar 

arasındaki bağlantının incelenmesini de gerekli kılmaktadır.  

III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN LİYAKAT İLKESİNİN 

İNCELENMESİ 

İdarenin personeli üzerinde tesis ettiği işlemler çoğu zaman bir değerlendirme, 

takdir alanını da beraberinde getirmektedir. Çünkü idarenin insan unsurunu oluşturan 

personel hakkında göreve yeterli olup olmadıkları konusundaki değerlendirmelerin 

yalnızca objektif usullerle gerçekleştirilmesi idareyi doğru bir sonuca 

ulaştırmayacaktır. Zira bir personel ya da personel adayının çok bilgili olması aynı 

                                                            
354 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku Genel Konular, s. 139. 
355 Ibid, s. 108. 
356 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku Genel Konular, s. 139. 
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zamanda ahlaklı ya da meslek vakarına uygun olacağı anlamına gelmez.357  Diğer bir 

ifadeyle, ataması yapılacak adayın bir test sonucunda aldığı not ya da idareye 

sağladığı yararın çokluğu tek başına kişinin göreve uygunluğunda yeterli doneyi 

sağlayamaz. Bu nedenle idareye çoğu zaman personele ilişkin değerlendirmelerinde 

belli bir serbesti tanınması makul karşılanmalıdır.  

Kuşkusuz idarenin personele ilişkin işlemlerinin tümü diğer işlemleri gibi 

İYUK m. 2’de yer alan iptal ve tam yargı davalarına konu olabilecektir. Personele 

ilişkin uyuşmazlığın önüne geldiği yargı mercileri de söz konusu işlemlerin tümünde 

yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları bağlamında hukuka uygunluk 

denetimini gerçekleştireceklerdir. Fakat şimdiye kadar ortaya konulmaya çalışıldığı 

üzere, idarenin personelin göreve ilişkin yeterliliğinin ölçülmesinde çok çeşitli 

düzenlemeler sonucu sahip olduğu takdir yetkisinin denetimi, bağlı yetkinin söz 

konusu olduğu işlemlere göre daha karmaşıktır. Bu nedenle daha çok takdir 

yetkisinin liyakat ilkesine uygun kullanılması gereken işlemlerde yargının tutumu 

incelenmelidir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2’nci maddesinde idari işlemin unsurları 

yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olarak belirtilmektedir. İdari yargı mercilerinin 

hukuka uygunluk denetimi bu beş unsur üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

Conseil d’État, hukuka uygunluk denetimini yetki, şekil, kanunun ihlali ve yetki 

saptırması kapsamında gerçekleştirmektedir. 358  OYTAN, Türk ve Fransız 

hukukundaki idari işlemin iptali sebepleri karşılaştırmasından, Fransız Danıştay’ınca 

kanunun ihlali olarak belirtilen kavramın bizim hukukumuzdaki sebep ve konu 

unsurlarına karşılık geldiğini belirtmektedir. 359  Bahsedilen duruma benzer bir 

uygulama mülga 21.12.1938 tarihli 3546 sayılı Şurayı Devlet Kanunu’nda mevcuttur. 

                                                            
357 Sıddık Sami ONAR, Cilt 2, s. 1212. 
358 Cemil KAYA, age. , s. 197. 
359 Muammer OYTAN, agm. , s. 33. 
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İlgili Kanun’un 23/C maddesinde işlemin unsurları sayılırken sebep ve konu unsurları 

yerine “esas” ifadesi kullanılmaktaydı.360  

KARAHANOĞULLARI yargı mercilerinin işlemi unsurlarına ayırarak 

yapacakları bir denetimin tek başına yetersiz kalacak olması nedeniyle, mahkemelerin 

işlemin unsurları bağlamındaki değerlendirmelerinin ardından işlemi bir bütün olarak 

ele almaları gerektiğini ifade etmektedir. Zira her unsurun diğerinin ön koşulu olması 

işlemin tek parça halinde ele alınmasıyla daha anlamlı bir hal almasına neden olur.361 

BALTA da unsurların her zaman tek bir boyuta indirgenemeyeceğini ifade etmektedir. 

Örnek olarak yetki unsurunu ele almak gerekirse yetkiye ilişkin kurallar hem işlemin 

yöntemine, yerine getirilişine ilişkin bir boyutu hem de iradeye etki eden farklı bir 

boyutu içinde barındırmaktadır. Benzer durum diğer unsurlar için de geçerlidir. 

Örneğin bir memurun siyasal düşüncesi nedeniyle görevinden alınması hem sebep 

hem de amaç unsuru yönünden hukuka aykırıdır.362  

Her unsurun birbirinin bütünleyicisi olarak ele alınması gerekliliği özellikle 

sebep ve konu unsurları arasında daha da fark edilebilirdir. Çoğu işlemde bu 

unsurların birisinde olan sakatlık, diğerini de doğrudan etkilemektedir. Özellikle 

takdir yetkisinin söz konusu olduğu işlemlerin yargısal denetimi esnasında, sebep ve 

konu unsurları çoğu zaman bir bütün olarak ele alınmaktadır. 363  

                                                            
360 Madde 23: “Kanunlarda ayrı bir idarî kaza mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı hususlar 

doğrudan doğruya ve kat'î surette Devlet Şûrası Dava Dairelerinde rüyet ve hallolunur: 

C - İdarî fii l ve kararlar hakkında esas, maksad, salâhiyet ve şekil cihetlerinden birile kanunlara veya 

nizamnamelere aykırı olduklarından dolayı ibtali için menfaatleri haleldar olanlar tarafından açılacak 

davalar.” 
361 Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 344. 
362 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 169.  
363  Onur KARAHANOĞULLARI, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler, 

Turhan Kitabevi, 3. Baskı, 2015, Ankara, s. 512.  
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A. Yetki 

Yetki en geniş manasıyla, Anayasa ve kanunlarla idarenin görev alanına çizilen 

sınırları ve hukuki olanağı ifade eder.364 Daha dar anlamda yetki, Anayasa ve yasaya 

uygun olmak şartıyla yönetmeliklerle, bir kamu görevlisine ya da makama, idare 

adına irade açıklama kudreti verir.365 

Bahsedilen iki tür yetki arasındaki ilk farklılık, yetkinin tanındığı hukuk 

kuralının türüdür. Geniş anlamda yetkinin Anayasa ve kanun ile tanınması 

zorunludur. Doktrinde yetkinin ancak açıkça kanun ya da anayasa ile tanınabileceği 

dolayısıyla bu konuda idarenin takdir yetkisinin olmadığı görüşü hâkimdir. 366 

Doktrinde bahsedilen bu yetki kanaatimizce geniş anlamda yetkidir. Nitekim dar 

anlamda yetkiye ilişkin düzenlemeler çoğu zaman yönetmelik yoluyla yapılmaktadır. 

Yönetmelikte yetki konusunda yapılan düzenlemeler diğer tüm yönetmelikler gibi 

Anayasa ve kanunlara uygun olmak zorundadır. Diğer taraftan, dar anlamda yetki 

olarak ifade edilen ve işlemi yapmaya yetkili personelin daha spesifik biçimde 

belirlendiği kuralların her zaman kanun ve anayasa yoluyla düzenlenmesi mümkün 

değildir. Dolayısıyla yönetmeliklerde yer alan yetkiye ilişkin düzenlemeler 

kaçınılmazdır. 

Bu bölümde liyakat ilkesinin uygulanması açısından üzerinde durulacak olan 

yetki, dar anlamda yetki kurallarıdır. Liyakat ilkesinin uygulanmasında işlemi yapma 

gücüne sahip olan makamın ve kamu görevlisi önem taşır. Nitekim kanunda veya 

yönetmelikte yetkili olarak öngörülen kişi ve makamın, yasama organınca yahut 

                                                            
364 Metin GÜNDAY, age. , s. 134. 
365 Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 347; Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 335; Ender 

Ethem ATAY, s. 465. 
366  Bkz. Şükrü KARATEPE, agm. , s. 94; Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 348; 

GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 380; Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 336; Yıldızhan YAYLA, age. , s. 

116; Ender Ethem ATAY, age. , s. 465. Ancak istisnai olarak BALTA, yetki konusunda idarenin sınırlı 

olarak bir şekilde takdir yetkisinin olduğunu bunun da yetkinin kullanımının alt makamlara devri 

konusunda söz konusu olduğunu ifade etmektedir. Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 

170. KARATEPE, BALTA’nın görüşünü devre izin veren kanunların getirdiği bir istisna olduğundan 

ötürü takdir yetkisi olarak yorumlanamayacağı şeklinde eleştirmektedir. Şükrü KARATEPE, agm. , s. 

94. 



92 

idarece belirlenmesinde, yalnızca yöntemsel kaideler düşünülmemektedir. İşlemi 

gerçekleştirmeye yetkili olan kişinin iradesi, işlemin esasına etkilidir. Zira idarenin 

tüm işlemleri kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ya da kamusal para ve malları 

doğrudan etkilemekte, böylesine önemli yetkilerin verildiği kişilerde de işlemin 

özelliğine göre belirli nitelikler aranmaktadır.367  İdarenin personel hakkında tesis 

ettiği işlemler çoğu zaman personelin bir temel hak ve özgürlüğüne müdahale anlamı 

taşımaktadır. Örneğin idare, ilk kez göreve atanacak birisi için Anayasa m. 70’te 

düzenlenmekte olan kamu hizmetine girme hakkına müdahale edebilmekte; başka bir 

şehre tayini yapılan bir personel açısından ise Anayasa m. 41’de öngörülen aile 

birliğine müdahalede bulunabilmektedir. İdarenin özellikle kamu görevlilerini atama, 

nakil, terfi, görevden çıkarma gibi işlemleri tesis ederken görevin gerektirdiği 

nitelikleri dikkate alarak bir değerlendirme yapması liyakat ilkesinin getirdiği bir 

zorunluluktur. Bu doğrultuda işlemin niteliğine göre yetkilendirilecek makamın 

niteliği önem taşımaktadır.368 

Bir işleme uygulanan yetki kuralı liyakat ilkesi üzerinde etkisini doğrudan 

göstermez. Diğer bir deyişle, personele ilişkin işlemi tesis etmeye yetkili olan 

makamın, tarafsızlığı yerine getiremeyeceği öngörülebiliyorsa, yetkili makam dolaylı 

olarak liyakati zedeleyecektir. Bu durumun en bariz örneği hâkimlere hakkında tesis 

edilen işlemlerde görülür. Nitekim Anayasa m. 138 gereği hâkimlerin görevlerini 

bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri gerekir. Bu doğrultuda hâkimlerin herhangi 

bir etki karşısında bağımsız olmaları, söz konusu personel üzerinde işlem tesis 

etmeye yetkili makamların tarafsızlığıyla sağlanabilir. 

Hâkimlere uygulanacak sınavı yapmaya yetkili makam, yargı bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesi 

                                                            
367 Yıldızhan YAYLA, age. , s. 116. 
368 Yetkili makamların tarafsızlığı konusunda Danıştay’ın yaklaşımı daha önce “jürilerin tarafsızlığı” 

başlığı altında ele alındığından burada tekrar değinmeye gerek duymuyoruz. 
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bir kararında hâkimlik yeterlilik sınavlarının Adalet Bakanlığı tarafından yapılmasının, 

hâkimlerin bağımsızlık ve tarafsızlığına (Anayasa m. 138, 140, 159) aykırılık 

oluşturduğuna hükmetmiştir. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir: 369 

“Hâkimlerin yasama ve yürütmeye karşı bağımsızlığını sağlayabilmek için 

Anayasa'da çeşitli önlemler getirilmiştir… Nitelik saptamadan mesleğe 

kabul kararı verilemeyeceğine göre, hâkim ve savcıların nitelikleri, 

mesleğe kabulden önceki dönemde yani, adaylığa atanma ve adaylık süresi 

içinde belirlenecektir. Bu nedenle, hâkim ve savcıların diğer özlük 

haklarının yanısıra niteliklerinin de mahkemelerin bağımsızlığı ve 

hâkimlik teminatı esaslarına göre yasa ile düzenleneceğini öngören 

Anayasa'nın 140. maddesinde belirtilen "hakim ve savcıların nitelikleri, 

atanmaları" ile 159. maddesindeki "adlî ve idarî yargı hakim ve 

savcılarının mesleğe kabulü ve atanması"nın "mahkemelerin bağımsızlığı" 

ve "hakimlik teminatı" esaslarına göre yürütüleceği yolundaki kuralın 

adaylığa kabul dönemini de kapsadığının kabulü gerekir… Bu da hakimlik 

ve savcılık mesleğine girmek isteyenlerin (ister adaylıktan, isterse 

avukatlıktan geçiş yoluyla olsun) yeterlik sınavlarının yürütmenin etkili 

olamayacağı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca belirlenecek bir 

sınav kurulu tarafından objektif ölçme ve değerlendirme esaslarına göre 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır… Ayrıca, mensubu olduğu partinin 

siyasal görüşünü gerçekleştirmek zorunda olan bir bakana hiyerarşik 

olarak bağlı olan bakanlık yöneticilerinin yaptıkları yeterlik sınavı sonucu 

mesleğe alınacak avukatların, kendilerini her türlü maddî ve manevi 

etkilerden uzak ve özgür hissetmeleri zorlaşacaktır…”  

Söz konusu uyuşmazlık doğrudan göreve layık olanların seçiminde yaşanan bir 

aksaklıktan ziyade göreve atamaya yetkili makamın görevin gerektirdiği tarafsızlığı 

zedeleyecek nitelikte olmasıdır. Dolayısıyla konumuzla bağdaştırılması gereken husus 

söz konusu düzenlemenin sonradan liyakat ilkesini etkileyebilecek sorunlara yol 

                                                            
369  Anayasa Mahkemesi, E. 1995/19, K. 1995/64, 14.12.1995, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 25.01.2018. 
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açabilmesidir. Özellikle Anayasa m. 130/4370 ve Anayasa m. 138371’de düzenlenen 

öğretim üyeleri ve hâkimlerin atamalarını yapmaya yetkili makamlar belirlenirken söz 

konusu görevlerin gerektirdiği tarafsızlık ve bağımsızlık nitelikleri göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

B. Şekil 

Doktrinde “usul” ve “şekil” kuralları terimlerinin kullanımına ilişkin farklı 

yaklaşımlar mevcuttur. Bazı yazarlar şekil terimini usul kavramının kapsayıcısı olarak 

kullanmakta iken372; bazı yazarlar usul terimini şekil ve yetkinin üst başlığı olarak ele 

almaktadırlar. 373  Şeklin usulü kapsadığını öne sürenler, şekli hem işlemin dış 

dünyadaki görüntüsü hem de onun yapılışı esnasındaki usulü ifade ettiğini kabul 

etmektedirler. 374  Çalışmada doktrindeki bazı yazarlara paralel olarak usule ilişkin 

kuralları da şekil başlığı altında değerlendireceğiz.375  

İdarenin düzenli, objektif, güvenilir bir biçimde faaliyette bulunması belirli şekil 

ve usul kurallarına uygun hareket etmesine bağlıdır.376 Şekil ve usul kuralları, Anayasa 

                                                            
370  Madde 130/4: “Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel 

araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve 

ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.” 
371 Madde 138: “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 

vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.  

   Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere 

emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

   Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru 

sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.  

   Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve 

idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” 
372  Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 308; Ragıp SARICA, İdari Kaza, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları, 1949, İstanbul, s. 85. 
373 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş-1, s. 166; Tekin AKILLIOĞLU, Yönetim Önünden 

Savunma Hakları, TODAİE Yayınları, 1983, Ankara, s. 3; Onur KARAHANOĞULLARI, İdari 

İşlemler, s. 344. 
374 Mukbil ÖZYÖRÜK, age. , s. 81; Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 308; Murat SEZGİNER, “ Usul 

Kanunlarında İdari İşlemin Dış Görünüşü”, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, 

Ankara, 1998, s. 20; İl Han ÖZAY, age. ,  s.394  
375 Bahtiyar AKYILMAZ, age. ; Murat SEZGİNER, agm. ; İl Han ÖZAY, age. Bazı kaynaklarda şekil 

unsurunun aynı zamanda usulü de içerdiği dolayısıyla usulün ayrı bir unsur olarak ele alınamayacağı 

ifade edilmekteyse de bazı kaynaklarda usulün ayrı bir idari işlem unsuru olduğu ileri sürülmektedir. 

Bkz. GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 393; Metin GÜNDAY, s. 143 ve Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 829. 
376 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 393. 
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m. 125’in377 bir gereği olarak idarenin bütün işlemlerinin yargısal denetimini mümkün 

kılma gerekliliğinden ortaya çıkmışlardır.378 İdarenin şekil ve usul kurallarına uyma 

zorunluluğu ise idarenin faaliyetlerinde azami ölçüde denetlenebilirliğin sağlamasının 

bir gereğidir. 379  İdarenin işlemlerinde bu yükümlülüğe uygun davranmaması çoğu 

zaman işlemin iptaliyle sonuçlanmaktadır. Özellikle takdir yetkisinin olduğu 

işlemlerde şekil ve usul unsurları sayesinde idareyi işlemi yapmaya iten etkenler ve 

işlemi tesis eden personelin amacı tespiti mümkün bir hale bürünmektedir.  

İdarenin kamu görevlilerine ilişkin işlemlerinde eşitlik, liyakat ve ölçülülük 

benzeri sınırlandırıcı ilkelere uyulup uyulmadığının tespiti için şekil ve usul 

kurallarının ayrı bir önemi vardır. Bu durum kamu görevlilerine ilişkin sınavlarda 

kolaylıkla gözlemlenebilir. Danıştay eski tarihli kararlarında sözlü sınavın niteliği 

gereği esasın incelenemeyeceğini belirterek, sözlü sınav notlarının iptali talepli 

davaları çoğu zaman reddetmiştir. 380  Bu dönemde doktrinde de sözlü sınavların 

özünün yargısal denetime konu olamayacağı ifade edilmektedir.381  Kararın verildiği 

dönem düşünüldüğünde, yargı mercilerinin sözlü bir sınavı denetlemek için ellerinde 

yeterli teknolojik imkân bulunmadığından dolayı çekimser bir yaklaşım sergiledikleri 

düşünülebilir. Sözlü sınav ve mülakatların denetimi için gerekli imkânlardan yoksun 

olunması zamanla söz konusu sınavların yargısal açıdan güvensiz oldukları şeklinde 

algılanmalarına neden olmuştur. Zamanla bir kişinin göreve seçilmesi esnasında tek 

başına sözlü sınav yapılamayacağı, ancak yazılı sınavın tamamlayıcısı olarak 

                                                            
377 Madde 125: “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 
378 Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 419. 
379 Ibid. 
380 Danıştay 8. Dairesi, E. 1989/302, K. 1989/671, 13.09.1989; Danıştay 8. Dairesi, E. 1984/74, K. 

1984/1345, 05.11.1984, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi:19.01.2018. Aynı yönde  “Sözlü 

sınavlarda sorulan soru ve verilen cevaplarla ilgili bir tesbit yapılmadığından sözlü sınavların yargı 

yoluyla denetlenmesi mümkün olamıyacaktır. Nitekim dava konusu olayda davacı tarafından sözlü 

sınavda başarılı olduğu yolunda kanıtlayıcı herhangi bir belge de ibraz edilememiştir.”, Danıştay 5. 

Dairesi, E. 1978/2228, K. 1982/11415, 06.12.1982, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 08.02.2018.  

Benzer şekilde AYİM 2. Dairesi, E. 1992/355, K. 1993/39, 20.01.1993, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 08.02.2018. 
381 Kemal GÖZLER, “TUS Örneği Tüm Alanlara Yaygınlaştırılmalı”, Cumhuriyet Bilim Teknik, 1988, 

s. 1. 
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uygulanması gerektiği yaklaşımı benimsenmiştir. 382  Ancak teknolojik imkânların 

gelişmesi sonucunda yargı mercileri idareyi işlemlerini denetlenebilir şekilde tesis 

etmesi yönünde sınırlandırmaya başlamışlardır. Danıştay Milli Eğitim Bakanlığı 

Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarısız sayılan kişinin sınav notunun iptali 

talebiyle açtığı davada idarenin imkânı olmasına rağmen sesli ve görüntülü kayıt 

yapmaması nedeniyle işlemi hukuka aykırı bulmuştur.383 

“…tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu 

yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya 

konulmadığı, ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik 

imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınmadığı, ( elektronik ortamda 

görüntülü ve sesli kayıt gibi ) anlaşılmıştır. Bu durumda, tüm unsurları 

itibariyle yargısal denetimin yapılabilmesi ve hukuk devleti ilkesinin 

temini açısından; sözlü sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından 

değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının 

neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun 

gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması, ayrıca sözlü sınavda verilen 

yanıtların, teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt 

altına alınmaması nedeniyle davacının sözlü sınavda başarısız 

sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 

Sonuç olarak yargı mercilerinin teknolojik imkânların artmasıyla sözlü sınav ve 

mülakatların üzerinde yaptığı denetim gittikçe gelişmiştir. Sözlü sınavların doğasından 

kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli koşulları sağlamak 

konusunda başta sadece sınav tutanaklarını detaylı biçimde doldurmakla yükümlü 

tutulan 384  idare zamanla sesli ve görüntülü kayıt almak imkânının bulunduğu 

durumlarda sınavı kayıt altına almak zorunda kalmıştır. İdarenin sözlü sınavlarının 

                                                            
382 Danıştay 2. Dairesi(Yürütmenin Durdurulması Kararı), E. 2006/493, 14.08.2006, Kazancı İçtihat 

Bankası, Erişim Tarihi: 26.01.2018. 
383 Danıştay 2. Dairesi, E. 2009/183, K. 2009/3413, DD, S. 123, Yıl:40, 2010, s. 170-172; Danıştay 5. 

Dairesi, E. 2007/1771, K. 2008/3008, DD, S. 119, Yıl:38, 2008, s. 191-194. 
384 Danıştay 12. Dairesi, E. 2009/8243, K. 2013/1824, 19.03.2013. (Yayımlanmamış Karar) 
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denetlenebilirliğinin artması kişiler açısından hak arama özgürlüğü güvencesini 

kuşkusuz artırmaktadır.  

Son yıllarda sözlü sınavlar konusunda yargı mercilerinin yaklaşımında kişi hak 

ve özgürlükleri lehine yaşanan gelişmeler yasa koyucunun dikkatini çekmiştir. 

Danıştay’ın sesli ve görüntülü kayıt alınması yönündeki idareye baskısını bertaraf 

etmek için yasama organı çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır. Söz konusu yasal 

düzenlemelerden bazılarına karşı ileri sürülen anayasaya aykırılık iddiaları, Anayasa 

Mahkemesi’nin önüne gelmiştir. Yasa koyucunun bu konuda yaptığı düzenlemelerden 

birisi olan “23.7.2010 günlü 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 42. 

Maddesiyle, 5345 sayılı Kanun’un 29. Maddesine eklenen son fıkrada yer alan ‘Bunun 

dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.” hükmü, Anayasa 

Mahkemesince şu gerekçeyle anayasaya aykırı görülmemiştir: 385 

“Anayasa’ya uygunluk denetiminde, kanun koyucunun kamu yararı 

anlayışının isabetli olup olmadığı değil, incelenen kuralın kamu yararı 

dışında belli bireylerin ya da grupların çıkarları gözetilerek 

kanunlaştırılmış olup olmadığının incelenebileceği açıktır. Dava konusu 

kuralla öngörülen düzenlemenin, herkes için geçerli, genel ve objektif 

hükümler içerdiği, Kanun’da sınav kurulunun adayları değerlendirirken 

esas alacakları özelliklerin her biri için değerlendirme yapılacağı ve 

yapılan değerlendirmeye göre verilen puanların tutanağa geçirileceği 

dikkate alındığında, kuralda kamu yararı dışında bir amacın gözetilmediği 

anlaşılmaktadır… Dava konusu kural, puanların geçirildiği tutanak 

haricinde sözlü sınav sırasında herhangi bir kayıt sistemi 

kullanılamayacağını hükme bağlamaktadır. Sözlü sınavın sesli ve 

görüntülü olarak kayıt altına alınmamasının yargısal denetimi ortadan 

kaldıracağı, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınan sözlü sınavların 

                                                            
385 Anayasa Mahkemesi E. 2010/93, K. 2012/20, 09.02.2012; Aynı yönde E. 2009/63, K. 2011/66, 

14.04.2011; E. 2011/21, K. 2013/36, 06.03.2014; E. 2011/59, K. 2012/34, 01.03.2012 Anayasa 

Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 26.01.2018. 



98 

ise yargı denetimini daha etkin ve başarılı kılacağı yönündeki 

değerlendirmelerin, anayasal denetimde bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 

Kanun koyucu, takdir yetkisini kullanarak sözlü sınav için hangi kayıtların 

tutulacağını belirlemiştir. Kuralda, yargı yolunu kapatan veya zorlaştıran 

bir hüküm yer almadığından Anayasa’ya aykırı bir durumun varlığından 

söz edilemez. Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. ve 

10. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.”  

Karara ilişkin şunları söyleyebiliriz: Anayasa m. 123’te yer alan kanuni idare 

ilkesinin gerekleri sonucunda idarenin görevlerinin, örgütünün, hizmetin görülüş 

usulünün düzenlenmesi ancak kanunla, yasama organı tarafından yapılabilir. 386 

Yasama organının yetkisinin genelliği gereği istediği her konuda düzenleme yapması 

mümkün olmasına karşın bu düzenlemelerin nihai olarak kamu yararına yönelik 

olması gerekmektedir.387 Kamu yararının nasıl sağlanacağını yasama organı belirler.388 

Anayasa Mahkemesi, kararında mevzu bahis yasal düzenlemenin kamu yararını 

amaçladığını ifade etmiştir. Oysa Anayasa Mahkemesi sınavın kayda alınmaması ile 

kamu yararı arasındaki elverişlilik bağını ortaya koyamamaktadır. Başka bir deyişle 

ilgili kanuni düzenleme ile kamu yararı arasında ölçülülük ilkesine aykırılık 

bulunmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu düzenleme karşı oylarda da ifade edilmekte 

olan389 Anayasa m. 125, 70, 36’ya aykırılık taşımaktadır. 

                                                            
386 Madde 123: “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” 
387 Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2000, s. 892 
388 AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 409. 
389 Bu karara karşı oy kullanan ve ilgili hükmün anayasaya aykırı olduğunu iddia eden birkaç görüşe yer 

vermek kararın liyakat ile yakından ilişkisini koymak yönünden faydalı olacaktır. Mehmet ERTEN’in 

karşı oy gerekçesi “Bu nedenle kanun koyucunun, mülâkat ile seçme usulünü benimsediği sınavlarda, 

idarenin işlemlerinin kanuna uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin yargı organınca 

denetlenebilmesine imkân sağlayacak nitelikte, adaylarda aranacak özelliklerde gözetilerek bilgi, belge 

ve kayıtların tutulması yönünde kurallar koyması gerekir.”; Fulya KANTARCIOĞLU, “Öte yandan, 

Anayasa'nın 70. maddesine göre, her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir; Hizmete 

alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. Bu ilkenin uygulamaya 

yansıtılmasının en etkili yolunun, hizmete alınacakların niteliklerinin saptanmasında, objektif 

yöntemlerin uygulanması olduğu kuşkusuzdur. İdarelerin kamu personelinin atanmasını bu çerçevede 

gerçekleştirmeleri, hizmetin gerekli kıldığı özellikler dışında öznel değerlendirmelere yol açacak ya da 

bu izlenimi verecek davranışlardan kaçınmaları Anayasa'nın 70. maddesinin gereğidir. Kamu hizmetine 

alınmada objektif esasların uygulanmasını engelleyen kuralların ise bu ilkeyle bağdaşmadığı açıktır.”, 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT, “İptali istenen kural, Raportör Yardımcılığı sınavlarında yapılacak 

mülakat sırasında herhangi bir kayıt sistemi kullanılamayacağını hükme bağlamaktadır. Sınav ve 
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Şekil, idarenin iradesini içeren,  hukuk düzeninde değişiklik yaratmaya yönelik 

kalıptır. Anayasa m. 40/2, 74/1, 125/3390  ve İYUK m. 7 391idarenin işlemlerinde 

yazılı şeklin esas olduğunu gösteren anayasal kurallardır.392 Şekil kuralları idarenin 

işlemlerine karşı bireylerin yargısal korunmasında etkilidir. Bu kalıba uyulma 

zorunluluğu idari işlemi yapacak olan kamu görevlisini işlem hakkında daha iyi 

düşünmeye sevk etme amacına hizmet eder.393 

İdarenin irade açıklamasını önceleyen aşamaları ifade eden ancak bir irade 

içermeyen unsurlara ise usul denir.394 Usul kuralları idarenin işleminin keyfi olmasını 

engelleyecek yöntemler takip edilmesi gerekliliğini ifade etmektedir. Usule ilişkin 

kurallar, somut ve kişiselleştirilmiş bir olaya “maddi hukukun” uygulanma esasını ve 

şartlarını gösterir.395 Usul kuralları idarenin iradesinin oluşum sürecine ilişkin kurallar 

bütünüdür.  

İdarenin personeline uyguladığı işlemlerde liyakat yükümlülüğüne uymasında 

şekil unsuru kapsamında bulunan aşamalar oldukça önem taşımaktadır. Liyakat ilkesi 

eşitlik, görevin gerektirdiği nitelikler, tarafsızlık gibi işlemin irade yönünü ilgilendiren 

kavramlar nedeniyle daha çok esasa ilişkin unsurlar üzerinde etkili görünmektedir. 

                                                                                                                                                                           
mülakatla alınan görevlere ilişkin tüm benzeri düzenlemelerde de yer alan kuralın, mülakata giren 

adayların haksızlıklara uğradıkları düşüncesiyle yargı yoluna gitmeleri halinde iddialarını 

kanıtlamalarını engellemek amacıyla yasalaştırıldığı açıktır. Anayasa'nın 36. maddesindeki hak arama 

hürriyeti sadece mahkemelere erişimi değil, mahkeme önünde savını kanıtlayabilmeyi ve bu amaçla 

kanıtlara ulaşabilmeyi de içerir. Bu yönüyle hak arama hürriyetine aykırı olan kural, diğer yönüyle de 

bu tür bir uygulamayı yapmak istemeyecek, hukuka saygılı idare kuruluşlarının yapacakları 

mülakatlarda kayıt sistemi kullanmak yönünde olabilecek takdir haklarını da ölçüsüz biçimde 

sınırlamakta olduğundan Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırıdır. Kuralın Anayasa'nın 2 ve 

36. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptali gerekir.”  
390  Anayasa m. 40/2: “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 

başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.”  Anayasa m. 74/1: “Vatandaşlar ve karşılıklılık 

esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 

şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına 

sahiptir.”  Anayasa m. 125/3: “İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden 

başlar.”   
391  
392 Yıldızhan YAYLA, age. , s. 122; Ender Ethem ATAY, age. , s. 494; Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , 

s. 355; Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 417   
393 Metin GÜNDAY, age. , s. 143. 
394 Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 418. 
395 Bahtiyar AKYILMAZ, İdari İşlemin Yapılış Usulü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2000, s. 65. 
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Fakat liyakat ilkesinin sağlanmasında şekil kurallarına da önemli roller düşmektedir. 

Örneğin, kamu hizmetlerine yapılacak bir alım için duyuru yapılması idarenin liyakat 

ilkesine uygunluğuna ilişkin usuli bir aşamadır. Kadroya ilişkin duyuru sonucunda ilan 

daha geniş bir kitleye ulaşabilecek, böylece göreve daha nitelikli kişiler alınabilmesi 

olasılığı artacaktır.396  

İdarenin işlemlerinin yargısal denetiminde mahkemeye en önemli verileri 

sağlayan “gerekçe” de şekil unsuru kapsamında ele alınması gereken bir diğer 

konudur. Gerekçe, idari kararın alınmasına yol açan maddi ve hukuki sebeplerin tam 

ve sarih açıklamasını içeren bir metin ya da metin parçasıdır.397 Bir anlamda kararın 

sebeplerinin taşıyıcısıdır. İdare, bir idari işlem tesis ettiğinde gerekçe düzenlemek 

zorunda değildir. Zira bu konuda genel bir hüküm yoktur. Ancak yargı mercileri 

uyuşmazlığın çözümü için İYUK m. 20 kapsamında idareden işlemin gerekçesini 

talep ederse, idare gerekçeyi bildirmek zorundadır.398  

İlk bakışta sebep unsurunun bir parçası olarak görülen gerekçe doktrinde de399 

yargı kararlarında 400  da şekil başlığı altında incelenmektedir. Ancak gerekçe bir 

                                                            
396 Şekil unsuru kapsamında olup işleme esas teşkil eden iradeye de etkide bulunmakta olan “duyuru” 

konusuna, ileride “duyuru” başlığı altında yer verildiğinden burada tekrara düşmemek adına 

değinmiyoruz. 
397 Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 839. 
398 İYUK m. 20’de yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri… 

belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 

taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde 

yerine getirilmesi mecburidir” hükmünün uyuşmazlığa konu olayın gerekçesini bildirme hususunda 

yargıya bir güç, idareye ise bir yükümlülük yüklediği konusunda tartışma vardır. Bazı yazarlar bu 

hüküm gerekçe bildirme zorunluluğu şeklinde bir sonucu olduğunu kabul ederken; bkz. Metin 

GÜNDAY, s. 146; Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 463, bazı yazarlar ise bu durumun 

gerekçe zorunluluğu olarak yorumlanamayacağını, zira gerekçenin işlemin yapılması esnasında 

gerçekleştirilmesi gereken bir şart olduğunu ifade etmektedirler; Bkz, Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 

843.Ancak idare, bazen mahkemeye dahi işleminin gerekçesini takdir yetkisi olduğundan bahisle 

bildirmeye gerek duymamıştır, Danıştay 5. Dairesi, E. 1982/3324, K. 1984/2796, DD, S. 56-57, Yıl:15, 

1985, s. 179-180; Danıştay 5. Dairesi, E. 1981/2065, K. 1982/6570, DD, S. 50-51, Yıl:13, 1983, s. 99-

101. 
399  Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 842. Onur KARAHANOĞULLARI gerekçede ilgili idari işlemin 

amacının bildirilmemesi şekle aykırılık olarak yorumlamıştır, bkz. Onur KARAHANOĞULLARI, 

İdari İşlemler, s. 517.  
400  “… işlemin dayanağı olan Basın Kartları Yönetmeliğinin 34, 35 ve 49 ncu maddelerine göre basın 

kartı komisyonunun kararlarının gerekçeli olması gerekmektedir. Bu durumda, gerekçe işlemin 

sebebinden ayrılmakta ve şekil şartını teşkil etmektedir. Ancak, burada öngörülen şekil kuralı işlemin 

varoluş şartına ilişkin olmayıp sonucu etkilemeyen, ilgililerin durumunu değiştirmeyen bir özelliğe 
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işlemin salt şekil unsuru yönünden hukuka aykırılığına karar verilmesiyle sınırlı bir 

etkiye sahip değildir. İşlemin gerekçesinin olmaması şekil unsurunda sakatlığa neden 

olurken401, düzenlenen gerekçenin gerçek durumu yansıtmaması işlemi sebep unsuru 

yönünden sakatlamaktadır. 402  Bu nedenle idarenin işlemlerinin sebep unsurunun 

denetimi gerekçe yoluyla sağlanmaktadır. Danıştay idarenin takdir yetkisini 

kullandığı işlemlerde gerekçenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına somut bilgi ve 

belgeleri dayanıp dayanmamasına göre karar vermektedir.403  

Kamu görevlileri hakkında personel ya da personel adayı hakkındaki takdir 

yetkisinin söz konusu olduğu işlemlerde, gerekçenin somut bilgi ve belgeye dayanması 

gerekliliği daha çok hissedilir. Danıştay da konuya ilişkin bir kararında davacının 

naklen atanması sebebi olarak gösterilen “siyasi faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin 

duyumlar” şeklindeki gerekçeyi somut bilgi ve belgeye dayanmadığından hukuka 

aykırı bulmuştur. 404 

İdarenin takdir yetkisinin denetlenmesinde gerekçenin önem taşıdığı bir başka 

konu da mülakat ve sözlü sınavlardır. Kamu görevlilerine uygulanan mülakat ve 

                                                                                                                                                                           
sahip bulunduğundan bu kurala uyulmamış olması işlemin iptalini gerektirmeyecektir.” İDDK, E. 

1995/769, K. 1997/525, DD, S. 95, Yıl:38, 1998, s. 84-87.  
401  İDDK, E. 1995/769, K. 1997/525, DD, S. 95, Yıl:38, 1998, s. 84-87.  
402 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 167. 
403  “Bölge Müdürlüğü görevinde başarısız veya verimsiz olduğu yolunda herhangi bir somut 

belirlemenin mevcut olmadığı, dolayısıyla, anılan Kanun'un 76. maddesinde öngörülen takdir yetkisine 

dayalı biçimde tesis edilen dava konusu işlemin, sebep unsuru yönünden hukuka aykırılık taşıdığı 

tartışmasızdır.” Danıştay 2. Dairesi, E. 2007/3131, K. 2008/329, DD, S. 118, Yıl:38, 2008, s. 117-120. 
404 “… davacının da aralarında yer aldığı 8 öğretmenin bir araya gelerek diğer öğretmenlere ve halka 

bölücü örgütün propagandasını yaptıkları, bu vesile ile diğer öğretmenler üzerinde baskı kurdukları, 

bölge halkını Devletten soğutmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları, bu bölgenin hassas arazi 

yapısının olması ve örgütün şu ana kadar yeterli alt yapı bulamaması nedeniyle bu öğretmenler vasıtası 

ile taraftar bulmaya çalıştıkları, ayrıca bu öğretmenlerin bazı legal veya illegal kuruluşların üyesi 

oldukları ve bunların adına faaliyette bulundukları yönünde duyumlar aldıkları adı geçen 

öğretmenlerin köyün ve ilçenin huzuru için il dışına tayinlerinin yapılmasının uygun olacağının 

belirtildiği, bu teklifin Adıyaman Valiliğince de uygun bulunması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır…. Bu durumda, davacının köyün ve 

ilçenin huzuru için ne gibi sakıncalar yaratacağı hususunun somut olarak ortaya konulamadığı, 

faaliyette bulunduğu şeklindeki duyumların hukuki değerinin olmadığı ve bu şekliyle içeriği itibariyle 

hukuki bir delil olarak kullanılması mümkün olmayan doğruluğu kanıtlanmamış istihbari bilgilere 

dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Danıştay 2. Dairesi, E. 2004/1822, 

K. 2005/1657, DD, S. 111, Yıl:36, 2006, s. 112-114. Aynı yönde Danıştay 5. Dairesi, E. 2006/875, K. 

2007/4996, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 06.02.2018; Danıştay 5. Dairesi, E. 1985/1207, K. 

1986/1018, DD, S. 66-67, Yıl:17, 1987, s. 218-220; Danıştay 5. Dairesi, E. 1975/3756, K. 1975/8053, 

08.12.1975, DD, S. 33-334, s. 246-247. 
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sözlü sınavlarda verilen notların gerekçelerinin somutluğu, not verme işlemine etkili 

olan hususların detaylı bir şekilde ortaya konulmasıyla mümkündür. 405  Danıştay 

Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı sözlü sınavında yapılan değerlendirmenin 

gerekçesiz olarak sadece “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde olmasını öngören 

yönetmelik hükmünün hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kararın ilgili kısmı 

şu şekildedir: 406 

“Dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinde sözlü sınav konuları ve 

sınavda adayların hangi yönlerden değerlendirilmeye tabi tutulacağı 

hususları açıkça düzenlenmemiş olup, hukuk devleti, hukuka bağlı ve 

saygılı idare anlayışı ve bunların yanısıra sözlü sınavın niteliği gereği bir 

takım hususların tutanakla saptanması ve adayların başarısızlığına ya da 

yetersizliğine: ilişkin tespitlerin komisyon üyelerince açıkça ortaya 

konulması, yargı denetimi açısından zorunlu olduğundan sorulara verilen 

cevaplar ve belirtilen hususlar yönünden adaylara komisyon üyelerince 

takdir edilen, puanların ayrı ayrı gerekçeleriyle belirtilmesi gerekliliği 

karşısında, komisyon üyelerinin görevlerini olumlu veya olumsuz görüş 

vermekle sınırlayan dava konusu Yönetmeliğin bu kısmında hukuka uyarlık 

bulunmamaktadır.” 

 

İdari yargı mercilerinin sözlü sınava ilişkin değerlendirmelerinde, gerekçeye 

önem veren tutumları, idarenin karşısındaki personel adaylarına kendileri hakkında 

tesis edilen işlemlerin hukuki açıdan denetlenmesi yolunu açarak bireylerin hukuki 

güvenliğini sağlamaktadır. Sınava girenlere idare tarafından bir güvence sağlanması 

Anayasa m. 125 ve Anayasa m. 70’in bir gereğidir. Dolayısıyla idare tarafından 

                                                            
405 UZ/DEMİRCİOĞLU, age. , s. 121. 
406 Danıştay 12. Daire, E. 2009/8243, K. 2013/1824, 19.3.2013 (Yayımlanmamış Karar) Aynı yönde 

diğer kararlar Danıştay 2. Dairesi, E. 2014/8821, K. 2015/1537, 19.02.2015, Kazancı İçtihat Bankası, 

Erişim Tarihi: 25.01.2018; Benzer şekilde görevli alımı için yapılan bir sözlü sınav esnasında, sınav 

jürisince mülakat konularına ilişkin ayrı ayrı not takdir edilmediğinden bahisle sınavda başarısız sayılan 

kişiye dair yapılan işlemin ilk derece mahkemesince iptaline hükmedilmiş, Danıştay da bunu onamıştır, 

Danıştay 12. Dairesi, E. 2012/10327, K. 2015/4801, 15.09.2015, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

25.01.2018; Danıştay 5. Dairesi (Yürütmenin Durdurulması Kararı), E. 2016/280, 25.01.2016, Kazancı 

İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 25.01.2018; Aynı yönde Danıştay 8. Dairesi E. 2004/1367, K. 

2004/3878, 19.10.2004, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018; Danıştay 12. Dairesi, E. 

2008/535, K. 2008/3422, DD, S. 119, Yıl: 38, 2008, s. 407-409 
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liyakatli bir seçim yapıldığı konusunda kişilere güven duygusunun sağlanması 

açısından gerekçe kritik bir öneme sahiptir.   

Gerekçenin sözlü sınav ve mülakatlar dışında önem arz ettiği bir başka konu, 

görev esnasında personelin durumunu düzenli bir şekilde gösteren ve idarenin görev 

esnasında personel hakkında tesis ettiği çeşitli işlemlere dayanak oluşturan verimlilik, 

performans, sicil gibi değerlendirmeye yönelik uygulamalarıdır. Personel hakkında 

verilen değerlendirme notunun iptali talep edildiğinde söz konusu sicil, hal kâğıdı gibi 

belgeler not verme işleminin gerekçesi olarak incelenir. 407  Not verme işleminin 

gerekçesini objektif kriterlere dayanan “verilen iş ile çıkardığı iş”, “hakkında 

soruşturma bulunup bulunmadığı”, “değerlendirmeye ilişkin somut bilgi ve belgelerin 

doğruluğu” gibi olgular oluşturmaktadır. 408   

C. Sebep 

Bir idari işlemin sebebi, idareyi o işlemi yapmaya sevk eden hukuki veya fiili 

etkenlerdir.409 İdare sebepsiz bir davranışta bulunamaz.410 Kamu görevlileri hakkında 

tesis edilen işlemlerde işlemin sebebi boş bir kadro bulunması ya da personele aynı 

hizmet örgütü içinde başka yerde ihtiyaç duyulması ya da kişinin artık görevin 

gerektirdiği nitelikleri taşımaması olabilir. 

Sebep unsuru yönünden yargısal denetiminin ne şekilde gerçekleştirileceğinin 

belirlenmesinde, işlemin kanunda ne şekilde düzenlendiği önem taşımaktadır. Kanun 

idari işlemin sebeplerini açıkça belirtmiş olabilir, belirsiz kavramlarla belirtmiş 

olabilir yahut hiçbir sebep göstermemiş olabilir.411 Sayılan hallerden ilkinde sebep 

                                                            
407 Danıştay 2. Dairesi, E. 2007/842, K. 2008/2888, 17.06.2008, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

25.01.2018. 
408 Danıştay 5. Dairesi, E. 1979/6154, K. 1981/1794, DD, S. 46-47, Yıl:12, 1982, s. 162-165. 
409  Jean Marie AUBY/Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif’ten aktaran, Kemal 

GÖZLER, Cilt 1, s. 893; Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 367; Yıldızhan YAYLA, age. , s. 130; Ender 

Ethem ATAY, age. , s. 504.  
410 Danıştay her türlü koşulu sağlamakta olan personelin sebepsiz yere kadroya atanmaması işlemini bu 

temel ilkeye aykırılıktan dolayı hukuka aykırı bulmuştur, Danıştay 5. Dairesi, E. 1980/492, K. 

1984/2185, DD, S. 56-57, Yıl:15, 1985, s. 171-173. 
411 Metin GÜNDAY, age. , s. 154-155. 
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unsurunun yargısal denetimi yönünden herhangi bir zorlukla karşılaşılmayacaktır. 

Yargı mercileri kanunda belirtilen sebebin somut olayda gerçekleşip 

gerçekleşmediğini incelemekle yetineceklerdir. Kamu görevlilerine ilişkin 

düzenlemelerde kanunda açıkça belirtilen sebebe DMK m. 36/9 412  örnek olarak 

verilebilir. Söz konusu düzenlemede bahsedilen şartlardan birini sağlayanlara idarece 

kademe ya da derece ilerlemesi uygulanır.  

Yargısal denetimde asıl sorun sebebin belirsiz kavramlarla belirtilmiş olduğu 

ya da hiç belirtilmediği işlemlerde söz konusu olmaktadır. Kanunda işlemin 

düzenlendiği hükümde belirtilen “hizmet gerekleri, ihtiyaç, görülen lüzum…” gibi 

yoruma açık kavramlar belirsiz hukuk kavramlarıdır. Belirsiz kavramlar olaydan 

bağımsız iken soyut çerçevede bulunup, kuralın işleme uygulanması sonucunda 

somutluk kazanırlar.413 Kavramlar soyut olduğu için uygulamaya aktarılmaları belli 

bir yorum faaliyetini mecbur kılar. Belirsiz kavramların idareye takdir yetkisi tanıyıp 

tanımadığı hususunda doktrinde çeşitli görüşler mevcuttur. Bazı yazarlara göre, 

belirsiz hukuk kavramları idareye takdir yetkisi tanımamaktadır.414  Diğer görüşte 

olan yazarlarca benimsenen ve bizim de katıldığımız görüşe göre ise, belirsiz hukuk 

kavramları yoluyla idareye sınırlı bir takdir yetkisi tanınmaktadır. Bu görüşte olan 

GÜNDAY idarenin belirsiz hukuk kavramları üzerinde sahip olduğu takdir yetkisini 

kabul etmekle beraber bu yetkinin sınırsız olmadığını ve belli bir dereceye kadar 

objektif bir içeriğe sahip olduğunu belirtmektedir. 415  Örneğin liyakat kavramı 

“görevin gerektirdiği nitelikler dışında ayrım yapılamaz” şeklinde ele alındığında 

                                                            
412 Madde 36/9: “Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master 
derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü 
ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili 
öğrenim dallarında  doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.” 
413 Jülide Gül ERDEM, age. , s. 160. 
414 Belirsiz kavramların idareye takdir yetkisi tanımadığı görüşünde olanlar kendi aralarında tek çözüm 

teorisini savunanlar ve nitelendirme serbestisi (değerlendirme marjı) görüşünü savunanlar olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Metin GÜNDAY, Takdir Yetkisi, s. 41-104; 

Nilay ARAT ÖZKAYA, age. , s. 108-109; Jülide Gül ERDEM, age. , s. 232-264. 
415 Metin GÜNDAY, “Takdir Yetkisi”, s. 94. Aynı yönde Erman BAYRAKTAR, agm. , s. 266; Nilay 

ARAT ÖZKAYA, age. , s. 115. 
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somut ve objektif bir içeriğe sahip olmasına rağmen idarece liyakatin somut olaya 

uygulanması durumunda birçok soyut ve yoruma açık husus işin içine girecektir. 

Ancak yine de liyakatin uygulandığı olayda yasa koyucunun o kavramla ulaşmak 

istediği bir öz mevcuttur.416 İşte bu objektif olarak nitelendirilebilecek özde takdir 

yetkisi söz konusu değildir ancak işlemin sebebi bu öz içinde 

konumlandırılamıyorsa, yargı mercilerinin idarenin yaptığı nitelendirmeyi 

denetleyemeyeceklerdir. 417  Başka bir ifadeyle belirsiz kavramın objektif yönü 

dışında kalan kısmında yargısal merciler idarenin takdir yetkisine müdahalede 

bulunamayacaktır.  

Kamu görevlilerine ilişkin işlemlerde sebebin belirsiz kavramlar üzerinden 

belirtilmesine en iyi örnek adaylık sürecine ilişkin düzenlemelerdir. Kamu 

görevlilerinin adaylık süreçlerinde meslekleriyle bağdaşmayacak nitelikte hal ve 

hareketlerinin saptanması durumunda görevleriyle ilişiklerinin kesileceği 

öngörülmektedir.418 Söz konusu hallerin içeriğini belirleme yetkisi objektif durumlar 

dışında idarenin iradesine bağlı olarak belirlenecektir. 

Kanuni düzenlemelerde belirsiz kavramlarla belirtilenler dışında, sebebin hiç 

belirtilmediği durumlar da mevcuttur. Sebebin belirtilmemiş olması idarenin takdir 

yetkisinin sınırsız olduğu anlamına gelmeyecektir. Her ne kadar sebebin belirtilmediği 

hallerde idareye belirsiz kavramlarla tanınandan daha geniş bir takdir yetkisi tanındığı 

kabul edilmekteyse de takdir yetkisinin denetlenmesinde kullanılan ölçütler yoluyla 

belirtilmeyen sebebe dayanılarak yapılan işlem de denetlenebilecektir.419 Genel ilkeler 

arasında saydığımız sebep-amaç uygunluğu, özellikle sebebin belirtilmediği hallerde 

                                                            
416 Ibid, s. 96. 
417 Ibid, s. 97. 
418 DMK m. 56; Hâkimler Savcılar Kanunu m. 13/c; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu m. 68 bu 

duruma örnek düzenlemelerdendir. 
419 Şükrü KARATEPE, agm. , s. 100.  



106 

idari yargı mercilerinin “kamu yararı ve hizmet gerekleri” kavramı üzerinden en sık 

başvurduğu metottur.  

Şimdiye kadar söylenenleri özetlemek gerekirse: Sebep unsuru üzerinde takdir 

yetkisinin söz konusu olduğu tüm durumlarda öncelikle işlemin gerekçesinin gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığı incelenmelidir. 420  İdarenin işlemin somut bilgi ve belgeye 

dayanmaması sebebin gerçek olmadığına karine sayılmaktadır. İdare takdir yetkisine 

sahip olduğu hallerde dahi gerçek olmayan sebeplerle işlem tesis edemeyecek, aksi 

halde işlem sakatlanacaktır. Mesela DMK m. 109421 doğrultusunda özlük dosyasındaki 

bilgilere göre hizmetle ilişiği kesilen bir memurun,  hizmetle ilişiğinin kesilmesine 

yönelik işleme karşı dava açması durumunda, işlemin sebebi olan her türlü 

değerlendirmenin gerçekliği incelenmelidir. 422  Sebep üzerinde takdir yetkisinin 

yargısal denetiminde incelenecek ikinci husus işlemin sebebinin kanuni dayanağında 

yer alan belirsiz kavramla altlanabilir olup olmadığıdır.423 Nihayet sebep unsurundaki 

takdir yetkisine ilişkin son sınırlama amaç unsuru ile arasındaki ölçülülük bağıdır.424 

İşlemin sebep ve amaç unsurları arasındaki elverişlilik bağının incelenmesi ise ancak 

işlem gerekçesinin incelenmesi ile mümkündür.425  

D. Konu 

Bir idari işlem sonucunda hukuk dünyasında veya maddi dünyada ortaya çıkan 

değişiklik, o işlemin konusunu oluşturmaktadır. 426  İdarenin işlemleri yoluyla 

                                                            
420 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 294.  
421 Madde 109/3: “Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, 
derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet 
gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.” 
422 Bu konuya şekil başlığı altında gerekçeye ilişkin kısımda değinildiğinden burada detaylı biçimde 

değinmeye gerek görmemekteyiz. 
423 Metin GÜNDAY, age. , s. 154; GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 471; Ender Ethem ATAY, age. , s. 

507; Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 487-488.  
424 Metin GÜNDAY, age. , s. 157; GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 233; KARAHANOĞULLARI, 

İdari İşlemler, s. 495; Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 139; Erman BAYRAKTAR, 

agm. , s. 283. 
425 Bu konudaki uyuşmazlıklara hem gerekçe hem de amaç unsuruna ilişkin kısımlarda değinildiğinden 

tekrara düşmemek adına değinmiyoruz. 
426 AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. ,s. 407; Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 311; 
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yaratacağı sonuçlar yani işlemlerin konusu, kanunla öngörülmüş olmalıdır.427 İşlemin 

konusunun belirlenmesinde kanun dışında bir irade söz konusu değildir. 428  Çünkü 

idare hukuku bir statüler hukukudur, bu nedenle kişiler idari işlemler sonucunda ancak 

önceden belirlenmiş statülere girerler ya da girmezler.429 

İdari işlemin esası, sebep ve konu unsurlarından oluşmaktadır.430 Daha önce de 

ifade ettiğimiz üzere idari işlemin unsurları arasında kesin bir ayrım yoktur. Unsurlar 

çoğu zaman birbirini etkilemekte, birinde mevcut olan sakatlık diğerlerine de sirayet 

etmektedir. Özellikle konu unsuru ve sebep unsuru arasında bağ bu açıdan oldukça 

kuvvetlidir. TUNCAY sebep ve konu unsurları arasındaki bağı yakın bir ilişkiden öte 

bir ayniyet olarak ifade etmektedir.431 Sebep ve konu unsuru arasındaki bağın kopuk 

olması işlemin hukuka aykırı olmasına neden olacaktır.432 Bu nedenle çoğu zaman 

konu unsurunun yargısal denetimi, bizi sebep unsurunun denetimine 

yaklaştırmaktadır. Örneğin; aday memurun öğrencilik döneminde karıştığı olaylar 

nedeniyle memur adaylığı statüsüyle ilişiğinin kesilmesi işleminde 433 ; hâkimlik 

mesleği yapmakta olan görevli hakkında  “terfiine engel bir hali bulunmamaktadır” 

şeklinde belirtilen ancak “orta” olarak düzenlenen müfettiş hal kâğıdına dayanılarak 

terfii ettirilmemesi işleminde 434 ; ilde görev yapmakta olan yurt müdürünün 

yetersizliği konusunda hiçbir neden gösterilmeksizin ilçeye tayin edilmesi 

işleminde435 sebep unsurundaki hukuka aykırılık, konu unsuruna da etki etmektedir. 

                                                            
427 Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 520. 
428 Metin GÜNDAY, age. , s. 158; AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 408. 
429 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 312. 
430 BALTA idari işlemin unsurlarının hukuka uygunluk denetimlerinde usule ilişkin aykırılıklar ve esasa 

ilişkin aykırılıklar bağlamında ele almaktadır. Yazara göre usule ilişkin unsurlar yetki ve şekilden 

oluşmakta iken esasa ilişkin unsurlar sebep, konu ve amaç unsurlarında oluşmaktadır. Tahsin Bekir 

BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 165. 
431 Aydın H. TUNCAY, age. , s. 151. 
432 Metin GÜNDAY, age. , s. 159. 
433  Danıştay 5. Dairesi, E. 1981/2901, K. 1983/6515, 04.10.1983, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 20.01.2018. 
434  Danıştay 2. Dairesi, E. 2014/6592, K. 2014/8051, 16.10.2014, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 20.01.2018. 
435 Danıştay 5. Dairesi, E. 2015/1009, K. 2016/679, 11.02.2016, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

20.01.2018. 
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Diğer yandan kanunda belirtilen sebep doğrultusunda idarenin tesis ettiği işlem 

hükümde öngörülen sonucu ortaya çıkarmamışsa, işlem yalnızca konu unsuru 

yönünden hukuka aykırı olacaktır. 436  Yalnızca konu unsuru yönünden hukuka 

aykırılığın, sebep ile konu arasındaki sıkı bağ nedeniyle sebep unsuru ve konu 

unsurlarının beraber hukuka aykırı olduğu hallere göre daha istisnai gerçekleştiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Yalnızca konu unsuru yönünden hukuka aykırılığa 

örnek olarak sıkıyönetim hali son bulduktan sonra Sıkıyönetim Kanunu’na 

dayanılarak kamu görevlisine uygulanan atamama işlemi verilebilir. İşlemin sebebini 

oluşturan düzenlemede herhangi bir hukuka aykırılık yoktur ve fakat söz konusu 

sebebe dayanılarak sıkıyönetim süresi sonrasında işlem tesis edilmesi kamu 

hizmetine girme hakkı açısından önemli sayılabilecek bir ihlale neden olmaktadır. 

Dolayısıyla işlem konu unsuru yönünden hukuka aykırı hale gelmektedir.437 

“Bu nedenlerle de, Sıkıyönetim Komutanlarının istemi üzerine görevlerine 

son verilen "memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde 

görevli işçiler"le ilgili olarak 1402 sayılı Yasanın 2. maddesinin 2766 

sayılı Yasa ile değişik son fıkrasında yer alan "... bir daha kamu 

hizmetlerinde çalıştırılamazlar." ibaresini ve gerekçede bu ibareyle ilgili 

olarak yer alan ifadeleri bu durumda olanların ancak sıkıyönetim 

süresinde bir daha kamu hizmetlerine dönemeyecekleri şeklinde anlamak 

ve yorumlamak Anayasa koyucunun irade ve buyruğunun bir gereği 

olmaktadır. Aksi bir yorum, yani "... bir daha kamu hizmetlerinde 

çalıştırılamazlar." hükmünün kalıcı ve sürekli hukuki sonuç doğuracak 

biçimde yorumlanması Anayasa'nın "Kamu hizmetlerine girme hakkını 

düzenleyen ilkeleriyle de çelişmektedir.” 

Konu unsurunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu üzerinde doktrinde görüş 

birliği olduğuna daha önce değinilmişti. Sebep ve konu unsurları arasındaki bağlılığı 

                                                            
436 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 313; Metin GÜNDAY, age. , s. 159; Erman BAYRAKTAR, agm. , s. 

283. 
437  Danıştay 5. Dairesi, E. 1987/2417, K. 1988/1286, 14.04.1988, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 08.02.2018. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1402.htm#2
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vurgulayan KARATEPE konu unsurundaki takdir yetkisinin sebebe bağlı olarak 

düzenlenip düzenlenmediğine bakılarak tespit edilebileceğini kabul etmektedir. Konu 

unsuru sebebe bağlı olarak düzenlenmişse, idarenin ilgili işlem üzerindeki yetkisi bağlı 

yetkidir; ancak sebep unsurundan bağımsız bir konu öngörülmüşse işlemin konu 

unsurunda takdir yetkisinin olduğu sonucuna ulaşılır. 438  Konu unsurunu sebep 

unsurundan bağımsız şekillerde ele alan düzenlemelerde takdir yetkisi iki farklı 

şekilde görülebilir: harekete geçip geçmeme serbestisi ve alt-üst sınırlar içinde 

değerlendirme imkânı tanınması.439  

Kamu görevlilerini ilgilendiren konularda idarenin konu unsurunda takdir 

yetkisinin en çok gündeme geldiği konular atama, sözlü sınav/mülakat 

değerlendirmeleri ve sicil notu işlemleridir.   

Atama işlemlerinin konusunu kişiyi ilgili kadroya atayıp atamamak 

oluşturmaktadır. Liyakat ilkesine uygun bir atama yapılabilmesi görevlinin seçiminde 

kişinin göreve layık olup olmadığının tespit edilmesini gerektirir ki bu gereklilik esas 

etkilerini sebep unsurunda gösterir. Diğer yandan idarenin göreve layık olan adayı 

belirlemesinden sonra bu adayı atamak konusunda bağlı yetkisi vardır yani liyakatli 

adayı atamaya mecburdur. 440  Fakat bazı durumlarda idarenin değerlendirmeleri 

neticesinde benzer seviyede liyakate sahip olan birden çok aday ortaya çıktığında 

vereceği karar üzerinde takdir yetkisi vardır. İdarenin benzer niteliklerde adaylar 

hakkında atama yapıp yapmamasının yargı mercileri tarafından denetimi mümkün 

                                                            
438 Şükrü KARATEPE, agm. , s. 222-223. Aynı yönde Cemil KAYA, age. , s. 222-223; Nilay ARAT 

ÖZKAYA, age. , s. 117. 
439 Nilay ARAT ÖZKAYA, age. , s. 117-119. ÖZAY bunlara ek olarak konu unsurunda kullanılan 

belirsiz kavramlar yoluyla da takdir yetkisi alanı oluşturulabileceğini ifade etmektedir. İl Han ÖZAY, 

age. , s. 456.  
440 Danıştay 2. Dairesi, E. 2009/5585, K. 2010/3047, DD, S. 125, Yıl: 40, 2010, s. 124-129; Danıştay 2. 

Dairesi, E. 2005/3514, K. 2007/5077, DD, S. 118, Yıl:38, 2008, s. 115-117; Danıştay 12. Dairesi, E. 

1998/1376, K. 1999/932, DD, S. 102, Yıl:30, 2000, s. 709-712; Danıştay 5. Dairesi, E. 1990/2888, K. 

1993/2376, DD, S. 89, Yıl:25, 1995, s. 238-241. 



110 

değildir. Danıştay da eş değer niteliklere sahip iki adaydan hangisinin ilgili göreve 

atanacağı konusunda idarenin takdir yetkisi olduğunu kabul etmiştir.441 

“Olayda, Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan kişi ile davacının, özelleştirme 

nedeniyle başka kurumlardan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü emrine atandıkları; Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine 

getirilen kişinin davacıdan daha önce 19.2.2001 tarihinde başmüfettişliğe 

atanmış olduğu; atama tarihinde Genel Müdürlükte yedi başmüfettişin 

görev yaptığı; her iki başmüfettişin sicil raporlarının da çok iyi olduğu 

anlaşılmaktadır.  Davalı idare, boş bulunan bir kadroya kamu yararı ve 

hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atama konusunda, gerekli 

nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunma hak ve yetkisine sahip 

olduğundan, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile 

zorlanamayacağı gibi; bu husustaki yargısal denetimde, işlemin diğer 

unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, idarenin işlemi 

haklı kılacak hukuken kabul edilebilir bir neden gösteremediği gerekçesine 

dayanılarak iptal kararı verilemeyeceği açıktır. Belirtilen hukuksal duruma 

göre, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 

işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet 

görülmemiştir.” 

Kararda nitelik olarak birbirine yakın adaylar arasında yapılan, takdir yetkisine 

dayanan bir tercih söz konusudur. Ancak nitelikleri arasında hizmeti yerine getirmede 

önemli sayılabilecek farklılık bulunan iki aday arasında yapılan tercihte mahkemenin 

tutumu daha farklı olmalıdır. Çünkü takdir yetkisini kısıtlayan ilkelerden birisi de 

liyakattir ve liyakat ilkesi görevin gerektirdiği nitelikler açısından en yeterli olanın 

atanmasını gerektirmektedir.  

Kamu görevlileri hakkında tesis edilen işlemlerin dayanağını oluşturan sicil ve 

sınav gibi işlemler aynı zamanda kendi başlarına bir idari işlemin konusunu 

oluşturmaktadırlar. Bu işlemlerin konu unsurunda takdir yetkisinin görünümü 

                                                            
441 Danıştay 5. Dairesi, E. 2004/5066, K. 2006/751, 27.02.2006, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

07.02.2018. 
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atamalardan daha farklıdır. Zira bu işlemlerde idarenin teknik alanına giren 

değerlendirmeler yapması söz konusudur. 442  Fransız Danıştay’ı teknik bilgi ve 

uzmanlık gerektiren alanlarda, idarenin takdir yetkisini kabul etmekte; açık hata hali 

dışında idarenin yerine geçerek bir değerlendirme yapmaktan olabildiğine 

kaçınmaktadır. 443  Ülkemizde ise teknik ve uzmanlık gerektiren idari işlemlerin 

denetimi konusunda yargı mercilerinin tavrı zamanla değişiklik göstermiştir. Önceleri 

teknik değerlendirmeleri geniş takdir yetkisi içinde gören Danıştay teknolojik 

imkânların gelişmesiyle bu değerlendirmeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırma 

imkânına kavuşmuştur. 444  Bilirkişi incelemeleri sonucunda mahkemelerce idarenin 

teknik değerlendirmelerinde hukukilik ve yerindelik alanları arasında yapılması 

gereken ayrım kolaylaşmıştır.445  

İdarenin personel hakkında tesis ettiği birçok işlemin dayanağını oluşturan sınav 

değerlendirmelerinde, idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin niteliği hakkında farklı 

görüşler mevcuttur. Doktrinde sınav değerlendirmelerini takdir yetkisi alanında 

görmeyen TUNCAY, not verme işleminin belirsiz sebeplerden ziyade somut bir takım 

ölçütlere dayanılarak tesis edilmesi nedeniyle olağan bir işlem gibi denetlenmesi 

                                                            
442 Cemil KAYA, age. , s. 51. Değerlendirme imkânı her zaman idarenin ilgili konuda takdir yetkisi 

olduğu anlamına gelmemektedir. Değerlendirmelerin farklı türlerine göre takdir yetkisinin durumu da 

değişmektedir. KARATEPE değerlendirmeleri objektif değerlendirmeler ve teknik ve uzmanlık 

gerektiren değerlendirmeler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Şükrü KARATEPE, agm. , s. 75; Aynı 

yönde Erman BAYRAKTAR, agm. , s. 254; Cemil KAYA, age. , s. 51. Objektif değerlendirmeler 

idarenin takdir yetkisinin söz konusu olmadığı, objektif genel anlayışa göre yapılması mümkün olan 

değerlendirmelerdir. Kıymet takdir komisyonlarının taşınmazın bedelini belirlemeye yönelik işlemleri 

objektif değerlendirmeye örnektir. Cemil KAYA, age. , s. 51-52. Objektif değerlendirmelerde, yargı 

mercilerinin fikrine başvurdukları bilirkişilerin objektif değerlendirmede bulunan idarenin uzmanlarının 

aksine fikir beyan etmeleri mümkün değildir. Şükrü KARATEPE, agm. , s. 75. Teknik uzmanlık 

gerektiren değerlendirmeler ise, objektif değerlendirmelerin aksine, ağırlıklı olarak idarenin takdir 

yetkisinin varlığının kabul edildiği, idarenin karşısında tamamen uzmanlık gerektiren bir durum olduğu 

hallerde söz konusudur. Bunlara “teknik  değerlendirmeler” de denilmektedir. Söz konusu duruma 

verilen en tipik örnek sicil notları ve sınav notu işlemleridir, Cemil KAYA, age. , s. 51. 
443  Turgut TAN, “Sınav ve Jüri Değerlendirmeleri”, s. 421; Ramazan ÇAĞLAYAN, s. 401-402; 

GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 523. 
444  Bahsedilen incelemeyi yapmadan sonuca varan ilk derece mahkemesinin kararını bozmaktadır. 

Danıştay 2. Dairesi, E. 2014/7928, K. 2016/685, 11.02.2016; Danıştay 2. Dairesi, E. 2011/12141, K. 

2012/3254, 04.06.2012, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 26.01.2018. 
445  Bilirkişi raporu, işlemde mevcut olan yerindelik ve takdir yetkisi alanlarının netleştirilmesinde 

mahkemeye yol göstermektedir. Bu sayede idari yargı mercileri denetimlerini bilirkişi raporlarından 

sonra hukuka uygunluk şeklinde belirlediği alanlarda sürdürmektedir, Jülide Gül ERDEM, age. , s. 111. 
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gerektiği görüşündedir. 446  Karşıt olarak KARATEPE, sınav değerlendirmelerinde 

idarenin yetkisinin farkı kağıtlarda farklı ölçütler kullanarak bir değerlendirme yapmak 

dışında, kullandığı yetkinin takdiri olduğunu kabul etmektedir.447 BALTA da sınavları 

takdir yetkisi kapsamında görmekte ancak denetimlerinin ne şekilde yapılacağı 

konusuna değinmemektedir.448 GÖZÜBÜYÜK/TAN, sınavların yargısal denetiminde 

eşitlik ilkesine uygunluk dışında hiçbir değerlendirmenin yapılmaması gerektiğini 

savunmaktadır.449 YAYLA ise uzman kurulların değerlendirmelerini yerindelik alanı 

içinde görmektedir.450   

Özellikle üniversite öğretim üyesi kadrolarına atanma talebini konu edinen 

uyuşmazlıklarda bilimsel ve teknik değerlendirmeler ön plana çıkmaktadır. Konuya 

ilişkin bir uyuşmazlıkta yardımcı doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylar 

hakkında düzenlenen olumsuz jüri değerlendirmeleri geniş takdir yetkisi içinde 

görülmüştür. 451 

“Olayda, açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosuna davacı ile birlikte bir 

başka kişinin daha başvurduğu, yasanın öngördüğü biçimde oluşturulan 

jürinin görüşü esas alınarak, idarece takdir yetkisinin bu kadroya her 

ikisinin de atanmaması yolunda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Burada, 

davalı idare takdir yetkisini mutlak ve sınırsız kullandığından, oluşturulan 

işlemlerin kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı olduğundan söz 

edilemeyeceği açıktır.” 

Takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmasının ne anlama geldiğine ilişkin 

kararda belirsizlik vardır. İdarenin takdir yetkisinin çok sınırsız olması akla yerindelik 

alanını getirmektedir. Danıştay kararında, idarenin takdir yetkisini yerindeliğe eşdeğer 

biçimde yorumlamıştır. Kanaatimizce, sınav notlarına ilişkin işlemlerde, idarenin özel 

                                                            
446 Aydın H. TUNCAY, age. , s. 156. 
447 Şükrü KARATEPE, agm. , s. 76. 
448 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 88. 
449 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 605. 
450 Yıldızhan YAYLA, age. , s. 194. 
451 Danıştay 8. Dairesi, E. 1995/131, K. 1997/206, DD, S: 94, Yıl:28, 1998, s. 546-548. 
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uzmanlığı gereği takdir yetkisinin kabul edilmesi zorunludur; fakat bu yetkinin 

kullanılması eşitlik ilkesine uygunluk açısından denetlenmelidir. Dolayısıyla idarenin 

bu değerlendirmeleri eşitlik ilkesi açısından denetlenebilir olmalıdır. Yukarıda verilen 

karar açısından ele alırsak, olayda her iki adayın da aynı sonuçla karşılaşması 

işlemlerinde idarenin takdir yetkisinin, adil ve eşitlik ilkesine uygun biçimde kullanılıp 

kullanılmadığı incelenmesi gerekir. Her ne kadar teknik ve uzmanlık gerektiren 

konularda idarenin takdir yetkisine müdahale edilmemesi birçok zaman idarenin 

işleyişine yarar sağlayacaksa da doktrinde de ifade edildiği üzere eşitlik ilkesi; 

adaylara sorulan soruların benzer ölçütlere göre hazırlanıp puanlandığı gibi hususların 

incelenmesini gerektirir ki bu da idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında 

bireylere güvence sağlar.  

E. Amaç 

Amaç, kanun koyucunun o idari işlemden beklediği nihai sonuçtur.452 Doktrinde 

ağırlıklı görüş amaç unsurunun idari işlemin diğer unsurlarından farklı olarak sübjektif 

nitelikte olduğudur. 453   İdarenin işlemle güttüğü amacın denetimi, işlemi yapan 

görevlinin niyetinin tespit edilmesi anlamına gelir ki bu da oldukça zordur.454 Tek 

başına amaç unsurunun incelenmesi ile bir sonuca ulaşılamayacağından amaç çoğu 

zaman işlemin gerekçesinden hareketle tespit edilmektedir.455  

İdarenin faaliyetlerinin genel ve özel olmak üzere iki tür amacı vardır. Genel 

amaç her zaman kamu yararıdır. İdari işlemin amacının kanunda açıkça belirtilmediği 

durumlarda amaç kamu yararı olarak anlaşılmaktadır. 456  Kamu yararı sürekli 

                                                            
452 Metin GÜNDAY, age. , s. 160. 
453  Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 317; GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 498; 

AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s.414; Kemal GÖZLER, Cilt 1, s. 976; İl Han ÖZAY, age. , s. 

500. YAYLA mevzuatta belirtilen kamu yararının genel veya özgün olması nedeniyle nesnel nitelikte 

olduğunu savunmaktadır. Yıldızhan YAYLA, age. , s. 142. 
454 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 486. 
455 GİRİTLİ/BİLGEN/AKGÜNER/BERK, age. , s. 1276; Ender Ethem ATAY, age. , s. 494. Bazı 

istisnai durumlarda işlemi tesis eden görevlinin kişisel amaçla hareket ettiği açık olabilir. 
456 Metin GÜNDAY, age. , s. 160. 
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değişkenlik gösterdiğinden her dönem geçerli, tek bir tanımı yoktur.457 Dolayısıyla 

bütün idari işlemlerin nihai amacı kamu yararı olmasına rağmen 458  belki de idari 

işlemde varlığı en zor tespit edilen unsurudur. Kamu yararı amacı idarenin kamu 

personeli hakkında tesis ettiği işlemlerde sıklıkla başvurduğu bir kriterdir.459  Özel 

amaç ise hizmete yönelik kanunda öngörülen spesifik amaçlardır. İdarenin faaliyetleri 

genel amaç kadar özel amaca da uygun olmalıdır.460 Özel amaçlar, genel amaç olan 

kamu yararı sınırları içerisinde olup onun daha somut halini oluştururlar.461 Bazen 

işlemin özel amacı ilgili mevzuatta açıkça belirtilebilmekte 462 , bazen de yargı 

kararlarından çıkarılabilmektedir.463  

Yetki saptırması464 olarak da ifade edilen amaç unsurundaki sakatlık iki biçimde 

ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki kamu yararı dışında bir amaçla hareket edilmesi; 

ikincisi ise kanunda belirtilen özel amaç dışında bir amaçla işlem yapılmasıdır.465 Bir 

işlem siyasi, şahsi ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amaçlarıyla yapılmışsa, 

kamu yararı amacına aykırılık oluşturacaktır.466  Personele ilişkin işlemlerde siyasi, 

şahsi ya da üçüncü kişilere yarar sağlamak amacıyla hareket edilmesi kayırmacılık 

yapıldığı anlamına gelecektir. Bu nedenle liyakat sisteminin diğer unsurlar üzerinde 

yansımalarının tümü esas olarak amaç unsurunda kayırmacılığın önüne geçmektir 

demek yanlış olmayacaktır. İdarece yapılacak atamalarda kullanılan sınav, sicil, 

adaylarda aranan şartlar gibi çeşitli ölçütler, asgari bir dereceye kadar en nitelikli 

kişilerin seçilmesini sağlayarak, kayırmacılığın nitelikten tamamen yoksun kişiler için 

yapılmasının önüne geçilmesini sağlamaktadır. Örneğin, bir üniversitede araştırma 

                                                            
457 Münci ÇAKMAK, age. , s. 253. 
458 Metin GÜNDAY, s. 160; Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 505. 
459 Cemil KAYA, Kararlarından Hareketle Kamu Yararı Kavramına Danıştay’ın Bakışı, On İki 

Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2011, s. 157-158. 
460 Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 509; AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 

408. 
461 Metin GÜNDAY, age. , s. 161. 
462 AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 409. 
463 Ibid, s. 410.  
464 Sıddık Samir ONAR, Cilt 1, s. 318; Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 168. 
465 Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 382-386; Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 241-244. 
466 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 241-243. 
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görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylarda aranan ALES, YDS gibi puanlarla idarenin 

belli standartlar altında kalan kişileri kayırmacılık yoluyla almasının önüne geçilerek 

hizmetin yerine getirilmesinde kamu yararı tesis edilmektedir. 

Özel amaçlara aykırılık ise, kamu yararı sınırları içinde görülen ancak ilgili 

işlem için kanunda öngörülen amaç dışında bir amaçla hareket edilmesi anlamına 

gelmektedir.467 İdarenin kamu personeline ilişkin atama, tayin, terfi gibi işlemlerinde 

nihai amaç kamu yararı olmakla beraber bazı hallerde ilgili düzenlemede özel amaç 

öngörülmüş olabilir.  

Doktrinde ağırlıklı olarak amaç unsuru üzerinde idarenin takdir yetkisi olmadığı 

görüşü hâkimdir. 468  Fakat BALTA ve YAYLA bu konuda farklı bir yaklaşım 

sergilemektedirler. BALTA idarenin genel yararına uygun olmak şartıyla özel 

amaçlardan birini tercih edebileceğini ifade etmektedir.469 YAYLA genel amaç olan 

kamu yararına uygun olması halinde personelin kendi amaçları doğrultusunda tesis 

ettikleri işlemlerin de amaç unsuru yönünden hukuka uygun olacağını 

savunmaktadır.470  

Kanaatimizce takdir yetkisi içinde sayılan tercihlerin her birinin hukuka uygun 

olması gerektiğinden, mevzuattaki özel amaca uymayan ama kamu yararını sağladığı 

öne sürülen bir işlemi hukuka uygun görmek, ilerleyen süreçte önemli sorunlara neden 

olabilir. Zira amaç unsurunda takdir yetkisinin kabul edilmesi durumunda, günümüzde 

halen sınırları net bir şekilde belirlenemeyen kamu yararı kavramı kapsamında olduğu 

iddia edilen ancak özel amaca aykırı olan çok sayıda işlem tesis edilebilir. Örneğin 

kanunda personelin başka bir ile naklinin sadece yöredeki ihtiyaçları tatmin amacıyla 

                                                            
467 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 243-244; AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 415; 

Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 320; Yıldızhan YAYLA, age. , s. 141. 
468 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 425-426; İl Han ÖZAY, age. , s. 501; GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 

486; Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 240; Metin GÜNDAY, age. , s. 161; Ender Ethem 

ATAY, age. , s. 521. 
469 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 170. 
470 Yıldızhan YAYLA, age. , s. 142. 
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yapılabileceği öngörülmekteyse, personelin yeterlilik düzeyinin o ile naklini 

gerektirmesinden bahisle yapılan nakil işlemi kamu yararını sağlasa dahi hukuka 

aykırı kabul edilmelidir.  

Amaç unsurunda hukuka aykırılık yalnızca idarenin sebep ve konu unsuru 

üzerinde takdir yetkisi olduğu durumlarda söz konusu olabilir.471 Başka bir ifadeyle 

idarenin bağlı yetkisinin olduğu durumlarda amaç unsurunun hukuka aykırılığından 

söz edilemeyecektir. Bu nedenle amaç unsurunun denetimi esnasında işlemin yetki, 

şekil, sebep ve konu unsurları ile işlemin amacı arasındaki elverişlilik dikkate alınır.472 

Çoğunlukla kopukluk sebep ve amaç unsurları arasında görülmektedir. İdarenin ileri 

sürdüğü amaç hukuka uygun olsa bile sebep unsuruyla arasında bir bağ kurulmadığı 

sürece hukuka aykırı olacaktır.473 Amaç unsurunun kanunda açıkça belirtildiği hallerde 

amaç bir derece objektifleşmekte, dolayısıyla sebep ile amaç arasındaki bağın tespiti 

daha kolay bir hal almaktadır.474  

Sebep, konu ve amaç unsurları arasındaki bu bağlılık liyakate ilişkin çeşitli yargı 

kararlarında belli terimler üzerinden incelenmektedir. Bunlardan ilki “hizmet gerekleri 

ve kamu yararı” diğeri ise “etkin hizmet ve verimlilik” ifadeleridir.  

1. “Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri”  

Kamu personeli üzerinde tesis edilen işlemlerde, idarenin takdir yetkisinin 

sınırlarından birisi işlemin sebep ve konu unsurlarının kamu yararını sağlamaya 

elverişliliğidir. Kamu görevlilerine ilişkin uyuşmazlıkların konu olduğu yargı 

kararlarında, sıklıkla “kamu yararı ve hizmet gereklerine uygunluk” ifadesi ile 

karşılaşılmaktadır. Personel hakkında takdir yetkisine dayanılarak tesis edilen 

işlemlerde, sebep ve amaç unsuru arasındaki elverişlilik bağı çoğu zaman bu ifade 

                                                            
471 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukukuna Giriş, s. 168. 
472 Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 383; Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 512-515. 
473 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 2, s. 487;Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 513. 
474 Sıddık Sami ONAR, Cilt 1, s. 320. 
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üzerinden incelenmektedir. Bu duruma en iyi örnek idarenin geniş takdir yetkisi 

bulunduğu kabul edilen nakil işlemlerinde idarenin tesis ettiği işlemin hizmet 

gerekleri ve kamu yararına uygunluğunun denetlenmesi verilebilir. 475 

“Dava dosyasının incelenmesinden; ... İli Merkez İmam Hatip Lisesi ve 

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen kadrosunda olup Müdür 

Başyardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında düzenlenen 5.12.2001 

günlü, 410/18.35 sayılı İnceleme Raporu'nda; davacının, anılan Okul'da 

eğitim gören kız öğrencilerin kılık ve kıyafetleri ile karma eğitim konusunda 

meydana gelen değişimi hazmedemediği ve bu nedenle Okul idaresine 

gereken desteği vermediği, Okul Müdürü ve müdür yardımcısını hedef 

alarak yıpratma ve yıldırma çabası içinde olduğu belirtilerek, idari yönden; 

Müdür Başyardımcılığı görevinin üzerinden alınması suretiyle 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanunu'nun 8/C maddesi uyarınca, il içerisinde durumuna uygun 

olan bir okulda görevlendirilmesinin önerildiği, bu öneri doğrultusunda 

tesis edilen dava konusu işlemle aynı İl ... İlçesi ... İlköğretim Okulu'na 

öğretmen olarak naklen atandığı, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılan 

davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının üstüne atılı 

bulunan eylemlerin, söz konusu inceleme raporu içeriği ve ekinde yer alan 

tanık ifadeleri ile subuta erdiği ve bu eylemler nedeniyle de anılan 

Okul'daki eğitim ve öğretim faaliyetinin olumsuz bir biçimde etkilendiği açık 

olduğundan, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde tesis 

edilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında 

hukuki isabet görülmemiştir” 

Hizmet gereklerinin söz konusu olduğu somut olayların yargısal denetiminde söz 

konusu işlemin sebebinin hizmet gerekleri kavramı ile altlanabilir olup olmadığı 

incelenecektir. Zira daha önce de değindiğimiz üzere hizmet gerekleri belirsiz bir 

kavramdır ve uygulanması bir yorum faaliyetini beraberinde getirir.  

Hizmet gereklerini tespit konusunda idarenin geniş takdir yetkisi olan bir diğer 

durum adaylarda aranan şartların belirlenmesidir. Ancak idare bu konudaki takdir 

                                                            
475 Danıştay 2. Dairesi, E. 2004/4552, K. 2005/1547, DD, S. 110, Yıl:35, 2005, s. 127-130 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5442.htm#8
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yetkisini hizmetin ihtiyaç duyduğu nitelikleri sağlayacak şekilde kullanmalıdır. Başka 

bir deyişle adaylarda aranan şartlar hizmet gerekleri ile altlanabilir olmalıdır. Danıştay 

hizmet gereklerine uygun olarak belirlenen şartın, kamu yararını sağlayacağı 

düşüncesindedir.476 

“İlköğretim Müfettişliği Yardımcılığı görevine atanacaklar için yaş sınırı 

yönünden ""1.1.2000 tarihinde 40 yaşını doldurmamış olmak" şartının 

getirilmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık 

bulunmamaktadır.” 

Hizmet gereklerini belirleme konusunda idareye tanınan takdir yetkisi kamu 

yararı ile uyumlu olup olmamasına göre değerlendirilecek, aksi halde ilgili işlem 

iptal edilecektir. 477  Ancak yargı mercilerinin idarenin hizmet gereklerini ortaya 

koymak amacıyla belirttikleri gerekçeyi ihtiyaca uygunluk yönünden bir denetime 

tabi tutmaları, yerindelik yasağı kapsamına girecektir. Dolayısıyla hizmet 

gereklerinin yargısal denetiminde yalnızca gerekçedeki hususların amaca elverişliliği 

incelenebilecektir. 

2. “Etkin Hizmet- Verimlilik”  

Kamunun faaliyet hacmindeki hızlı artış ve kamu bütçesindeki genişlemeye 

rağmen, halkın kamudan talep ve beklentilerinin artmaya devam etmesi, kıt olan 

mevcut kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılmasını 

gerektirmektedir. 478  Kıt kamu kaynaklarının bir kısmını idarenin sınırlı sayıda 

istihdam edebileceği personel oluşturmaktadır. Personelde aranan yasal nitelikler ve 

                                                            
476 Danıştay 5. Dairesi, E. 2000/3522, K. 2004/576, 23.02.2004, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

22.01.2018. 
477 Kişinin yeterli olmadığı konusunda somut bilgi ve belgeye dayanılmaması nedeniyle işlem iptal 

edilmiştir, Danıştay 5. Dairesi, E. 1976/8065, K. 1979/3431, DD, S. 38-39, Yıl:10, 1980, s. 192-193. 
478 Recai AKYEL/Hacı Ömer KÖSE, “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin 

Etkin Denetimin Gerekliliği”, Türk İdare Dergisi, S. 466, 2010, s. 19. 
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onlar hakkında yasalarda öngörülen kısıtlamalar, sınırlı personelle hizmetin en etkin 

şekilde yerine getirilmesini amaçlamaktadır.479  

Etkin hizmet ve verimlilik kavramlarına ilişkin bir tanım yargı kararlarında 

doğrudan bulunmamaktadır. DEMİRKOL/AKBULUT konuya ilişkin çalışmalarında 

etkin hizmeti kamu personelinin görevini zamanında, tam ve eksiksiz şekilde yerine 

getirmesi olarak tanımlamıştır.480. Liyakat ilkesi ile etkin ve verimli hizmet arasındaki 

bağlantı Danıştay’ın bir kararında şu şekilde ifade edilmektedir:481 

“Anılan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere yasa ve 

yönetmelik, devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve 

bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı 

sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyakat 

sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, 

objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı 

yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu 

görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği tabidir.” 

Karardan hareketle etkin hizmet görev için yeterli olan personelin bu yeterlilik 

sayesinde görevini tam ve eksiksiz biçimde yerine getirebildiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. Dolayısıyla liyakat ve etkin-verimli hizmet kavramları arasında araç-

amaç ilişkisi bulunmaktadır. Diğer bir deyişle etkin ve verimli hizmetin amaçlanması 

durumunda işlemin sebep ve konu unsurlarında kullanılan takdir yetkisi liyakat 

ilkesine uygun olmalıdır.482 

                                                            
479  Anayasa Mahkemesi, E. 1979/19, K. 1979/39, 09.10.1979, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 27.01.2018. Söz konusu davada hâkimlik mesleğine girecek kişilerin yabancıyla 

evli olmamasına ilişkin kuralın hizmetin etkinlik ve verimliliğine ilişkin olmayan bir kısıtlama olduğu 

dolayısıyla hüküm iptal edilmiştir. 
480 DEMİRKOL/AKBULUT, agm. , s. 1338. 
481 Danıştay 5. Dairesi, E. 1997/13, K. 1998/515, 25.02.1998, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

22.01.2018. 
482 Danıştay 5. Dairesi, E. 2001/3570, K. 2002/487, 07.02.2002, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

22.01.2018. Benzer kararlar Danıştay 5. Dairesi, E. 2013/581, K. 2015/8099, 20.10.2015; Danıştay 5. 

Dairesi, E. 2007/2196, 14.05.2017 Danıştay 5. Dairesi, E. 2006/875, K. 2007/4996, 01.10.2007, 

Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 27.01.2018. 
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“Yönetimin, kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak, personelin bir hizmet biriminde uzun süre görev yapmasının, 

gerek personel ve gerekse hizmet yönünden ortaya çıkartabileceği 

olumsuzlukları gidermek ve yine personelin, ekonomik, kültürel ve coğrafi 

koşulları bakımından farklı yurt bölgelerinde hizmet yapmalarını sağlamak 

gibi amaçlarla “rotasyon” uygulaması yapılabileceği açıktır. Ancak, 

kuşkusuz bu uygulamanın objektif ölçütlere bağlanması ve personel 

arasında herhangi bir nedenle ayrıma yol açacak şekilde uygulanmasından 

kaçınılması gerektiği de tabiidir.” 

Danıştay’ın konuya ilişkin kararlarından hareketle “etkin ve verimli hizmet”e 

ilişkin şu tanımı yapabiliriz: Kamu personelinin göreve layık olan kişilerden 

seçilmesi, personelin yeterli oldukları alanda gelişmeleri ve görevleri için gerekli tüm 

koşulların tesis edilmesi sonucunda yerine getirilen hizmetten maksimum fayda 

sağlamaya hizmette etkinlik ve verimlilik denir. 

 

IV. KAMU GÖREVİNE GİRİŞTE, YÜKSELMEDE VE SONA ERMESİNDE 

LİYAKAT İLKESİ 

A. Kamu Görevliliğine Giriş ve Yükselme Esnasında Liyakat İlkesi 

Liyakat ilkesi kamu personeline yönelik birçok işleme etki etmektedir. İlkenin 

uygulaması başvurulan kadroya adaylık sürecinden başlayıp, görevin sona erme anına 

kadar olan süreçleri kapsamaktadır.   

1. Atama  

Anayasa m. 70’in esas konusunu kamu hizmetlerine giriş oluşturmaktaysa da 

liyakat ilkesi daha önce ifade edildiği üzere görevin sona ermesine kadar ki süreci 

kapsamaktadır. Fakat kamu hizmetine giriş esnasında liyakat ilkesinin uygulanması 

üzerinde daha hassasiyetle durulması gerekmektedir. Zira baştan tarafsız bir şekilde 

değerlendirilerek alınmayan personel, idarenin işleyişine dâhil olduktan sonra siyasi 
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etkiyi üzerinde daha çok hissedecek ve görev esnasında liyakatin tesis edilmesi 

giriştekinden çok daha büyük bir çaba sarf edilmesini gerektirecektir. Danıştay da 

göreve giriş esnasında hassasiyet göstermekte, göreve giriş esnasındaki hukuka 

aykırılık iddiaları söz konusu olduğunda ilk derece mahkemesinin daha titiz bir 

inceleme yapmasını beklemektedir.483 

Anayasa m. 70’te kamu hizmetlerine giriş ile kastedilen, kişinin kamu 

personeli statüsüne ilk defa atanmasıdır. Anayasa m. 70’in bir gereği olarak idarenin 

söz konusu yükümlülüğü, organik anlamda kamu hizmetini oluşturan kamu kurum ve 

kuruluşlarında yer almakta olan ve işçi, sözleşmeli personel ya da memur fark 

etmeksizin tüm personele karşı mevcuttur. Ancak söz konusu personelden yalnızca 

Anayasa m. 128’de yer alan memurlar ve diğer kamu görevlileri idare hukukunun 

kapsamına girmektedir.  

İlk kez atanacak adaylarda aranan şartların belirlenmesi, adayların tabi 

olacakları sınavları yapan kurum ve kuruluşlar, göreve girmeye hak kazanan adayın 

atanma biçimi gibi konular istihdam türüne göre farklılık gösterir. Örneğin; 

memurlar DMK ve DMK’ye dayanılarak çıkarılan çok sayıda yönetmeliğe göre; 

işçiler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde düzenlenen sözleşmeler 

doğrultusunda; diğer kamu görevlileri kapsamındaki mesleklerden hâkim-savcılar, 

subaylar, öğretim üyeleri kendi personel kanunlarında öngörülen usule göre ve 

nihayet sözleşmeli personel ise kendi kanunlarında belirtilmiş idari hizmet 

sözleşmeleri ile kamu hizmetlerine alınmaktadırlar. Fakat Anayasa m. 70’in 

gerektirdiği liyakat ve m. 10’un getirdiği eşitlik ilkelerine uygunluk, söz konusu 

görevlilerin tümünün kamu hizmetlerine alınışını kapsamaktadır. 

                                                            
483 Jülide Gül ERDEM, age. , s. 189. 
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2. Adaylık 

Adaylık süresi içerisinde kamu görevlisi hem denenir hem de yetiştirilir.484 

Kamu görevlilerinin adaylık süreci meslekten mesleğe değişen, farklı şekillerde 

düzenlenmektedir. Örneğin memurlar, hâkimler ve askeri personel için adaylık belirli 

bir süreyi kapsayan ayrı bir statü olarak özel kanunlarında düzenlenmektedir. 485 

Diğer yandan bazı kamu görevlileri için doğrudan adaylık adı verilen bir süreç 

öngörülmemekte, adaylığa benzer bir süreç sağlanmasına yönelik farklı uygulamalar 

mevcuttur. Söz gelimi, vergi müfettiş yardımcısı ya da uzman yardımcısı olarak 

atanan bir görevlinin yardımcılık statüsü doğası gereği adaylığa benzer bir süreci 

kapsamaktadır.486 

Adaylık süreci genel hatlarıyla kamu görevlilerinin yetiştirilmesi amacına 

hizmet etmekteyse de farklı kamu görevlerinin adaylık süreçleri için farklı 

uygulamalar mevcuttur. Örneğin uzman yardımcılarından bu süreçte tez 

hazırlamaları talep edilmekte, hâkimler-savcılar için düzenlenen staj süresi sonunda 

bir sınava tabi tutularak bu şekilde göreve yeterlilik sağlanması amaçlanmaktadır. 

Eğitim sürecinin sonunda adaylar bir yeterlilik sınavına veya değerlendirmeye tabi 

tutulurlar. Bu değerlendirme sonuçlarına göre aday kamu görevlileri asil olarak ilgili 

göreve atanmaya hak kazanırlar487 ya da ilişkileri kesilir.  

Adaylık statüsü öngörülen görevler için, adaylıktan çıkarılmayı gerektiren 

“adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde ilgili görevle bağdaşmayacak durumlar” 

dan ne anlaşılması gerektiği konusunu belirlemek konusunda idarenin takdir yetkisi 

                                                            
484 GİRİTLİ/BİLGEN/AKGÜNER/BERK, age. , s. 248; GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 855. 
485  Devlet Memurları Kanunu m. 56;Hâkimler Savcılar Kanunu m. 13/c; Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu m. 68. 
486  Örnek düzenlemeler için bkz. 26.03.2015 tarihli 29307 sayılı RG’de yayımlanan Başbakanlık 

Uzmanlığı Yönetmeliği, m .16 vd; 31.10.2011 tarihli 28101 sayılı RG’de yayımlanan Vergi Denetim 

Kurulu Yönetmeliği m. 26 vd. 
487 DMK m. 58: “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve 
atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. 
Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.” 
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olduğu söylenebilir. Adaylık süresince kişinin göreve layık olup olmadığının 

belirlenmesi amaçlandığından, adaylığa son verilmesine neden olan haller kişinin 

görevi yerine getirmeye layık olmadığı kabulünü beraberinde getirmektedir. Daha 

önce değinildiği üzere “görevle bağdaşmayacak durum ve hareketler” den 

bahsedilen durumlarda işlemin sebep unsuru belirsiz kavramlarla düzenlenmektedir. 

Mahkeme adaylık statüsüne son verilmesine ilişkin işlemlerde önce işlemin gerçek 

sebeplere dayanıp dayanmadığını akabinde önüne gelen olayda işlem sebebi olarak 

belirtilen durum ya da işlemin “ilgili meslekle bağdaşmayacak” nitelikte bir hal ve 

hareket olarak nitelendirilip nitelendirilemediğini inceleyecektir.488 Diğer bir ifadeyle 

mahkeme adaylığa son verilmesine neden olan somut durumun kanunda geçen 

belirsiz kavram ile temellendirilip temellendirilemediğini değerlendirecektir. 

3. Terfi 

Göreve layık olan adayın seçiminden sonra, idare söz konusu personelin 

görevin gereklerini sağlamaya devam edip etmediğini takip etmekle sorumludur.489 

Bu süreçte idare sınav, personel değerlendirme belgeleri gibi hususları dikkate 

almaktadır. 490  İdarenin görev esnasında personele ilişkin değerlendirmeleri 

sonucunda uygulayabileceği çok sayıda işlemden birisi terfi işlemidir. 

Terfi bir kamu görevlisinin hiyerarşik derece silsilesi içinde yükselmesi ve 

bunun sonucunda sorumluluk ve menfaatlerinin artması anlamını taşır.491 Memurlar 

için terfi işlemleri Devlet Memurları Kanunu’nda derece ve kademe ilerlemesi 

                                                            
488  Danıştay adaylık dönemine ilişkin önüne gelen uyuşmazlıklarda görevle ilişiği kesilen aday 

memurun görevle ilgili sakıncalı görülen durumunun düzenlenen raporda açıkça gerekçelerin nesnel 

verilere dayanmamasını hukuka aykırı bulmuştur. Danıştay 5. Dairesi, E. 1982/1324, K. 1984/2796, 

14.06.1984, DD, S. 56-57, s. 179. 
489 Nusret İlker ÇOLAK, agm. , s. 128. 
490 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 880. Bu konu ilerde ayrı başlık altında ele alınacağından burada 

tekrara düşmemek adına değinmiyoruz. 
491 Sıddık Sami ONAR, Cilt 2, s. 1211. 
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şeklinde 35 ve 36’ncı maddelerde düzenlenmekteyken492 diğer kamu görevlilerinin 

terfileri kendi özel kanunlarında memurlarınkine benzer şekilde düzenlenmektedir.493  

Kamu görevlilerinin terfiinde sınav ve kıdem olmak üzere iki farklı kriter 

kullanılabilir.494 Sınav sistemi memuru sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye sevk ederek 

görevde niteliğin artırılması açısından faydalı gözükse de sınavın bir görev için 

gereken kıstasları tek başına ölçmede yetersiz olması ve görevde ilerlemiş kişilerin 

bir süre sonra bu sınavlarla uğraşmak istememeleri gibi olumsuzlukları bünyesinde 

barındırmaktadır. 495  Diğer yandan kıdem sistemi memurun kendini güvende 

hissetmesi ve siyasi müdahaleleri tamamen bertaraf etme gibi olumlu yanları 

olmasına rağmen memurun başarılı olma çabasında rehavete yol açar.496 Kısaca her 

iki sistem de kamu görevlileri üzerinde liyakat ilkesinin tesis edilmesine farklı 

şekillerde hizmet etmektedirler. Bu yüzden bir arada uygulanmaktadırlar.497 Fakat 

söz konusu kriterler terfi işleminin sebep unsurunu oluşturan temel etmenler olmakla 

beraber çoğu zaman liyakatin tam manasıyla tesis edilebilmesi adına görevlinin 

hiyerarşik amiri konumundakilerin görevliye ilişkin değerlendirmeleri ile birlikte 

dikkate alınmaktadırlar.498 Terfii işlemlerinde hiyerarşik amirlerin personele ilişkin 

değerlendirmeleri kayırmacılık, kişisel kaygılar gibi ihtimaller ortaya çıkarmaktadır. 

Hiyerarşik amirin personelin göreve ilişkin yeterliliğini denetlemeye en uygun kişi 

olduğu muhakkak olmakla beraber bazen siyasi ya da kişisel düşüncelerin devreye 

girmesi problemi de göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Bu durumla özellikle 

                                                            
492 DMK m. 36 terfileri detaylı biçimde düzenlenmektedir. 
493 Hâkimler-savcılar için 2802 sayılı Kanun m. 18-32; subaylar ve astsubaylar için 926 sayılı Kanun m. 

38-45; üniversite öğretim üyeleri için 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 7’inci ve 9’uncu 

maddeler arasında düzenlenmektedir.  
494 Ibid, s. 1213. 
495 Ibid. 
496 Ibid. 
497 Ibid. 
498 Ibid. , s. 1216. 
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terfi işleminin dayanaklarından birisini oluşturan mülga sicil uygulaması sonucunda 

verilen notlara ilişkin davalarda karşılaşılmaktaydı.499 

4. Nakil 

Kamu personeli üzerinde, liyakat ilkesinin etkili olduğu bir diğer işlem de nakil 

işlemidir. Nakil işlemi, kamu personelinin görev yaptığı kurum içindeki yerinin 

değiştirilmesi500  ya da görev yaptığı kamu idaresinden başka bir kamu idaresine 

geçmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. 501  Rotasyon uygulaması adı verilen zorunlu 

hizmet gereği yapılan tayinler 502  dışındaki naklen atamalarda idarenin personeli 

naklen atamasında takdir yetkisi söz konusu olmaktadır. 

Özellikle memurlar için nakil konusunda idarenin takdir yetkisi diğer kamu 

görevlilerine oranla daha fazladır.503 Devlet Memurları Kanunu’nun nakil konusunun 

                                                            
499  “sicil amirlerinin memurun genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri, (şahsiyet 

değerlendirmesi), memurun mesleki ehliyeti hakkındaki notları, (görevde gösterilen başarının 

değerlendirilmesi ) ve memurun yöneticilik ehliyeti hakkındaki notlarından oluştuğu ve bu 

değerlendirmelere ilişkin soruları içerdiği, bu soruların kimilerine verilen yanıtların olumsuz olması 

halinde bu değerlendirmeye yol açan nedenlerin somut olarak ortaya konulması gerektiği açık ise de; 

soruların kimilerinin nitelikleri itibariyle gözlem ve kanaate dayalı cevapları gerektirmesi sebebiyle 

idareye bu sorulara verilen yanıtların gerçekliğini somut bilgi ve belgelerle kanıtlama zorunluluğu 

yükletilmesine imkan bulunmadığı; davacının geçmiş yıl sicillerinin çok iyi olmaması ve davacının 1999 

yılı ve geçmiş yıl sicil raporlarını düzenleyen 1. ve 2. sicil amirlerinin davacı hakkındaki gözlem ve 

kanaatlerine dayalı olarak dava konusu sicilin objektif düzenlendiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığından, 

dava konusu sicil ve bu sicile dayalı olarak davacının terfiinin yapılmaması yolunda tesis edilen işlemin 

iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.  

Manisa İdare Mahkemesi 3.6.2005 günlü, E:2005/141, K:2005/676 sayılı kararıyla dava konusu 

işlemlerin iptaline ilişkin ilk kararında ısrar etmiştir. Davalı idare davacının geçmiş yıl sicilleri de göz 

önüne alındığında dava konusu işlemin objektif olarak tesis edildiğinin görüleceğini belirterek kararı 

temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; 

Manisa İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri 

sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı 

idarenin temyiz isteminin reddine, Manisa İdare Mahkemesinin 3.6.2005 günlü, E:2005/141, 

K:2005/676 sayılı kararının onanmasına, 17.10.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.”İDDK, E. 

2005/2483, K. 2008/1783, DD, S. 120, Yıl: 39, 2009, s. 48-49. 
500 DMK m. 76: “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle 
memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, 
kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. 
   Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya 
başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.” 
501 DMK m. 72:  
502 Doğan CANMAN, Çağdaş Personel Yönetimi, s. 98. 
503 Hâkimler için nakil işleminin 19.02.1988 tarihli 19730 sayılı RG’de yayımlanan Hâkim ve Savcı 

Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde memurlara kıyasla daha sıkı usullere göre düzenlendiğini söylemek 

yanlış olmayacaktır. Bahsedilen yönetmeliğin 4’üncü maddesinde hakimlerin başarısızlık ya da 

yetersizliklerinin tespit edilmesi durumunda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca nakillerine karar 

verilebileceği ifade edilerek başarısızlık ve yetersizlik konusunda belirleme yapmada idareye takdir 

yetkisi tanınmaktadır. 
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düzenlendiği 72’nci ve 76’ncı maddelerinde işlem için hiçbir sebep 

öngörülmediğinden idarenin geniş bir takdir yetkisi mevcuttur.504  Takdir yetkisinin 

geniş olması nakil işleminde dikkate alınacak hususların olmadığı anlamına gelmez. 

İdarenin nakil esnasında kamu yararı ve hizmet gerekleri, aile birliğinin korunması, 

sağlık koşullarına uygunluk, eğitim gerekleri, sicil puanları, çalışma süreleri ve son 

olarak da liyakat ilkesi dikkate alınarak tesis edilmesi gerekirken505, uygulamada 

idarenin nakil konusundaki geniş takdir yetkisini çoğu zaman cezalandırma ya da 

ödüllendirme aracı olarak kullandığı görülmektedir.506 

5. Hizmet İçi Eğitim 

Personelin göreviyle ilgili yeterliliğinin gelişen hizmetlere uyum sağlaması 

gereksinimi, hizmet içi eğitim uygulamalarını ortaya çıkarmıştır.507 Hizmet içi eğitim 

kamu hizmetinin daha iyi yerine getirilebilmesi amacıyla kamu personeline göreviyle 

ilgili konularda bilgi ve beceri edindirmeyi amaçlayan faaliyetlerden oluşur.508 DMK 

m. 214’te 509  düzenlenen hizmet içi eğitim ile memurların verimliliği,  yerine 

getirdikleri kamu hizmetlerinde yetkin olmaları amaçlanmaktadır. Aynı amaçla 

memurlar dışında kalan kamu görevlileri için de eğitim uygulamaları mevcuttur. 

Hâkim-savcılar için staj süresi boyunca verilen eğitimler bunlara örnek verilebilir.  

Bu eğitimler esnasında ve sonunda yapılan sınavlar sonucunda görevlinin 

mesleki yeterliliğine ilişkin bir sonuca ulaşılmakta, bu da çeşitli işlemlerinde 

personele dair idareye fikir vermekte ya da doğrudan bir işlemin sebebini teşkil 

edebilmektedir. Mesela adaylık süresi boyunca verilen eğitimler sonrasında yapılan 

sınavdan başarısız olan hâkim adayları göreve atanamamaktadırlar. Özetle hizmet içi 

                                                            
504 DEMİRKOL/ AKBULUT, agm. , s. 1342. 
505 Nusret İlker ÇOLAK, agm. , s. 151-163. 
506 Seçkin YAVUZDOĞAN, age. , s. 75. 
507 GİRİTLİ/BİLGEN/AKGÜNER/BERK, age. , s. 738.  
508 Tayfun AKGÜNER, age. , s. 128-129. 
509 Madde 214: “Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki 
görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.” 
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eğitim uygulamaları personelin göreve alındıktan sonra liyakatinin devamlılığının 

sağlanması amacına hizmet etmektedir.  

B. Kamu Görevliliğinin Sona Ermesinde Liyakat İlkesi 

Bir personelin görevinde yeterli ve ehil olmaması, onun görevine son 

verilmesini gerektirecek derecelere varabilir. 510  Personelin liyakat ilkesinin 

gerektirdiği niteliklere sahip olmadığı halde görevde sonsuza kadar kalması gibi bir 

durumun önüne geçmeye yönelik bir takım tedbirler alınması gerekir. Bu tedbirler 

aynı zamanda personeli görevi esnasında daha verimli ve yeterli olmaya teşvik eder. 

Fakat göreve son verme tedbirinin hizmette kaliteyi artıracak bir sonuç doğurması 

için keyfi, siyasi ya da kişisel saiklerle yapılmaması gerekmektedir. Göreve son 

verme işleminin bu etkilerden uzak tutulması liyakat ilkesine uygun hareket edilmesi 

suretiyle sağlanabilir. Dolayısıyla kanunda belirtilen göreve son verilmesi sebepleri 

liyakat ilkesi gereği görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin olmalıdır. Başka bir 

ifadeyle kişinin göreve layık olmadığı yalnızca görevin gerektirdiği niteliklerden 

yoksunluğu çerçevesinde değerlendirilmelidir. Görevin gerektirdiği nitelikler kişinin 

eğitimi, mesleki bilgisi yanında hal ve hareketlerinden oluşan bir bütün olarak ele 

alınmalıdır. 

Kamu görevliliğinin sona ermesi çeşitli hallerde gerçekleşebilir. Hizmetten 

çıkarılmaya sebep olan durum bazen bir disiplin cezası olurken bazen de kanunda 

belirtilen şartların gerçekleşmesiyle idarenin kendiliğinden tesis ettiği bir işlem 

olabilir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevlerinde kısıntı yapılması ya da 

görevlerine son verilmesine ilişkin haller, her görevlinin tabi olduğu özel kanun 

doğrultusunda değerlendirilmelidir. DMK m. 98’de düzenlenen memurluğun sona 

                                                            
510 Kamu personelinden istenilen verimin alınamaması konusunda gündeme gelen yakınmalardan biri, 

özellikle memurlara sağlanan kapsamlı güvencelerin personeli hukuka duyarsız duruma taşıdığı 

yönündeki eleştirilerdir, Selami DEMİRKOL/ Emre AKBULUT, “Türkiye’de Kamu Personelinin 

Verimliliğinin Arttırılmasında Hukuki Araçlar ve Yargı Kararları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 17, S. 1-2, s. 1339. 
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ermesi halleri diğer kamu görevlilerinin ilgili kanunlarında atıf bulunmadığı sürece 

yalnızca memurlara uygulanabilir. Fakat son dönemde yasama organı memur olmayan 

kamu görevlilerinin görevde kısıntı yapılması ve göreve son verilmesi hallerine ilişkin 

yaptığı çeşitli düzenlemeler sonucu, memurlar ile diğer kamu görevlileri arasındaki 

farklılığı azaltmaktadır.  6764 sayılı Kanun’un511 28. maddesi ile öğretim üyeleri için 

2547 sayılı Kanun’un 53 ve devamı maddelerinde öngörülmekte olan disiplin cezaları 

konusunda DMK’nin memurlara ilişkin disiplin hükümlerine atıf yapılmaktadır. Diğer 

bir ifadeyle öğretim üyelerinin kendi kanunlarında düzenlenen hallere ek olarak 

memurlara ilişkin disiplin hükümlerine tabi oldukları düzenlemesi getirilmiştir.  

Biz kamu görevlileri arasındaki farklılıklara DMK kapsamındaki düzenlemeleri 

ele alırken değineceğiz. Memurluğun sona ermesi halleri DMK m. 98 512 ’de 

düzenlenmiştir.513 Fakat DMK’de öngörülen görevin sona erdirilmesi hallerinin tümü 

liyakat ilkesiyle ilişkilendirilemez. Örneğin ölüm, zorunlu emeklilik gibi durumlarda 

kişinin memurluk statüsü kişinin yeterliliğinden bağımsız biçimde doğrudan sona erer. 

Fakat ihraç, koşullardaki eksiklik ve idarece re’sen emeklilik durumlarında idare 

personelin görevlerine göreve layık olmadıklarından bahisle son vermektedir.  

Şimdi uygulamada kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesine neden olan 

durumların liyakat ilkesiyle olan bağlantısını ele alalım.   

                                                            
511 02.12.2016 tarihli 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 
512 Madde 98: “Devlet memurlarının 
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; 
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya 
memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; 
c) Memurluktan çekilmesi; 
ç) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;(1) 
d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer.” 
513  Metin GÜNDAY, bu hallere ek olarak bir de bağdaşmazlık durumunu kabul etmektedir. 

Bağdaşmazlık, memurun memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etmesi halinde görevinin sona 

ermesidir. DMK’de memuriyetin sona ermesi halleri arasında açıkça yer almamış ama diğer 

hükümlerden yorum yoluyla çıkarılabilen bir durumdur, Bkz. Metin GÜNDAY, age. , s. 637,  
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1. İhraç 

Meslek onur ve vakarına aykırılık oluşturan ya da kamu hizmetini olumsuz 

etkilediği varsayılan hal ve hareketler sonucunda kişinin içinde bulunduğu görev 

statüsüne son verilmesi işlemine ihraç denir. 514  İhraç cezası iki farklı biçimde 

uygulanabilir: meslekten çıkarma ve memurluktan yahut kamu görevinden çıkarma.  

a) Meslekten Çıkarma Cezası 

Memurların ve memurlar dışında kalan kamu görevlilerinin bir kısmı için farklı 

bir disiplin cezası türü olarak “meslekten çıkarma” yaptırımı öngörülmektedir. 

Meslekten çıkarma cezası uygulanan bir kişi artık o meslekte çalışamaz ancak bu 

durum herhangi bir devlet memurluğunda çalışmasına engel sayılmaz.515 Dolayısıyla 

bu yaptırımın uygulandığı görevlerde bulunanlarda memurluk statüsünde aranandan 

farklı niteliklerin arandığı kabul edilmelidir. Öğretim üyeleri516, hâkim ve savcılar517, 

kolluk personeli518 , gümrük müşavirleri 519 , askeri personel 520  meslekten çıkarılma 

                                                            
514 Nur KAMAN, age. , s. 114. 
515 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 923; AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 675.  
516 2547 sayılı Kanun m. 53/b-5: “Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir 

daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden 

çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini 

bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir.” 
517 2802 sayılı Kanun m. 69: “Meslekten çıkarma: Bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son 

verilmesidir. 68 inci maddenin (e) bendinde yazılı hallerden dolayı hangi sınıf ve derecede olursa olsun 

iki defa, diğer hallerden dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf kaydı aranmaksızın üç defa yer 

değiştirme veya derece yükselmesinin durdurulması cezası almış olmak veya taksirli suçlar hariç olmak 

üzere, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 8 inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan 

biri ile kesin hüküm giymek meslekten çıkarılmayı gerektirir. 

 Hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni 

gideren nitelikte görülürse, Kanunda daha alt derecede bir disiplin cezası öngörülmemiş olmak 

kaydıyla, cezanın miktarına ve ertelenmiş veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesindeki 

ceza veya tedbirlerden birine çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, meslekten çıkarma cezası 

verilir.  

5632 Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese 

bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de 

meslekten çıkarma cezası verilir.” 
518  23.01.2017 tarihli 29957 sayılı RG’de yayımlanan 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, m. 7-8. Olumsuz sicil nedeniyle emniyet teşkilatı 

mensuplarının meslekten çıkarılması mümkündür, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu m. 56. 
519 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici m. 6: “1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanun hükümlerine göre kaçakçılık suçundan mahkumiyet kararı kesinleşen meslek 

mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir. 

Üç yıllık dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek 

mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir. Beş yıllık dönem içinde iki 

defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili 

yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. 
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yaptırımı öngörülen meslek gruplarındandır. Hâkim, savcı ve askeri personel için 

göreve son verilmesine ilişkin tek yaptırım meslekten çıkarmadır. Oysa meslekten 

çıkarma cezası uygulanan diğer personel için meslekten çıkarma cezası dışında 

memurluktan ve kamu görevliliğinden çıkarma cezası da uygulanmaktadır.  

Meslekten çıkarma cezası öngörülen meslek grupları, bireylerde özel bir 

yeterlilik aranan farklı bir niteliğe sahiptir. Öğretim üyeliğini ele almak gerekirse 

özgün, ilerici fikirler ve eserler oluşturma gayesini esas alan bir meslekte atıf 

kurallarına uymaksızın yapılan çalışma mesleğin temel kurallarından birinin 

çiğnenmesi anlamını taşıyacaktır. Bahsedilen fiil diğer meslekler açısından aynı önemi 

taşımayabilir ancak öğretim üyesi bir kişi tarafından yapılması halinde meslekten 

çıkarılmaya neden olabilir. Benzer şekilde hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı 

gerektiren hallerden birisi olan delil olmasa bile rüşvet aldığı kanısı uyandırmak 

durumu, hâkimlik ve savcılık mesleğinin meslek vakarı gereği uğradıkları bir 

yaptırımdır. Yargısal mercileri işgal eden hâkim ve savcıların görevleri gereği söz 

konusu suçu işledikleri yönündeki bir kanaat yeterli görülmektedir. Özetle meslekten 

çıkarılmayı gerektiren durumlarda mesleklerin gerektirdiği özel bir yeterlilik 

aranmaktadır. Dolayısıyla meslekten çıkarılma cezası uygulanan kişinin mesleğin 

gerektirdiği özel nitelikleri taşımamasından ötürü mesleğe layık olmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu yaptırım da liyakat ilkesinin bir gereği olarak 

yorumlanmalıdır.   

                                                                                                                                                                           
520 6413 sayılı Askeri Personel Disiplin Kanunu m. 20’de Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma başlığı 

altında meslekten çıkarma cezasını gerektiren durumlar düzenlenmektedir.  
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b) Memurluktan-Kamu Görevinden Çıkarma 

Memurlar, kamu görevlisi sözleşmeli personel ve öğretim üyeleri kanunlarında 

sayılan durum ve hareketlerden birini gerçekleştirmeleri halinde memurluktan ya da 

kamu görevinden çıkarılma yaptırımıyla karşılaşır.521  

Anayasa m. 128 kapsamında olan memurlar ve sözleşmeli personel, disiplin 

cezaları yönünden DMK’ye tabidir. 522  Memurluktan çıkarılmaya sebep olan haller 

DMK m. 125’te düzenlenmektedir.  

Memurluktan çıkarma işlemi, 2011 yılına kadar disiplin cezası ve olumsuz sicil 

nedeniyle memuriyetten çıkarma olmak üzere iki sebebe dayanılarak 

                                                            
521 657 sayılı Kanun m. 125/E: “Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna 
atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. 
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
 a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, 
kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu 
amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, 
 b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve 
benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya 
teşhir etmek, 
 c) Siyasi partiye girmek, 
 d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 
 e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev  veya 
emirleri yapmamak, 
 f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 
 g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde 
bulunmak, 
 h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 
 ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, 
 j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda 
bulunmak, 
 k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. 
 l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve 
kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin 
propagandasını yapmak.”  
2547 sayılı Kanun m. 53/b-6: “Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf 

yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu 

görevinden çıkarmadır. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu 

görevlileri için kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

 a) Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek. 

 b) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda 

veya cinsel tacizde bulunmak. 

 c) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve 

utanç verici hareketlerde bulunmak. 

 d) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, 

başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek. 

 e) Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, 

değiştirmek veya yok etmek. 

 f) Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.” 
522 Örneğin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 60; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 92/2; 4054 sayılı 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 34. 
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uygulanmaktaydı. Mülga DMK m. 120 gereği,  iki kez üst üste olumsuz sicil alan 

memurlar, başka bir sicil üstünün emrine atanmakta; burada da olumsuz sicil almaları 

durumunda memurluklarına son verilmekteydi.523 2011 yılında m. 120’de 6111 sayılı 

Kanunla yapılan değişiklikten sonra, memur hukukumuzda sicil uygulaması 

yürürlükten kaldırılmış, dolayısıyla memurların ancak disiplin cezası olarak 

memurluktan çıkarılmaları mümkün hale gelmiştir.  

Sicil uygulamasının amacı memurun eksikliklerinin belirlenmesi ve sonrasında 

bu eksikliklerin giderilmesi olduğundan ötürü524 olumsuz sicil nedeniyle memurluktan 

çıkarılan bir personelin görev için yetersizliğinin tahammül edilemeyecek boyutlara 

ulaştığı kabul edilmekteydi. Fakat sicil personelin görevde yeterliliği konusundaki tek 

ölçüt değildir. Zira görevde yeterlilik yalnızca mesleki yeterliliğe ilişkin bir durum 

olarak düşünülemez. Kişinin ahlakı da kişinin göreve layık olup olmadığıyla ilgilidir.  

Dolayısıyla disiplin cezası olarak memuriyetten çıkarılmayı gerektiren haller de 

liyakat ilkesiyle ilişkilendirilebilir. 

Disiplin cezası olarak çıkarma yaptırımı öngörülen durumlarda kurum düzenine 

aykırı davranışlar öyle derecelere varmıştır ki, idare artık bu kişilere tahammül edemez 

hale gelmiştir.525 Kişilerin disiplin cezası olarak görevden çıkarılmalarına neden olan 

durumlarda kişiler görev gereklerine aykırı hal ve hareketlerde bulunmakta, bu 

nedenle kurum içi düzeni bozmaktadırlar. Dolayısıyla disiplin cezası olarak kamu 

görevliliğinden çıkarılmaya neden olan durumlarda liyakatin mesleki ahlak boyutuyla 

ilişkilendirilmesi mümkündür.   

                                                            
523 Türk hukukunda eskiden yer alan bu uygulamanın Fransız hukukundaki karşılığı “licenciement pour 

insuffisance professionelle” yani “mesleki yetersizlik nedeniyle işten çıkarma” dır. Bu yaptırımın 

uygulanması için gerekli koşullar tek tek sayılmamış, sicil dosyası sistemine bağlanmıştır. Alain 

PLANTEY, Traité pratique de la fonction publique’den aktaran Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 713. 
524 Oğuz SANCAKDAR, age. , s. 160. 
525  Günter RATZ/Heinz KÖHLER, BDO Bundesdisziplinorordnung und Materielles 

Disziplinarrecht’ten aktaran Oğuz SANCAKDAR, Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet 

Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Yetkin Yayınları,  1. Baskı, 2001, Ankara, s. 151. 
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2. Koşullardaki Eksiklik Nedeniyle Kamu Görevinden Çıkarma526 

Kamu görevlilerinin göreve alınması esnasında adaylarda aranan koşullar, 

görevin yerine en iyi şekilde yerine getirilmesine hizmet eder. Dolayısıyla bu 

koşullarda hizmet süresince ortaya çıkan herhangi bir eksiklik halinde kişi liyakatini 

kaybetmiş olacak ve bundan dolayı artık görevini iyi bir şekilde yerine 

getiremeyecektir.  

3. Emeklilik 

Kamu görevliliğinin sona ermesi hallerinden üçüncüsü emekliliktir.  Emeklilik 

belli bir yaşa ulaşmış veya belli bir hizmet yılını tamamlamış olan kamu 

görevlilerinin belli bir maaşla kamu görevlisi statüsünden, emeklilik statüsüne 

sokulmasıdır.527   

Emeklilik kişinin kendi isteğiyle, yasa gereği zorunlu olarak ya da idarenin 

isteği üzerine528  olmak üzere üç biçimde gerçekleşebilir. Yasanın zorunlu kıldığı 

durumlar yaş haddinden dolayı ve malulen emeklilik durumlarıdır. 529  Kamu 

görevlisinin isteği üzerine emeklilikte ise kanunda belirtilen koşulları 530  taşıyan 

kamu görevlisinin isteği üzerine emekli statüsüne sokulması söz konusudur. 531 

Dolayısıyla yasanın zorunlu kıldığı hallerde ve kişinin isteği üzerine emeklilikte 

idarenin herhangi bir değerlendirmesi söz konusu değildir. İdaren kanunda belirtilen 

koşulların gerçekleşmesiyle kişileri emeklilik statüsüne geçirmek zorundadır. 

                                                            
526 İdarenin kişinin görevden çıkarılması şeklinde görülen işleminin, aslında kişinin memuriyetinin sona 

erdiğinin tespitinden ibaret olduğu doktrinde ifade edilmiştir, Kemal GÖZLER, Cilt 2, s. 714; Metin 

GÜNDAY, age. , s. 639. 
527 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 924. 
528 İdarenin isteği üzerine emeklilik, yöntemine re’sen emeklilik de denir, GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, 

s. 927; GİRİTLİ/BİLGEN/AKGÜNER/BERK, age. , s. 930.           
529 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nunda düzenlenmektedir.  
530 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu’nun 39, 47, 87, 88 maddelerinde koşullar sayılmaktadır. 
531 GÖZÜBÜYÜK/TAN, Cilt 1, s. 926. 
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İdarenin isteği üzerine emeklilik iki sebebe dayanarak gerçekleştirilebilir: 

kadrosuzluk nedeniyle re’sen emeklilik ile ahlak ve yetersizlik nedeniyle re’sen 

emeklilik.  

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilikte, terfi için tüm şartları sağlayan personelin, 

atanabileceği boş bir kadro bulunmaması; kadro açılması için belli bir bekleme süresi 

sonunda yine atanamaması halinde emekli statüsüne sevk edilmesi söz konusudur. 

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik, yalnızca personelin özel kanununda bu konuda 

hüküm bulunması halinde mümkündür. 532   Kanunlarında bu konuda düzenleme 

bulunması nedeniyle, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik işlemi yalnızca askeri 

personel ve emniyet mensuplarının bir kısmı için mümkündür.533 Personelin terfi 

edebileceği bir kadro bulunmaması çoğu zaman terfiye yetkili makamın personele 

ilişkin değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Diğer yandan askeri personel 

açısından Yüksek Askeri Şura tarafından verilen kadrosuzluk nedeniyle emekliye 

sevk işlemine karşı yargı yolu Anayasa m. 125 gereği kapalı olduğundan, söz konusu 

işlemin yargısal denetimi mümkün değildir.  Emniyet teşkilatına mensup personel 

hakkında verilen kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk işleminin ise yargısal 

denetimi mümkündür. Dolayısıyla idarenin her türlü koşulu taşıyan emniyet 

personelini terfi etmemesi şeklindeki işleminin, keyfiliğe engel olacak şekilde 

denetlenmesi mümkündür.  

Re’sen emeklilik nedenlerinden diğer olan “ahlak ve yetersizlik” halinin 

liyakatle olan bağlantısı daha açıktır. Nitekim personelin bir göreve layık olması 

sadece onun mesleki bilgisi ile ölçülebilecek bir durum değildir. Aynı zamanda 

personelin ahlaki durumu da liyakatinin bir bölümünü oluşturur. Ahlak ve yetersizlik 

                                                            
532 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 44/1-b. 
533  Emniyet mensupları için söz konusu durum 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu m. 55’te 

düzenlenmektedir. Askeri personel için ise 926 sayılı Kanun m. 50’de kadrosuzluk nedeniyle 

emekliliğin şartları düzenlenmektedir.   
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sebebiyle re’sen emeklilik yalnızca askeri personele uygulanmaktaydı. 534 Fakat 2013 

yılında 6413 sayılı Kanun’la 535   926 sayılı Kanun’un re’sen emekliliğe ilişkin 

hükmünde yapılan değişiklik sonucu re’sen emeklilik işleminin uygulanması 

“yetersizliği veya belli suçlardan hükümlü olması” halleriyle sınırlanmış, “ahlaki 

durum ve disiplinsizlik” nedenlerine dayanarak işlemin tesis edilmesi imkânı ortadan 

kalkmıştır.536  

Sivil memurlar için re’sen emeklilik işlemi uygulaması imkânı -6111 sayılı 

kanunla sicil uygulamasının yürürlükten kaldırılması sonucu- istisnai bir durum 

dışında genel olarak ortadan kalkmıştır. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 56. 

maddesine göre iki terfi süresi içinde iki olumsuz sicil alanlar sicillerinden ötürü idare 

tarafından re’sen emekliye sevk edilebilirler.537  

Memurluğun sona ermesine yol açan yukarıda sayılan üç hal dışında 

memurluktan çekilme ve ölüm hallerinde de memurluk sona ermektedir. Ancak bu 

haller kişinin göreve uygunluğu, yeterliliği ya da liyakat ilkesiyle ilişkili 

olmadıklarından burada değinmeye gerek görmüyoruz. 

 

                                                            
534 Metin GÜNDAY, age. , s. 640; Ramazan ÇAĞLAYAN, age. , s. 616. 
535  926 sayılı Kanun’da değişiklikler yapan 31.01.2013 tarihli 6413 sayılı Kanun’un m. 45/6-c : 

“50 nci ve 94 üncü maddelerinin birinci fıkralarının birinci cümlelerinde yer alan “disiplinsizlik, ahlaki 

durum” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmış ve 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 94 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.” 
536 926 sayılı Kanun Madde 50: “Kadrosuzluk, yetersizlik veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük 

nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma 

işlemi yapılır… 

     d) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma: 

      Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza 

Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet 

sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.” Ayırma 

olarak kastedilen işlem re’sen emekliliktir. 
537 Madde 96: “Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil 

alanlar ve bir terfi müddeti içinde terfiin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini 

ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden sicil alamayanlar ve her hangi bir suçtan dolayı altı ay veya 

daha ziyade hapis ve mutlak surette ağır hapis cezasına mahkûm olanlar sicillen tekaüde sevkedilirler.” 
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V. LİYAKAT İLKESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR 

İdarenin bazı işlemleri aşamalı olarak bir araya gelen usuli tasarrufları ya da 

irade açıklamaları sonucunda ortaya çıkar.538 Aşamalı idari işlemlerin sonunda oluşan 

işleme nihai işlem adı verilir.539 Personel hakkında tesis edilen atama, nakil, terfi, 

görevden çıkarma gibi işlemlerin hemen hepsi belli bir aşama izleyerek bir araya 

gelmiş birden çok irade açıklaması sonucu oluşmuş nihai işlemlerdir.  

Değinilen nihai işlemlerin liyakat ilkesine uygun tesis edilip edilmediğinin 

denetimi çoğu zaman nihai işlemin sebebini teşkil eden ara işlemlerin de 

denetlenmesini gerektirir. Fakat nihai işleme uzanan süreçteki işlemleri her birinin 

denetlenebilirliği ayrı bir tartışma konusudur. Çalışmanın bu kısmında idarenin önceki 

başlıkta değinilen nihai işlemleri esnasında liyakati sağlamak amacıyla kullandığı ara 

işlemlere yer verilecek, her birinin dava edilebilirliği ilgili başlıkta incelenecektir.  

A. İlan 

Kamu hizmetlerine alınacaklarda Anayasa m. 70, DMK m. 3 ve diğer 

kanunların liyakate yönelik hükümlerinde, hizmetlere yeterlilikleri doğrultusunda 

girebilecekleri güvencesi göreve başvuru aşamasını da kapsar.540 İdarenin hizmete 

alımlarda, ilgili kadroyu ve başvuru şartlarını ilan etmek yönündeki yükümlülüğü de 

bu güvenceden kaynaklanır.  

Kadro ilanı, yetkili makamlarca kurum ve kuruluşun personel ihtiyacına 

yönelik bir takım usuli tasarruflar neticesinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Söz 

                                                            
538 Murat SEZGİNER, İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı, 

Yetkin Yayınları, 2000, Ankara, s. 55. 
539 Ibid. 
540 Yasin SEZER, age. , s. 76. 
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konusu ilan işlemi süresince gerçekleştirilen usuli tasarrufların denetimi, nihai  işlem 

olan ilanın yargısal denetimi esnasında gerçekleştirilir.541  

İlan, kadro açılmasına yönelik işlemin üçüncü kişilere duyurulmasını 

sağlayarak, üçüncü kişilere bu konuda güvence sağlar. İlan işleminde mevcut olan bir 

sakatlık, işlemi şekil unsuru yönünden hukuka aykırı hale getirir.542 

DMK m. 47’de543 memurluk kadrolarına ilişkin kadro, sınav, sınav yeri ve 

zamanına ilişkin tüm duyurular için genel bir düzenleme mevcuttur. Memur dışında 

kalan kamu görevlileri için duyuru şartı kendi özel kanunlarında düzenlenmektedir. 

Duyuruya ilişkin yükümlülükler tüm kamu görevlisi kadroları için benzerdir. 

Duyuru yapılmaması halinde göreve yalnızca idarenin yakın olduğu kişiler 

başvurabilir. Bu durum çoğu zaman görevi layıkıyla yerine getirebilecek, yeterlilik 

sahibi kişilerin hizmete alınmasını engeller. Danıştay da duyuru yapılmasının kariyer 

ve liyakat ilkelerinin sağlanmasında önemle bir işleve sahip olduğu görüşündedir. 544 

                                                            
541  Danıştay 8. Dairesi, E. 2009/2026, K. 2010/3966, 02.07.2010, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 10.02.2018. 
542 Murat SEZGİNER, age. , s. 69. 
543 Madde 47/1:  “Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, 

kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin 

genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve 

zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi 

Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek 

diğer araçlar ile duyurur” 
544 “Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin atanmasında görevin 

gerektirdiği niteliklere sahip deneyimli yöneticilerin atanması, dolayısıyla eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için objektif kurallar ve seçme kriterleri 

çerçevesinde kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek başarılı öğretmen ve yöneticilerin atamalarının 

yapılması için duyuru yapılması ve bu duyuru üzerine başvuran adaylar arasından müdür 

yardımcılığına atanacak kişinin belirlenmesi gerektiği ve bu gerekçelerle de dava konusu işlem 

tarihinde yürürlükte bulunan 13.4.2007 günlü, 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği'nin ''Müdür yardımcılığına atama'' 

başlıklı 10. maddesinin Danıştay İkinci Dairesinin 22.1.2008 günlü, E:2007/1114 sayılı kararıyla 

yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği görüldüğünden olayda, davalı idare tarafından yapılmış 

herhangi bir duyuru olmadığı, Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavında başarılı olmanın 

doğrudan atanma sonucunu doğurmayacağı açık olup dava konusu işlemde hukuka aykırılık 

bulunmadığı sonucuna varıldığından, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet 

görülmemiştir.” Danıştay 2. Dairesi, E. 2009/356, K. 2010/4154, S. 127, Yıl:41, 2011, s. 113-115. 



138 

İlan şartının usule ilişkin önemli bir güvence oluşu, ilan şartı gerçekleştirilmeden 

yapılan atamaların hukuka aykırılığı sonucu doğurmaktadır.545 

“Diğer taraftan, anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca eğitim kurumu 

yönetici kadrolarına atama yapılabilmesi için öncelikle boş olan kadroların 

ilan edilmesi ve her adayın bilgi sahibi olabilmesi amacıyla duyuru 

yapılması gerekmektedir. Ancak, dava konusu kadroya duyuru yapılmadan 

doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama yapıldığı 

görülmektedir.  Bu durumda, hukuken geçerliliğini koruyan yetki devrine 

rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri 

Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere ve prosedüre 

uyulmaksızın duyuru yapılmadan ve atama yetkisi bulunmayan yetkisiz 

makam olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atama işleminde 

hukuka uyarlık bulunmadığından, davayı reddeden İdare Mahkeme 

kararında yasal isabet bulunmamaktadır.” 

 Duyuru yapılması şartı görev için daha liyakatli adaylara başvuru imkânı 

sağlanmasına hizmet etmektedir. Günümüzde kurum ve kuruluşların internet 

sayfaları aracılığıyla duyuru yapabilme imkânına sahip olmaları, duyuru şartının 

gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Dolayısıyla şekil unsuruna ilişkin 

duyuru şartına aykırılık halleri daha nadir görülecektir. Buna rağmen duyuru 

yapılmaması halinde idarenin hizmete alım yönünde tesis edeceği işlem 

sakatlanacaktır. 

B. Adaylarda Aranan Şartlar 

Kamu hizmetlerinin daha iyi yerine getirilebilmesi için kamu görevlilerinde bazı 

şartlar aranması gerekir. Adaylarda aranan koşullar, konularına göre genel ve özel 

koşullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel koşullar DMK m. 48’de vatandaşlık, 

yaş, öğrenim, mahkûmiyet, askerlik ve sağlık olarak belirtilen ve tüm kamu görevlileri 

                                                            
545Danıştay 2. Dairesi, E. 2010/4602, K. 2011/1679, DD, S. 127, Yıl:41, 2011, s. 124-126. 
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için aranan koşullardır.546   DMK m. 48’de sözü edilen özel koşullar ise belli bir 

görevin gereği olarak kanun ya da ilgili yönetmeliklerde belirtilen genel koşulların 

yanında aranan koşullardır. 547  Örneğin; hâkim-savcı adayı olarak atanabilmek için 

2802 sayılı Kanun’un 8. maddesinde; 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun’un 10. maddesinde; 1700 sayılı Dâhiliye Memurları 

Kanunu’nun 2. maddesinde belirtilen şartlar görevin gerektirdiği özel şartlardandır.  

Kamu görevlisi adaylarında aranacak şartların belirlenmesinde biçimsel ve 

içeriğe ilişkin bir takım hususlara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Kamu 

hizmetine alınacak kişilerde aranacak olan niteliklerin belirlenmesi belli hukuki 

düzenlemeler yoluyla, belli konularda yapılabilir. 

Adaylarda aranan şartların ne tarz düzenlemeler yoluyla belirlenebileceğine 

ilişkin Anayasa m. 128 ve m. 70’ten bazı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Anayasa m. 

128 kapsamında sayılan görevlere atanacaklarda aranılan niteliklerin kanun yoluyla 

belirlenmesi gerektiği açıkça belirtilmektedir: 

“Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev 

ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük 

işleri kanunla düzenlenir.” 

İlgili hükümde hukuk devleti ilkesinin bir yönünü oluşturan kanunilik ilkesi, 

kamu görevlileri açısından ele alınmaktadır. 548  Dolayısıyla kamu görevlilerinin 

niteliklerinin yalnızca kanunla düzenlenebilecek olması gerektiği anayasal bir ilkedir. 

                                                            
546 Sınava girmiş olmak DMK m. 50’de yer alan “Sınav Şartı” şeklindeki düzenlemesinden ötürü, 

memurluk için aranan şartlar arasında görülebilir. Ancak şartlara ilişkin temel düzenleme DMK m. 48 

olduğundan dolayı maddede belirtilmeyen koşullar genel şart olarak kabul edilmemelidir. Danıştay’a 

göre de sınav şartı, adaylarda aranan koşullardan birisi değildir. Bu konuda Danıştay’ın önüne gelen bir 

davada, adaylık dönemi bittikten sonra asaleten atanan bir memurun sonradan sınavsız atanmış olması 

nedeniyle görevine son verildiği bir uyuşmazlıkta sınava girmenin “devlet memurluğuna alınma 

şartları” arasında değerlendirilemeyeceğini ifade edilmiştir, Danıştay 5. Dairesi, E. 1990/4563, K. 

1992/1444, S. 86, Yıl:23, 1993, s. 247-249; Aynı yönde, Danıştay 5. Dairesi, E. 1981/1754, K. 

1982/6579, DD, S. 50-51, Yıl:13, 1983, s. 102-104. 
547 Tayfun AKGÜNER, age. , s. 95. 
548 Yasin SEZER, Kamu Hizmetine Girme Hakkı, s. 51. 
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Anayasada yer alan bu ilke sonucunda, idarenin kamu görevlilerinin nitelikleri 

hususunda doğrudan düzenleme yapmasının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Yasama 

organı dışında herhangi bir organın, kamu görevlilerinde aranan nitelikleri doğrudan 

düzenleme imkanı yoktur.  

Adaylarda aranan şartların ne şekilde belirlenmesi gerektiğini belirleyen bir 

diğer hüküm Anayasa m. 70’tir. Söz konusu hükümde düzenlenen kamu hizmetlerine 

girme hakkının iki sınırı vardır: vatandaşlık ve görevin gerektirdiği nitelikler. Ancak 

kamu hizmetlerine girme hakkının bir sınırı olduğu bilinen “görevin gerektirdiği 

nitelikler” konusunda yapılan düzenlemenin de diğer anayasal haklara ilişkin sınırların 

ne şekilde düzenleneceğini öngören Anayasa m. 13’ün uygulanması gerekir. Anayasa 

m. 13 şu şekildedir:  

“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 

Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine 

ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 

Anayasa m. 13’ün bir temel hakkın sınırlanmasına ilişkin belirttiği sınırlar da 

dikkate alındığında, kamu hizmetlerine girme hakkının görevin gerektirdiği nitelikler 

çerçevesinde sınırlanması hususunda yapılacak düzenlemenin kanun yoluyla yapılması 

gerekmektedir.  

Anayasal hükümlerden hareketle görevin gerektirdiği niteliklerden yola çıkılarak 

belirlenen adaylara ilişkin şartların kanunla düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılır. 

Diğer yandan günümüzde kamu hizmetlerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, 

kamu görevlilerinden günden güne gelişen bir yeterliliğe sahip olmaları 

beklenmektedir. Yasama organının sürekli değişen kamu hizmetlerine ilişkin teknik 

konularda detaylı düzenlemeler yapması beklenemez. Dolayısıyla kamu hizmetini 
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yerine getirecek personelin sahip olması gereken nitelikler konusunda en isabetli 

saptamayı idarenin bizzat kendisi yapacaktır. Bu nedenle, idareye adaylarda aranan 

nitelikler konusunda bir düzenleme yetkisi tanınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle 

Anayasa’da konuya ilişkin belirtilen kanunilik ilkesi var olmakla beraber, söz konusu 

kanunilik sert bir biçimde yorumlanmamalıdır.549 Anayasa Mahkemesi de idarenin, 

yasama organının yasalarda belirlediği nitelikler çerçevesinde yapacağı teknik 

saptamaların, anayasaya aykırılık oluşturmadığı kanaatindedir550: 

“Anayasa'nın çeşitli maddelerinde yer alan kanunla düzenlemeden neyin 

anlaşılması gerektiği Anayasa Mahkemesi'nin bir çok kararında 

açıklanmıştır. Buna göre yasa ile düzenlenmesi öngörülen konularda, 

yürütme organına, genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir 

düzenleme yetkisi verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına 

geleceğinden Anayasa'nın 7. maddesine aykırı düşer. Ancak, yasada 

temel esasların ve çerçevenin belirlenmesi koşuluyla, uzmanlık ve teknik 

konulara ilişkin ayrıntıların düzenlenmesinin yürütmeye bırakılması 

Anayasa'ya aykırılık oluşturmaz. Esasen Anayasa'nın 8. maddesinde yer 

alan, "yürütme yetkisi ve görevi anayasaya ve kanunlara uygun olarak 

kullanılır ve yerine getirilir" hükmünün anlamı da budur.” 

Dolayısıyla kamu görevlilerinde aranan temel niteliklerinin kanun yoluyla 

belirlenmesi, konuya ilişkin detayların ise idare tarafından doldurulması Anayasa m. 

128 ve 70’e aykırılık oluşturmamaktadır. 

                                                            
549 Yasin SEZER, Kamu Hizmetine Girme Hakkı, s. 53. 
550 Anayasa Mahkemesi, E. 2001/346, K. 2003/63, 11.06.2003, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 11.04.2018. Aynı yönde “Anayasa'ya göre yasa ile düzenlenmesi öngörülen 

konularda, yürütme organına, genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisi 

verilemez. Yasada temel esasların belirlenmesi koşuluyla, uzmanlık ve teknik konulara ilişkin 

ayrıntıların düzenlenmesinin yürütmeye bırakılması Anayasa'ya aykırılık oluşturmaz.”, Anayasa 

Mahkemesi, E. 1997/37, K. 1997/69, 27.11.1997; Anayasa Mahkemesi, E. 2000/17, K. 2002/46, 

07.05.2002, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 11.04.2018. 
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Diğer taraftan, Anayasa’da bazı görevlere ilişkin düzenlemelerin sadece kanun 

yoluyla yapılacağı açıkça belirtilmektedir. 551  Dolayısıyla bu görevlere ilişkin 

düzenlemelerde yasama organının adaylarda aranan koşullar hakkında yaptığı 

düzenlemeleri idare yalnızca uygulamakla yükümlüdür.  

Anayasa’da kanunla yapılacağı belirtilen istisnai düzenlemeler dışında, kamu 

görevlilerinin nitelikleri konusunda yasa koyucu idareye takdir yetkisi tanıyabilir. 

İdarenin yasa koyucunun kendine tanıdığı alanlarda belirleyebileceği adaylara ilişkin 

şartlar takdir yetkisinin tabi olduğu sınırlara tabidir.552 Danıştay da idarenin adaylarda 

aranan şartlara ilişkin yönetmelik yoluyla yapacağı düzenlemelerin içeriğini öncelikle 

anayasa ve kanunlara uygunluk yönlerinden incelemektedir.553 Eğer ilgili kurum ya da 

kuruluş bünyesinde yapılacak olan bir düzenleyici işlemle bu koşullar detaylı biçimde 

düzenlenmek istenirse, kurumun kanun ve yönetmelikte belirlenen esasları 

değiştirecek yeni esaslar koyma yetkisi bulunmamaktadır. Danıştay da yönetmeliğe 

paralel koşullar düzenlemesi şartıyla ilke kararının hukuka aykırılık 

oluşturmayacağına karar vermiştir.554  Yani adaylarda aranılacak özel şartlar, genel 

                                                            
551 Örneğin Anayasa m. 130/9: “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve 

bunların seçimleri, görev,  yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve 

denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve 

emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve 

diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak 

harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, 

öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının 

görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji 

gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali 

kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.”  
552 Bu konuda detaylı bilgi için “Takdir Yetkisinin Sınırları” başlığına bakınız. 
553  Danıştay önüne gelen bir uyuşmazlıkta, idarenin adaylarda aranan özel koşulu sınav ilanıyla 

duyurması şeklindeki işlemini hukuka aykırı bulmuştur, Danıştay 12. Dairesi, E. 2006/970, K. 

2006/4488, DD, S. 115, Yıl: 37, 2007, s. 388-390. 
554 “Akademik personelin bilimsel yayın ve eserlerinin belli düzeyde olmasını sağlamak için belirlenen 

dergilerde yayınlarının olmasına ilişkin dava konusu işlemde ve bu çalışmaların yapılabilmesi için söz 

konusu kişilerin yardımcı doçentliğe atanmadan önce makul bir süre bekletilmesinde eğitimin kalitesini 

yükseltmek ve değerlendirmelerin objektif kriterlere göre gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 

yönetmeliğe uygun nitelikte koşullar getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” Danıştay 8. 

Dairesi, E. 2003/3606, K. 2004/366, 27.01.2004, Erişim Tarihi: 24.01.2018. Aynı yönde Danıştay 8. 

Dairesi, E. 2005/5646, K. 2007/1743, 13.03.2007, Erişim Tarihi: 24.01.2018. Fakat başka bir kararında 

üniversite senatosunun profesörlüğe yükselme için getirdiği uluslararası yayın şartını  kanun ve 

yönetmelikte yer alan düzenlemelere paralel olmadığı nedeniyle hukuka aykırı bulmuştur. Kararın ilgili 

kısmı şu şekildedir: “Diğer yandan, üniversite senatosunun bu yetkisi bulunmakla beraber akademik 
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şartlara ve kendisinden normlar hiyerarşisinde üstte olan tüm hukuk kurallarına uygun 

olmak zorundadır.555  

Kamu görevlilerinde aranacak niteliklerin ne tür bir işlemle belirlendiği, adayda 

aranan niteliğin hukuka uygun olması için tek başına yeterli değildir. Söz konusu 

şartların içeriğine ilişkin de uyulması gereken bir takım kurallar söz konusudur.  

 

1. Adaylarda Aranan Şartların İçeriği 

İdarenin adaylarda aranacak şartları belirleme konusunda sahip olduğu takdir 

yetkisinin sınırlayan bir diğer husus, ilgili şartların içerikleridir. Meslekte yeterliliğe 

ilişkin olmayan, keyfilik anlamına gelen türde şartlar konulamaz. Başka bir deyişle 

adaylarda aranan koşullar, kamu hizmetinin en yeterli kişi tarafından yerine 

getirilmesine yönelik olmalıdır. 556  Görevin niteliğinden kaynaklanan kısıtlamalar, 

liyakat ilkesine aykırı, ayrımcılığa yönelik düzenlemeler olarak yorumlanamaz. 557 

Nitelikler konusunda liyakate aykırı bazı uygulamalara aşağıda değinilecektir. 

                                                                                                                                                                           
personelin atanmasına ilişkin olarak Kanun ve Yönetmelikte belirlenen esasları değiştirecek yeni 

esaslar koyma yetkisi bulunmamaktadır. 2547 sayılı Yasanın, 24. maddesinin ( b ) bendinde, doçentlik 

sınavına katılabilmek için orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak gerektiği, profesörlüğe 

yükseltilmeye ilişkin 26. maddesinin 1. fıkrasında ise, ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik 

çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak ön koşul olarak sayılmış, bu Yasanın 

65. maddesi uyarınca çıkarılan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinde de paralel 

düzenleme getirilmiştir.” Danıştay 8. Dairesi, E. 1998/4075, K. 1998/3593, 09.11.1998; 8. Daire, E. 

2006/6717, K. 2008/2115, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
555 İDDK’nın önüne gelen uyuşmazlıkta askeri sivil memur adayı olan kadınlarda aranan Türk Silahlı 

Kuvvetler Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ni 85. maddesinde yer alan, “Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak 

bayan memurlarda; boy alt sınırı 150 cm, kilo sınırı ise boy ölçülerinin son iki rakamının 5 kg fazlalığı 

ve 15 kg noksanlığı olarak uygulanır” şartının iptali talep edilmiştir. Mahkeme getirilen kıstasların 

görevin niteliğine uygun olması gerektiğini, böyle bir şartın kadın sivil memurlarda aranmasının hizmet 

niteliğiyle alakası olmadığı ve genel şartlara aykırılık taşıdığı nedeniyle hukuka aykırı olduğuna karar 

vermiştir, İDDK, E. 2006/1597, K. 2008/1900, DD, S. 121, Yıl:39, 2009, s. 41-43; Danıştay 5. Dairesi, 

E. 1995/3931, K. 1998/2632, DD, S. 99, Yıl:29, 1999, s. 227-229; Danıştay 5. Dairesi, E. 1997/1005, K. 

1997/3186, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 18.01.2018. 
556 Danıştay 5. Dairesi, E. 2004/3566, K. 2007/384, DD, S. 115, Yıl: 37, 2007, s. 201-202. 
557 Acar ÖRNEK, age. , s. 223. 
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a) Cinsiyet Ayrımına Yönelik Şartlar 

Adaylar arasında ayrımcılık yapılmasına ilişkin akla gelen ilk konu cinsiyet 

ayrımcılığıdır. Cinsiyet ayrımcılığına yönelik şartlara daha çok kadın-erkek farkının 

ön plana çıktığı görevlerde (örneğin, güvenlik görevliliği, inşaat mühendisliği gibi) 

rastlanmaktaysa da, Danıştay zamanla bu yönde istikrarlı ve eşitlikçi bir tutumu 

benimsemiştir.  

Danıştay önceleri kaymakamlık ya da erkek lisesinde öğretmenlik gibi fiziksel 

kuvvet gerektirmeyen görevler için kadınların fiziki özelliklerini görevin yerine 

getirilmesini zorlaştıracak bir unsur olarak yorumlamış, kadınların bahsedilen 

görevlere ilişkin başvurularının reddi işlemini hukuka aykırı bulmamıştır.558 Sonraki 

yıllarda ise başvuru şartlarında kadın erkek ayrımının yapıldığı görevlerde, ayrımın 

görevin gereği niteliği olup olmadığını somut durumlara göre, daha gerçekçi ve nesnel 

bir tavırla incelemiştir. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde mühendis olarak sahada 

uzun saatler çalışılması gereken bir görev için erkek olma şartının aranması, Danıştay 

tarafından eşitliğe aykırı olarak değerlendirilmiştir.559  

“Aynı hukuksal durumda bulunan kişiler arasında cinsiyet farklılığının 

hukuksal eşitsizliğe gerekçe olabileceği kabul edilemez. Bir yükseköğretim 

lisans programına devam edilerek alınan mezuniyet diploması; diplomaya 

hak kazanan kişinin mesleği her koşulda yerine getirmeye hak kazandığını 

göstermektedir. Kamu hizmetine girmede cinsiyet ayrımcılığına dayalı 

engelleyici yönde getirilen koşullar eşitlik ilkesine aykırı olacağı gibi, 

işlevselliği kalmayan meslek unvanlarının dolaylı olarak kişilerin elinden 

alınması suretiyle hak kaybına yol açacaktır.” 

Danıştay’ın cinsiyet ayrımcılığına yönelik kararlarında eşitlik ilkesinin gereği 

olarak vardığı kanaatler, aynı zamanda liyakat ilkesinin de bir gereğidir. Liyakat ilkesi 

                                                            
558 Danıştay 5. Dairesi, E. 1994/7883, K. 1994/5686, 29.11.1994; Danıştay 5. Dairesi, E. 1984/9357, K. 

1984/3836, 15.11.1984, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 18.01.2018. 
559  Danıştay 12. Dairesi, E. 2004/4382, K. 2006/539, 22.02.2006, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 18.01.2018; Aynı yönde Danıştay 12. Dairesi, E. 2008/5566, K. 2009/5026, DD, S. 122, Yıl:39, 

2009, s. 468-469; Danıştay 12. Dairesi, E. 2004/4382, K. 2006/539, DD, S. 113, 36, 2006, s. 364-369. 
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yalnızca görevin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan niteliklerin dikkate alınmasını, 

niteliklerin kişilerde bulunmasını engel teşkil etmediği sürece cinsiyetin dikkate 

alınmamasını sağlar. Dolayısıyla bahsedilen türde kararlarda eşitlik ilkesi şeklinde 

ifade edilen durumun liyakat ilkesinin de bir gereği olarak düşünülmesi 

gerekmektedir. 

b) Siyasi Düşünce Ayrımına Yönelik Şartlar 

Siyasi düşünceye göre kamu hizmetlerine alım şartlarında doğrudan bir ayrım 

yapılması zor görülecek bir durumdur. Siyasi düşünceye göre ayrımcılık daha çok 

güvenlik soruşturması, meslek vakarı gibi geniş kapsamlı kavramlar aracılığıyla 

yapılmaktadır.  

Siyasi düşünceye doğrultusunda yapılan ayrım, yalnızca siyasi partiye üyelik 

bağlamında değerlendirilmemiştir. Danıştay’ın önüne gelen bir uyuşmazlıkta, idare bir 

kişinin derneğe üye olmasını, siyasi olarak mesleğe atanmasını sakıncalı hale 

getirdiğini kabul etmiştir. Danıştay ise, görevin gerektirdiği tüm şartları sağlayan 

adayın dernek üyeliği nedeniyle atanmaması işlemini, hukuka aykırı bulmuştur.560 

“… incelenen dava dosyasında, ... Personel Genel Müdürlüğü davacının 

Ülkü Yolu Derneği üyesi olduğu, fakat adının siyasi bir amaçla herhangi 

bir olaya karışmadığı gerekçesiyle göreve atanmasının sakıncalı olduğunu 

bildiren yazısı üzerine atama işleminin yapılmadığı anlaşılmakta, ancak 

yine bu soruşturma sonucu elde edilen bilgilerin somut olmadığı, 

memuriyete engel bir hali bulunduğunun kanıtlanamadığı 

görülmektedir…”  

Siyasi düşünce konusunda genel olarak şu değerlendirmelerde bulunmamız 

mümkündür: bir devletin vatandaşı konumundaki kişilerin, ülkenin siyasetine ilişkin 

konularda sahip oldukları çeşitli haklar, Anayasada koruma altındadırlar. Siyasal 

                                                            
560 Danıştay 5. Dairesi, E. 1986/3227, K. 1986/993, 13.10.1986. (Aktaran, Zuhal BEREKET, Hukukun 

Genel İlkeleri ve Danıştay, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, 1996, s. 58.) 
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haklardan yararlanan bireyin, kamu görevlisi olması durumunda, sahip olduğu siyasal 

haklar ile idarenin tarafsızlığının sağlanması olguları arasında çıkan çatışmada, önce 

yasa koyucu daha sonra da Anayasa koyucu tercihini, idarenin tarafsızlığından yana 

kullanmıştır.561 Bu karar neticesinde kamu görevlisi olmak isteyen kişilerin bir takım 

siyasi haklarını görev süresince kullanmaktan vazgeçmeleri gerekmiştir. 

Kamu görevlilerinin görev süresince bir takım siyasi faaliyetlerde bulunmaları, 

yasak olmakla beraber; kanunlarla siyasi haklara yönelik yapılacak olan sınırlama, 

Anayasa m. 13 gereği, Anayasada belirtilen sebeplerle sınırlı şekilde yapılmalıdır. 

Diğer bir ifadeyle, kişinin siyasete ilişkin konularda tabi tutulduğu kısıtlama, kişinin 

göreve ilişkin tarafsızlığını zedeleyecek hususlara ilişkin olmalıdır. 

Yukarı verilen kararda, davacının dernek üyeliği siyasi faaliyetle 

ilişkilendirilmiş; bu nedenle kişinin göreve atanması sakıncalı görülmüştür. İdare 

siyasi faaliyet yasağı kapsamında yer almayan bir husustan hareketle kişiye ilişkin bir 

işlem tesis ederse, bu işlem eşitlik ilkesine ve görevin gerektirdiği nitelikler dışında 

kalan hususların dikkate alınması nedeniyle liyakat ilkesine aykırılık oluşturacaktır. 

c) Yabancıyla Evli Olmama Şartı 

Yabancıyla evli olmama şartı özel nitelikli bazı görevler için önceden bir şart 

olarak öngörülmekteydi. Konuya ilişkin uyuşmazlıklar çok defa Anayasa 

Mahkemesi’nin önüne gelmiştir. Anayasaya aykırılık iddialarından ilki 788 sayılı 

Memurin Kanun’da düzenlenen, memurken yabancılarla evlenenlerin istifa etmiş 

sayılması; kanunun yayımından önce yabancı kadınlarla evlenmiş memurların ise 

                                                            
561  Oya ÇİTÇİ, “Siyasal Haklar ve Kamu Görevlileri”, İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri 

Sempozyumu, TODAİE Yayınları, No: 243, Ankara, 1992, s. 90. 788 sayılı Memurin Kanunu’nun 

9’uncu maddesinde yapılan siyasi faaliyet düzenlemesinden itibaren, memurlara ilişkin çıkarılan tüm 

kanunlarda siyasi faaliyette bulunma yasağı getirilmiştir. 1961 Anayasası ile siyasi faaliyette bulunma 

yasağı anayasal temele kavuşmuştur. Mevcut anayasada da siyasi faaliyette bulunma yasağı şu şekilde 

düzenlenmektedir, Anayasa m. 68/4:  “Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları 

mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet 

bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile 

yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.” 
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Dışişleri, Millî Savunma ve Bahriye Bakanlıklarında çalıştırılamamalarına ilişkin 

kurala ilişkindir. Anayasa Mahkemesi bahsedilen hükmün oy çokluğuyla eşitlik 

ilkesine aykırılık oluşturduğuna hükmetmiştir. Ancak azınlık, bahsedilen 

görevdekilerin devlet sırrı niteliğinde bilgiler edinebileceği bu doğrultuda kamu 

güvenliği ve devlet sırrının korunması için her türlü tedbirin alınması gerektiğinden 

dolayı söz konusu hükmün anayasaya aykırı olmadığını ifade etmiştir.562 

Sonraki tarihlerde ise aynı şartı hâkimlik mesleği için öngören düzenlemenin 

iptalinin talep edildiği davada Anayasa Mahkemesi hükmün Anayasa’ya aykırı 

olduğuna öncekine benzer şekilde oy çoğunluğuyla karar vermiştir. 563  Karşıt oy 

kullananlar yabancıyla evli olmama şartının önceki gerekçeye benzer şekilde görevin 

gerektirdiği niteliklerden sayılabileceğini belirtmişlerdir. 

2. Görevin Gerektirdiği Şartlarda Zamanla Yaşanan Değişiklik 

Aynı görev için, idarece zamanla farklı koşullar düzenlenebilir. Görevler de 

hizmetlerin gelişimleri sonucunda değiştiklerinden, liyakat ilkesi gereği zaman içinde 

adaylarda farklı kıstaslara dikkat edilebilir. Danıştay’ın konuya ilişkin incelediği bir 

uyuşmazlığın konusu şu şekildedir: On iki yıldır yardımcı doçent kadrosunda görev 

yapmakta olan kişi, üniversite senatosu tarafından sonradan yardımcı doçentlik 

kadrosu için getirilen kıstasları iki yıl boyunca sağlayamaması sonucunda öğretim 

görevlisi kadrosuna atanmış ve öğretim görevliliğine atanması işleminin iptali 

talebiyle dava açmıştır. Danıştay davacının yardımcı doçentlik kadrosuna atanması 

için bahsedilen koşulların yalnızca göreve giriş esnasında aranabileceğini ifade ederek, 

üniversitenin işlemini hukuka aykırı bulmuştur. 564  Uyuşmazlık konusu, personele 

                                                            
562 Anayasa Mahkemesi, E. 1963/205, K. 1963/123, 22.05.1963, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 08.02.2018. 
563  Anayasa Mahkemesi, E. 1979/19, K. 1979/39, 09.10.1979, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 08.02.2018. 
564 Danıştay 8. Dairesi, E. 2008/4120, K. 2011/955, DD, S. 127, Yıl:41, 2011, s. 260-262. Aynı yönde 

Danıştay 2. Dairesi, E. 2007/739, K. 2007/4457, DD, S. 118, Yıl: 38, 2008, s. 111-113; İDDK, E. 
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hakkında tesis edilen işlemin, liyakate uygun olması gereğiyle ilgilidir. Bahsedilen 

somut olayda, görev için bir dönem aranan yeterlilik kıstası; sonradan yetersiz 

kalmıştır. Kararın devamında mahkeme görevin gerektirdiği başarıyı sağlayamayan 

personelde, söz konusu görev için revize edilen şartların aranmasının işlemi 

sakatladığını kabul etmiştir. 

“Davacı, yardımcı doçentliğe ilk kez atanan kişi olmayıp, 21.12.1994 

tarihinde ilk ataması yapılıp on iki yıl çalışmış olan ve Yüksekokul Yönetim 

Kurulu tarafından hizmetine ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş bildirilen 

bir öğretim elamanıdır… Bu durumda, davacının ilk atamada aranılan 

koşulları taşıyıp taşımadığının değil, davacının görevinde başarılı olup 

olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek 

buna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının Hacettepe 

Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama İlkelerinde belirlenen koşulları 

taşımadığından bahisle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı 

gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararda yasal isabet 

bulunmamaktadır.” 

3. İlanda Belirtilen Şartların Asgari Olma Niteliği 

Yargı mercileri zaman zaman idarece belirlenen şartların personel adayı için 

gerekli asgari yeterliliği sağlamaya yönelik olduğundan hareket ederek, atanmak için 

adaylarda aranan şartlarda belirtilenlerden daha gelişmiş niteliklere sahip kişilerin 

atanmasını hukuka aykırı bulmamıştır. Ancak bazen adaylar için ilanda belirtilen 

şartlarla bağlı kalmış, kişinin yeterliliğini birebire ilanda belirtilen şartlara uygun 

olması yönünden incelemiştir. Örneğin; Danıştay’ın önüne gelen bir uyuşmazlıkta ön 

lisans mezunu olan davacının görev için aranan “meslek lisesi mezunu” olma şartını 

sağlamadığından bahisle ataması yapılmamıştır. Danıştay kararında, kişinin 

yeterliliğinin görevin gerektirdiği nitelikleri de barındırıyor olmasına rağmen, asli 

                                                                                                                                                                           
2003/1145, K. 2005/2539, DD, S. 112, Yıl:36, 2006, s. 33-34; Danıştay 12. Dairesi, E. 2002/3844, K. 

2003/21, DKD, S. 2, Yıl:1, 2003, s. 373-375. 
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memur olarak atandıktan sonra görevden alınması işlemini hukuka aykırı bulmamıştır. 

565 

“1991 yılında ... Üniversitesi Halıcılık ve Desinatörlüğü Meslek 

Yüksekokulundan mezun olan davacının yapılan sınava ... Lisesinden 

aldığı öğrenim durumu belgesi ile lise mezunu olduğunu beyan ederek 

girdiği ve sınavı kazandığı, 31.12.1997 tarihinde aday memur olarak 

atamasının yapıldığı, bir yıl sonra asaletinin onandığı, ancak 1999 yılında 

yapılan bir şikâyet üzerine yüksekokul mezunu olduğunun anlaşılması ve 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğundan bahisle atama onayının iptali 

suretiyle görevine son verildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan 

davanın açıldığının anlaşıldığı, bu durumda: davacının sınav tarihinde 

yüksekokul mezunu olduğu halde bu durumu gizleyip lise mezunu 

olduğunu belirterek davalı idareyi gerçeğe aykırı beyanı ile yanılttığı açık 

olduğundan, görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık 

bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.” 

Aynı konuda Danıştay eski bir kararında, adaylar için lise mezunu olarak 

belirtilen şartın yüksekokul mezunu olan kişide mevcut olmadığından söz 

edilemeyeceğini şu şekilde ifade etmiştir: 

 “ … lise mezunlarının atanabilecekleri bir kadroya atanmış olduğu 

konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, memurluğa atandığı tarihte 

atandığı kadro için atama şartlarından olan öğrenim şartını 

taşımadığından söz edilemeyeceği gibi, yüksekokul mezunu oldukları halde 

başvuru formunda tahsil durumunu lise mezunu olarak göstermiş olması 

da 657 sayılı kanunun m. 98/b uyarınca görevine son verilmesini haklı 

kılacak bir sebep olarak gösterilemez.”566   

İki karar arasındaki tutarsızlığın nedeni, kararlarda yer almayan fakat 

mahkemenin yaklaşımını etkileyen dava dışı koşullardan kaynaklanmaktadır. İlk 

uyuşmazlıkta, davacının kadroya yerleştirilmesini sağlayan, başarılı olduğu sınav; lise 

mezunu olan kişilerin seviyesine göre hazırlanmıştır. Dolayısıyla sınavda ölçülen 

                                                            
565 Danıştay 12. Dairesi, E. 2002/49, K. 2004/2681, DKD, S. 6, Yıl:3, 2005, s. 301-302. 
566 Danıştay 5. Dairesi, E. 1987/1673, K. 1988/773, DD, S. 72-75, Yıl:19, 1989, s. 269-272. 
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yeterlilik, lise mezunu olan bir kişiyi esas almaktadır. Sınavın amacı ve atanan kişinin 

durumu dikkate alındığında hakkaniyetsiz bir sonuç ortaya çıktığına kuşku yoktur.  

Yukarıda verilen ikinci uyuşmazlıkta ise adayda aranan mezuniyet koşulu asgari 

sınırı belirtmek amacıyla getirilmektedir. Dolayısıyla bu sınırın üstündeki kişilerin 

başvurmasına engel olacak bir durum yoktur. İki karar arasındaki çelişik durumun 

nedeni, aranılan şartları belirlerken idarenin amaçları arasındaki farklılıktır. 

Adaylarda aranan şartların görevde yeterliliğe ve nihayetinde kamu hizmetinin 

en iyi şekilde yerine getirilmesi amacına yönelik olduğu göreve başvuran adayların 

şartları taşıyıp taşımadığının değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. Genel olarak 

görev için belirtilen şartlar adaylarda aranan asgari nitelikleri ifade etmektedir. Ancak 

bazen de görev için belirtilen şart, göreve ilişkin temel bir unsur olabilir. Böyle bir 

durumda o şartın genişletilmesi söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla şartların 

niteliği her somut olay açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Şayet adaylarda aranan 

şartlar asgari nitelikleri ifade eder nitelikteyse daha nitelikli olan kişilerin de atanması 

mümkündür.  

4. Adaylarda Aranan Şartların Kişiyi Tarif Eder Nitelikte Olması 

Adaylarda aranan şartlar açısından tartışma yaratan bir başka durum, 

üniversitelerce belli kişilere özel olarak verildiği öne sürülen öğretim üyesi kadro 

ilanlarıdır.567 Bahsedilen ilanlarda söz konusu kadro için öylesine şartlar belirtilmiştir 

ki, bu şartları taşıyan az sayıda kişi olacağı için başvuruların çok sayıda olmasının 

önüne geçilmek istenmektedir. Konuya ilişkin benzer iki davada mahkemeden, bir 

öğretim üyeliği kadrosu için belirlenen, “spesifik uzmanlık alanı” koşulunun iptali 

talep edilmiştir. Bu davalardan ilkinde mahkeme üniversitenin hizmet gereklerine 

uygun ek koşullar belirleme yetkisinin olması nedeniyle, belirlenen spesifik uzmanlık 

                                                            
567 Ayhan TEKİNSOY/ Mustafa MISIR, “Öğretim Üyeliğine Atanma Sürecinin Başlangıcı, Ek Koşullar 

ve Jüri Raporları”, AUHFD, C. 61, S.1, 2012, s. 362. 
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şartını, kadronun belli kişi için açıldığı şeklinde yorumlanamayacağını ifade 

etmiştir.568 Gerekçenin ilgili kısmı şu şekildedir: 

“Olayda; ... Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji 

Anabilim Dalı için ilan edilen 1 adet profesörlük kadrosuna alınacak 

öğretim üyesinde, "Baraj ve Tünel Jeolojisi" alanında çalışıyor olması 

şartının aranacağının belirtildiği, anılan bölümde Doçent olarak görev 

yapan davacının başvurusu üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile, 

anılan koşulu sağlayamadığı gerekçesiyle, dosyanın işleme 

konulmamasına karar verilmiştir… İdare Mahkemesince, öğretim 

üyeliğine başvurabilmek için yasa ve yönetmelikte belirlenen temel 

koşullar dışında ilave şartlar getirmek suretiyle yasal koşulları 

taşıyanların başvurularını sınırlayacak şekilde idarenin düzenleyici 

kurallar getirmesinin Anayasa'ya ve 2547 sayılı Yasaya uygun olmadığı 

gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. Profesörlük kadroları için, 

aranacak nitelikler belirlenirken hizmetin gereklerine uygun biçimde 

kadroya özel koşullar getirilmesi doğal olduğu gibi buna engel herhangi 

bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu nedenle, idare mahkemesinin 

anılan iptal gerekçesinde hukuki isabet görülmemiştir.” 

Sonraki tarihli bir uyuşmazlıkta ise üniversitenin “Fatımiler tarihi alanında 

çalışıyor olmak” şeklinde belirttiği koşul kişiyi tarif eder nitelikte görülerek hukuka 

aykırılığına hükmedilmiştir. 569 Danıştay kararının ilgili kısmı şu şekildedir: 

“Üniversitelerin, ilan ettikleri bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri 

doğrultusunda getirdiği özel ve o kadroya özgü, spesifik koşullar ise, 

Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi değildir. Dava konusu 

uyuşmazlıkta, ilan edilen kadro için öngörülen "Fatımiler Tarihi Alanında 

çalışması olmak" koşulu, bu bağlamda, yalnızca o kadroya özgü bir koşul 

olup, Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi nitelikte bulunmamaktadır. 

İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararının gerekçesinin getirilen 

bu koşulun Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olduğuna ilişkin kısmı 

doğru olmamakla birlikte, kadro için getirilen koşulun hangi gerekçelerle 

                                                            
568 Danıştay 8. Dairesi, E. 2004/3743, K. 2005/528, 08.02.2005 (Yayımlanmamış Karar) 
569 Danıştay 8. Dairesi, E. 2010/3384, K. 2010/4726, DD, S. 125, Yıl:40,2010,s. 281-283. 



152 

getirildiği davalı idarece ortaya konulamadığından ve getirilen bu koşul, 

açılan kadroya atanması istenilen kişiyi tarif eder nitelikte olduğundan, bu 

yönüyle dava konusu edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmayıp, Mahkeme 

kararının bu gerekçeyle onanması gerekmektedir.” 

Danıştay bu kararında adaylarda aranan koşulların sınırları açısından liyakat, 

fırsat eşitliği, eşitlik gibi ilkelere uygun bir yaklaşım sergilemiştir. İdarenin özel 

koşullar belirleme yetkisi kaçınılmaz olmakla beraber, her yetkisi gibi bunun da belli 

sınırlar içinde kullanılması gerekir. Kurum ve kuruluşların adaylarda aranan şartları 

belirlerken hizmet gereklerine uygun nitelikler aradığını gerekçelendirmeleri, liyakat 

ilkesine uygun bir personel sistemi tesisi için önem taşır. Dolayısıyla, ilgili 

üniversitenin daha çok neden bu yönde bir akademisyene ihtiyaç duyduğunu somut 

olgularla açıklaması gerekmekte; şayet bunu sağlamazsa ilgili şartı belirleyen idari 

işlem, sebep unsurundaki sakatlık nedeniyle iptal edilmektedir.  

Memurluğa giriş için gerekli genel ya da özel koşullardan birinin atanan kişide 

mevcut olmadığı sonradan ortaya çıkar ya da ilgilinin bildirdiği hususların gerçek dışı 

olduğu sonradan anlaşılır ise atama işlemi (DMK m. 98-b) gereği iptal edilir. 570 

Danıştay aranan şartlarda eksiklik bulunması halinde süre sınırı olmaksızın 

memuriyete son verilebileceği görüşündedir.571 Ancak başka bir kararında, memurluğa 

giriş esnasında yaş şartını sağlamayan bir kişinin, durum fark edildiğinde ilgili yaş 

şartını taşıyor hale gelmesi, baştaki işlemin hukuka aykırılığını giderdiği şeklinde 

yorumlanmıştır. Danıştay bu kararda şu ölçütü getirmiştir: “…göreve son verebilmek 

için memurluğa alınma koşullarından birini taşımama ya da yitirme halinin halen 

devam etmekte olması gerekir…” 572  Bu ölçüt esas alındığında, adaylarda aranan 

                                                            
570 Madde 98/b: “Memurların memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan 

anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi hallerinde 

memurluğu sona erer.” Aynı yönde yargı kararları, Danıştay 12. Dairesi, E. 1997/632, K. 1997/2064, 

DD, S. 95, Yıl:28, 1998, s. 710-713. 
571 Danıştay 5. Dairesi, E. 1990/4563, K. 1992/1444, S. 86, Yıl:23, 1993, s. 247-249. 
572 Danıştay 1. Dairesi, E. 1982/268, K. 1983/7, 10.01.1983; Danıştay 12. Dairesi, E. 2002/2821, K. 

2004/877, DKD, S. 6, Yıl:3, 2005, s. 299-300. Kamu hizmetinde istihdam edilen sözleşmeli personelin, 
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koşullara aykırılığı sonradan ortadan kalkmış kişinin görevine son verilemeyeceği 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Son olarak söylemek gerekir ki kamu personelinde aranan niteliklerdeki 

standartları saptarken, ölçütleri ve düzeyi çok düşük tutmak kamu hizmetine yarar 

sağlamayacaktır. Adaylarda aranan nitelikleri çok yükseltmek ise beklenen kaliteyi her 

zaman getirmeyecek aksine istenen yetenek ve koşullara sahip adayların yeter sayıda 

çıkmaması yaygınlaştığı takdirde bunlar uygulanmayan standartlara dönüşecektir. 

Adaylarda aranan görevin gereği sayılanlar dışındaki şartlar, hukuka aykırı olduğu 

kadar personel yönetimi açısından da kamu ve hizmet yararına bir sonuç doğurmaktan 

uzaktır.573 

C. Sınavlar 

1. Genel Olarak 

Sınavların yapılış usulleri arasındaki farklılıkların yargısal denetim esnasında 

önem arz ettiğine daha önce değinilmişti. 574  Çalışmanın bu kısmında kamu 

görevlilerine ilişkin sınavlar esnasında liyakate uygun bir seçim yapılabilmesi için 

idarenin dikkate alması gereken hususlar ele alınacaktır.  

Bir kamu görevine alım ya da görev içi terfi sürecinde, idarenin karar vermede 

kullandığı en önemli araç sınavlardır.575 Sınavlar göreve atama işlemlerinde idareye 

benzer niteliklere sahip olan kişiler arasında karşılaştırma ve değerlendirme yapma 

imkânını sağlayarak, liyakat ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirmesine hizmet eder.576 

Özellikle hizmete giriş esnasında sınavlara başvuru için aranan koşulları taşıyanların 

                                                                                                                                                                           
ilgili görev için aranan şartları idare tarafından ataması yapıldığı tarihte taşımaması; fiilen göreve 

başladığı tarihte ise taşıyor olması durumunun sözleşmenin feshini gerektirmediği sonucuna 

ulaşılmıştır; İDDK, E. 2007/655, K. 2008/1620, DD, S. 119, Yıl: 38, 2008, s. 53-56.  
573 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 134. 
574 Bkz. idari işlemin unsurları bakımından liyakat ilkesinin incelenmesinde “Şekil” unsuru. 
575 En önemli veriler olsa da kamu görevlilerinde liyakatin varlığını ölçen yegâne unsur değildir ve 

yargı kararlarında da bu şekilde algılanmıştır, Danıştay 8. Dairesi, E. 1998/2002, K. 1998/2374, DD, S. 

98, Yıl:29, 1999. 
576 Tayfun AKGÜNER, age. , s. 100. 
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bu sınava başvurabilmesi, memuriyete girenlerde asgari bir yeterlilik arandığını 

gösterir.577  

Sınavlar yazılı, test, sözlü ve mülakat şeklinde olmak üzere dört biçimde 

gerçekleştirilebilir. 578  Bu sınavların tümünün birbirine göre avantajlı ya da 

dezavantajlı oldukları çeşitli yönleri vardır. Mesela günümüzde mülakat ve sözlü 

sınavlar kişinin girmek istediği statü için aranan yeterlilik seviyesinde olup olmadığını 

belirlemek amacıyla sıklıkla kullanılan yöntemler olmasına579 rağmen sözlü sınav ya 

da mülakat değerlendirmesi esnasında jüriyi etkileyen mimik, tavır, üslup, şive, kılık-

kıyafet gibi çok sayıda faktör bu sınavların yargısal açıdan daha güvencesiz 

karşılanmasına neden olmaktadır. 580  Yazılı sınavda da değerlendirme yapan kişiyi 

etkileyecek yazının güzelliği, anlatım, kelimelerin seçimi gibi çeşitli faktörler 581 

                                                            
577 Bu asgari koşulları taşımayanların sınav başvurularının reddedilmesi, eşitlik ilkesinin ihlal edildiği 

anlamı taşımaz, Tayfun AKGÜNER, age. , s.100. 
578  Her ne kadar mülakat ve sözlü sınav kavramları gerek doktrinde gerek yargı kararlarında aynı 

anlamda kullanılmaktaysa da aslında bu iki sınav birbirinden farklıdır. “Mülakat doğrudan doğruya tek 

başına ya da yazılı sınavları tamamlayıcı olarak kullanılan bir değerlendirme ve seçme yöntemidir. 

Mülakat, bir tür sözlü sınavdır ama ondan amaç ve içeriği bakımından ayrılır. Sözlü sınavda adayın 

bilgisi yoklandığı ve ölçüldüğü halde mülakatta adayın kişiliği ve davranışlarını da içeren daha geniş 

kapsamlı bir değerlendirme yapmak söz konusudur. Bu farklı ölçme ve değerlendirme usullerinin 

kullanımı, söz konusu olan göreve göre değişir.” Acar ÖRNEK, age. , s. 225. Bu tanım aslında her iki 

sınavın denetlenmesi aşamasında idarenin takdir yetkisinin ne derecede bulunduğunu belirlemek adına 

önem taşır. Aşağıda değinileceği üzere, örneğin sınav sorularının önceden hazırlanması gerekliliği bu 

iki sınav açısından bu tanım dikkate alındığında farklı sonuçlar doğacaktır. Sözlü sınav bilgi ölçmeye 

yönelik tamamen objektif nitelikleri esas alması beklenir ve yargı denetimi bu doğrultuda yapılır. Ancak 

mülakat kişisel değerlendirmelere açıktır, idarenin takdir yetkisi iddia ettiği ve yargının da denetim 

sıkıntısı yaşadığı sınav yöntemi mülakatlardır. Sözlü sınavların, kişinin mesleki ehliyete yönelik 

ölçümler yapması ona nesnel ve objektif bir nitelik katar. Mülakat adayın kişiliğine ilişkin 

değerlendirmeler de içerir. Ancak idare de yargı mercileri de zaman zaman iki kavramı birbiri yerine 

kullanabilmektedir. Danıştay 2. Dairesi, E. 2005/2471, K. 2007/1575, 09.04.2007; Danıştay 12. Dairesi, 

E. 2016/4865, K. 2016/6647, 21.12.2016; Danıştay 12. Dairesi, E. 2016/28, K. 2016/22, 19.01.2016, 

Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. Kavramların netleştirilmesi yargısal denetimde 

kolaylık sağlayacaktır. 
579 Halit YILMAZ, agm. , s. 37. 
580“Bu nedenle herkesin eşit koşullarda yarışmasını sağlayan yazılı sınav yerine, kuşku uyandırabilecek 

öğeler taşıyan ve her zaman öznel değerlendirmeyi birliğinde getiren, sözlü sınavın, yeğlenmesini kamu 

yararı düşüncesiyle bağdaştırmak güçtür.” , Anayasa Mahkemesi, E. 1990/13, K. 1990/30, 20.11.1990; 

“…Sözlük anlamı, davranış ve düşünceleri üstüne bilgi edinmek amacıyla bir kişiyle yapılan sorulu 

cevaplı görüşme olan mülakat, bilgi ve liyakati ölçmeyi amaçlayan objektif bir yöntem olmaması 

nedeniyle hakim teminatıyla çelişmektedir. Ayrıca, sübjektif nitelikteki mülakat, yargısal denetime de 

elverişli olmayıp; yargısal denetim, sınav kurulunun oluşumu, sınavın yöntemi, maddi hata gibi 

konularla sınırlı biçimde yapılabilmektedir….” Anayasa Mahkemesi, E. 1995/19, K. 1995/64, 

14.12.1995, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. Danıştay 12. 

Daire, E. 2012/10327, K. 2015/4801, 15.09.2015, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
581  UZ/DEMİRCİOĞLU, age. , s. 29-30; Kemal GÖZLER, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Ekin 

Yayınevi, 1999, s. 19-20. 
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mevcuttur ancak bunlar sözlü sınav ve mülakatlara oranla daha sınırlı bir etki 

yaratmaktadır. Fakat nihayetinde hem yazılı hem sözlü sınavlar için sözü edilen 

faktörlerin sübjektif nitelikte olmaları, yargısal denetimi zorlaştırmaktadır. Bahsedilen 

tarzda etkilerin tümü test sınavıyla tamamen bertaraf edilebilmesine rağmen, test 

sınavları görevin gerektirdiği niteliklerin ölçülmesinde çoğu zaman yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu sınavlardan yalnızca birinin tercih edilmesi çoğu 

zaman liyakat ilkesini bertaraf edici bir duruma sebebiyet verebilir.  

Uygulamada söz konusu sınavların beraber uygulanarak liyakat ve eşitlik 

ilkelerinin uygulanmasına yönelik en güvenceli yol tercih edilmektedir. Danıştay, 

sözlü sınavın, yazılı sınavın tamamlayıcısı olarak uygulandığı sürece liyakat ilkesini 

zedelemeyeceği düşüncesindedir. 582 

“İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin yürüttükleri görevin önem ve 

özelliği, gerçekleştirdikleri teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve 

soruşturmaların nitelikleri dikkate alındığında, bu göreve atanacakların 

ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirme sonucunda seçilmeleri kamu yararı 

ve hizmetin gereğidir. Bu itibarla, müfettişliğe atanacak olanlar için, 

müfettişlik mesleğinin gerektirdiği bilginin ölçülmesi amacıyla yapılacak 

yazılı sınav yanında, meslek bilgisi ile birlikte mesleki ehliyete yönelik diğer 

özel niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı 

nitelikte sözlü sınav yapılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” 

Sözlü sınavların ve mülakatların doğaları gereği yargısal denetime elverişsiz 

hususlar içerdiği inkâr edilemez bir gerçektir. Fakat ifade gücü, hal ve hareketlerin 

mesleğe uygunluğu gibi ölçülmesi ancak sözlü sınav ve mülakatlarla mümkün olan 

hususlar için sözlü sınavlar ve mülakatlar vazgeçilmezdir. Bundan dolayı, ne yazılı 

sınav ne de sözlü sınav/mülakat tek başına liyakat ilkesine en uygun adayın seçimini 

                                                            
582  Danıştay 5. Dairesi, E. 2007/1771, K. 2008/3008, 21.05.2008, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 19.01.2018. Aynı yönde Anayasa Mahkemesi, E. 1990/13, K. 1990/30, 20.11.1990, Anayasa 

Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018; Danıştay 2. Dairesi, E: 2004/840, K. 

2007/1042, 14.03.2007, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
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sağlayamamakta, en ideal çözüm olarak bahsedilen sınavlar birbirlerinin tamamlayıcısı 

olarak uygulanmaktadır.  

Kamu görevlileri için sınavlara ilişkin düzenlemeler kendi özel kanunlarında 

mevcuttur. Memurlar için DMK m. 50’de genel hatlarıyla ifade edilmekte olan sınav 

hususu 583  diğer kamu görevlilerinin özel kanunlarında düzenlenmektedir. 584 

Bahsedilen kamu görevlilerine ilişkin kanunların tümünde idareye sınavlara ilişkin 

yönetmelik yoluyla yapacağı düzenlemelerde takdir yetkisi tanınmaktadır. İdarenin 

takdir yetkisini kullanırken bir takım kurallara uyması gerekmektedir. 

Kanunla idareye sınav konusunda tanınan takdir yetkisi, adayların farklı sınav 

şartlara tabi tutulması şeklinde uygulanamaz. Aksi takdirde yönetmelik yoluyla 

yapılan düzenleme, eşitlik ilkesine aykırı olur. 585  Şayet kanunda istisnai olarak 

sınavsız atama yapılabileceği açıkça ifade edilmişse, idarenin sınavsız atama 

konusundaki takdir yetkisini yönetmelik aracılığıyla objektif ve önceden belirlenmiş 

esaslara bağlaması gerekir. Nitekim Danıştay bir kadroya doçent ve profesörlerin 

sınavsız atanması mümkün kılan kanun maddesiyle, idareye sınavsız atayabilme 

konusunda verilen takdir yetkisinin çeşitli ölçütlere uygun kullanılması gerektiğini 

ifade etmektedir:586 

“Başka bir deyişle, anılan Yasa maddesi hükmü ile davalı idareye klinik şef 

ve şef yardımcılığı kadrolarına ilgili dalda uzman olan profesör ve 

doçentler arasından sınavsız atama yapma konusunda takdir yetkisi 

                                                            
583  03.05.2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa 

Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre kamu 

hizmetlerine girişte KPSS ve “Giriş Sınavı” olmak üzere iki tür sınav vardır. KPSS test olması 

nedeniyle objektif olduğundan, personel seçiminde tarafsızlığın sağlanmasında büyük öneme sahiptir. 

Kayırmacılık iddiaları daha çok “giriş sınavı” adı verilen kurum ve kuruluşların kendi yaptıkları sözlü 

sınav/mülakat/yazılı sınavlarda ortaya çıkmaktadır 
584 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m. 9/A, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 53; 6112 sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun m. 43; 926 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu m. 68, 2547 sayılı Kanun m. 65’te söz konusu kamu görevlileri için 

yapılacak sınavlara ilişkin özel düzenlemeler öngörülmektedir.  
585 Danıştay 2. Dairesi, E. 2006/493, 14.08.2006, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 18.02.2018. 
586 Danıştay 5. Dairesi, E. 2007/2538, K. 2007/4851, DD, S. 117, Yıl:38, 2008, s. 149-152; Danıştay 2. 

Dairesi, E. 2006/493, 14.8.2006. 
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tanınmış ise de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, hukukun genel 

ilkeleri ile kamu yararı ve hizmet gerekleri ölçütü sınırları içinde 

kullanılabilecek nitelikte bulunduğu kuşkusuzdur. Bu yetki kullanılırken, 

hukukun genel ilkelerinden eşitlik ilkesinin gözardı edilemeyeceği, keza 

kamu yararı açısından objektiflikten vazgeçilemeyeceği, hizmet gerekleri 

yönünden de görev için en uygunu saptama konusunda gereken davranış 

biçiminin uygulanmasından geri durulamayacağı tartışmasızdır. Bu 

itibarla, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 5413 sayılı 

Kanunun 6. maddesi ile eklenen ek 1. maddenin ikinci fıkrası ile getirilen 

ikili atama biçiminin ne şekilde ve hangi esaslara dayalı olarak 

kullanılacağı hususunun düzenleyici bir işlemle saptanıp yapılacak 

atamalardan hangilerinin sınavla, hangi kadrolara ise sınavsız 

gerçekleştirileceğinin kurala bağlanmasından önce ve yalnızca sınav 

koşuluna tabi olmayanlar arasından ve herhangi bir ölçüt de gözetilmeden, 

duyurulmadan atama yapılması, Yasa maddesinde öngörülen yetkinin hiçbir 

hukuki sınıra tabi olmaksızın kullanılması anlamına gelmektedir ki, bunun 

hukuken kabulü mümkün değildir.” 

İdarenin atamalara ilişkin düzenleme yapma yetkisi, sübjektif 

değerlendirmelerine hukuki alt yapı oluşturabileceği anlamına gelmez. Bazı kadrolara 

yapılan atamalar doğrudan belli bir sınav puanına göre yapılmaktadır.587  Söz konusu 

kadrolara yapılacak olan atamalarda, idarenin subjektif değerlendirmesine imkân 

sağlayacak türden ek koşullar konulması, Danıştay tarafından hukuka aykırı 

bulunmuştur.588  

“Kamu Personeli Seçme Sınavı dışında sözlü olarak gerçekleştirilebilecek 

ikinci bir sınavın yapılması ve yapılma usulleri öngörülmüş olup yukarıda 

da belirtildiği gibi nesnel bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her 

                                                            
587 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 

Madde 23: “Adaylar, Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) 

grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle 

yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı 

tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır 

ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı 

olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni 

açıklanan adaya öncelik tanınır.” 
588 Danıştay 12. Dairesi, E. 2011/5607, K. 2014/787, 17.02.2014 (Yayımlanmamış Karar) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5413.htm#6
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türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması 

merkezi sınavın nesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi il 

özel idareleri ve belediyelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile 

kurdukları birliklere ait B grubu kadrolara merkezi sınav sonuçları ve 

adayların tercihlerdi dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılırken aynı 

hukuksal durumda bulunan belediye itfaiye kadrolarına atamada ikinci bir 

sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve 

sübjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri 

bulunduğundan dava konusu yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen 

fıkralarında belediyelerin de tabi olduğu Kamu Görevlerine İlk Defa 

Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe ve 

hukuka uygunluk görülmemiştir.” 

 

Sınavın türü önemli olmaksızın, bir sınav sonucuna karşı açılan iptal davasında 

iptali istenen işlem, idarenin verdiği not verme işlemidir. 589  Dolayısıyla davanın 

sonucu sadece o kişiye verilen nota dair bir sonuç doğuracak, sınava ilişkin diğer 

durumlarda bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Başka bir ifadeyle, sınav notunun 

iptali o sınava göre tesis edilen atama, nakil, terfi gibi başka kişiler üzerinde tesis 

edilen işlemler üzerinde kendiliğinden bir etki yaratmayacaktır. Davacının sınav 

notunun iptali, doğrudan bir göreve atanması, terfii ya da nakli gibi bir sonucu 

kendiliğinden ortaya çıkarmayacaktır. Danıştay bu konuda bir kararında durumu şu 

şekilde ifade etmektedir:590 

“…sınav notu davacının söz konusu göreve doğrudan atanması sonucunu 

doğuran bir işlem niteliğinde olmayıp yalnızca, yukarıda belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde yeniden alınacağı sözlü sınav sonucunda ortaya 

çıkacak olan değerlendirme ve puana göre, işlem tesis edilmeye yöneliktir.” 

                                                            
589 Turgut TAN, “Sınav ve Jüri Değerlendirmelerinin Yargısal Denetimi”, AÜSBFD, Prof. Dr. Oral 

SANDER’e Armağan, C. 51, S. 1-4, s. 410; Hüseyin BİLGİN/Yasin SEZER, “Not Tespit Davaları”, 

TBB Dergisi, S. 81, 2009, s. 1. 
590 Danıştay 5. Dairesi, E. 2007/1771, K. 2008/3008, 21.05.2008, emsal.uyap.gov.tr.  
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2. Sınav İçeriğinin Taşıması Gereken Özellikler 

Sınavların amacı, en yetenekli ve girdiği işte başarılı olacak kişiyi, sınavın 

elverdiği koşullar dâhilinde ortaya çıkarmaktır.591 Bu amaçla ortaya çıkan birçok türde 

sınav (yazılı, sözlü, mülakat, test) vardır ve bunların tümü liyakate uygun seçimi 

yapacak şekilde hazırlanmalıdır.592  

Kamu görevliliğine girişten görevden ayrılana kadar olan süreçte kişiye 

uygulanacak sınavların sağlıklı bir sınav olabilmesi için, “objektif”, “isabetli” ve “aynı 

doğrulukta ölçen” niteliklerine haiz olmaları gerekir. 593  Bunun bir gereği olarak, 

sınavların yaptığı ölçümlerin önüne geçecek ve kişilerin seçimini sınav dışındaki 

unsurlara bağlayacak idare uygulamalarının bulunmaması gerekir.594  

Tüm bu amaçlarla, sınava yönelik birtakım genel595 ve özel kurallara uyulması 

gereklidir. Bazı kamu görevlerine giriş için yapılacak sınavların içeriği, kendi 

mevzuatlarında düzenlenmiştir. Danıştay sınavların içeriğine ilişkin kararlarında, 

sınavda uyulması gereken ölçütlerin söz konusu sınavın düzenlendiği yönetmelik 

hükmünde belirtilenlerle sınırlı olacağını kabul etmiştir. 596  Ancak yönetmelikte 

düzenlenen özel şartlar dışında tüm sınavlarda objektif ve hakkaniyete uygun ölçmeyi 

                                                            
591 Nuri TORTOP, “Personel Seçiminde Uyulması Gereken Kurallar”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 6, 

S. 1,1997, s. 19. 
592 UZ/DEMİRCİOĞLU, age. , s. 17. 
593Danıştay 5. Dairesi, E. 2003/4102, K. 2006/1831, DD, S. 113, Yıl: 36, 2006, s. 184-185.  
594 Danıştay 2. Dairesi, E. 2008/6202, K. 2010/4975, DD, S. 126, Yıl: 41, 2011, s. 125-127. Davacının 

sınav sonucundan daha yüksek puan almasına rağmen “il içi sıra ataması” kapsamında puanı 

yetmediğinden ötürü atanamadığı Anadolu Lisesi’ne, sınava hiç girmemiş kimsenin atanması liyakate 

aykırılık teşkil etmiştir. Aynı yönde, Danıştay 2. Dairesi, E. 2010/525, K. 2010/461, DD, S. 126, Yıl:41, 

2011, s. 130-133. 
595 Böyle bir ayrıma bu çalışmada yer verilmekle birlikte doktrinde sınavların tabi olması gereken 

ilkeler olarak “güvenilirlik ve geçerlilik ilkeleri”ne değinilmiştir. “Sınavların güvenilir olması, sınav 

sorularının değişik yorumlara neden olmaması yanında, ne zaman nerede ve kimlere uygulanırsa 

uygulansınlar çeşitli anlamlara yol açmamasını ifade eder…. Sınavların geçerli olması ise, sınavda ilk 

sıralarda yer alan kişinin iş hayatında da ilk sıralarda başarılı olan kişi olması anlamına gelir. Bunun 

için sınavlar, işle ilgili olmayan derinliğine soruları içermek yerine, girilecek işte başarılı olacak kişiyi 

ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır.” Ayrıntı için bkz, Nuri TORTOP, “Personel Seçiminde Uyulması 

Gereken Kurallar”, s. 19; “Diğer bir ifadeyle geçerlilik, ölçme aracının ölçme amacına hizmet 

edebilirliğine işaret eder... Güvenilirlik kavramı, ölçme aracının ölçtüğü özelliği tutarlı olarak 

ölçebilmesini ifade eder.”, UZ/DEMİRCİOĞLU, s. 28-31. 
596 Danıştay 2. Dairesi, E. 2014/8821, K. 2015/1537, 19.02.2015; Danıştay 5. Dairesi (Yürütmenin 

Durdurulması Kararı), E. 2016/280, 25.01.2016, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
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sağlamak amacıyla yeterince duyurma, başvuru fırsatı tanıma, aranan koşulların 

gerçekçi olması, yeteneğe göre sıralama, sonuçlar hakkında bilgi verme, sınav 

sonuçlarına itiraz hakkı gibi genel ilkelere uyulması da gerekir.597   

Yeterlik ilkesinin uygulanmasının isabetli seçim ve isabetli eleme sonucuna 

yönelik olması, sınavların geçerliliğini, yeterlik ilkesinin bir önkoşulu haline 

getirmektedir.598 Yazılı sınavın geçerliliğini etkileyen ve zaman zaman gündeme gelen 

önemli sorunlardan birisi soru iptalleridir. 

a) Yazılı Sınavlarda İptal Edilen Soru Sayısı 

Yazılı sınavlarda iptal edilen soru sayısının çokluğu, kişileri bu sınavların 

liyakati ölçmek için yeterli olduğu konusunda şüpheye düşürür. Danıştay, idarece 

kamu personeli alımına yönelik yapılan yazılı sınavda, çok sayıda sorunun hatalı 

olmasının, sınavın iptaline sebebiyet vereceği görüşündedir. İlgili kararında, Danıştay 

idarenin sınav tekniği açısından uyması gereken hususları şu şekilde belirtmektedir: 599  

“Öncelikle belirtilmelidir ki; çoktan seçmeli sınav sorusu hazırlama konusu 

Ölçme ve Değerlendirme Biliminin inceleme alanına girdiğinden bu sınav 

yöntemiyle yapılan sınavlarda gerek soru ve cevap seçenekleri 

hazırlanırken, gerekse soruların doğruluğu araştırılırken maddi bilgiler 

kadar söz konusu soru ve cevap şıklarının ölçme ve değerlendirme ilkelerine 

uygunluğu yönünden temel kriterlere uygun olup olmadığının titizlikle göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir…  Bu meyanda, soru kökünün tek 

başına anlamlı olması, soru kökünde cevap için gereksiz bilgi bulunmaması, 

soru kökünde olumsuz ifadelerin bulunmaması, soruda kişisel fikirlerin 

sorulmaması, seçenekler arasında konu-kavram-bilgi alanı bütünlüğü 

bulunmaması, seçeneklerde gereksiz tekrarların bulunmaması, seçeneklerde 

sayısal değer sıralaması ve/veya ağırlığı sorunu bulunmaması, etkisiz 

seçeneklerin bulunmaması, mutlak/muğlak ifadelerin kullanılmaması, soru 

                                                            
597 O’Gleen STAHL, Public Personnel Administration’dan aktaran Burhan AYKAÇ, agm. , s. 95. 
598 Burhan AYKAÇ, agm. , s. 99. 
599  Danıştay 10. Daire, E. 2014/3529, K. 2015/2921, 11.06.2015, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 24.01.2018. 
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kökü ve seçenekler arasında anlam/gramer uyumsuzluğunun bulunmaması, 

istenmeyen ipuçlarına yer verilmemesi ve seçeneklerde gruplama hatası 

bulunmaması test tekniğiyle yapılan sınavlar için ölçme ve değerlendirme 

prensipleridir.…İdarenin yapmış olduğu sınavda ilgililere ölçme-

değerlendirme ilkelerine ve çoktan seçmeli sınav tekniğine uygun şekilde 

gerçekleştirme yükümlülüğü nedeniyle hatasız sorular sorma ve hatalı 

soruların sınavın “bilgi ölçme” niteliğini sarsacak düzeye ulaşmaması için 

gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır… Bu kadar çok sınav 

soru ve cevaplarında %19 oranında hata ve cevap şıkkı değişikliği gerçeği 

karşısında, sınavda ölçme fonksiyonunun ne derece gerçekleştiği ve 

idarenin bu duruma ne ölçüde çözüm bulduğu tartışmalıdır… iş güvenliği 

sınavının liyakat açısından hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve 

titizlikte yapılması gerekmektedir.”  

Gerekçede bahsedilen prensiplerin tümünün yerine getirildiği sağlıklı bir sınavın 

liyakat ilkesinin uygulanmasına hizmet ettiği konusunda kuşku yoktur. Sınavda soru 

hatalarında %19’luk bir oran sınavın iptali için yeterli görülmüştür.  

b) Sözlü Sınav Sorularının Önceden Hazırlanması  

Sözlü sınav ve mülakatların yargısal denetimi her zaman önemli bir problem 

olmuştur. 600  Söz konusu sınavlar bir yönüyle “görevin gerektirdiği niteliklerin 

ölçülmesi” nin bir yoluyken diğer yandan personelin ve personel adaylarının görevin 

gerektirdiği nitelikler dışında bazı konularda değerlendirmeye tabi tutulmasına vesile 

olma tehlikesi barındırmaktadır.601 Özellikle kurumlarca yapılan mülakatlar her dönem 

iktidarın, muhalif görüşte olanları tespit ederek hizmetlere almamalarında kullanılan 

bir araç olarak görülmüştür. Söz konusu sınavlarda kişilerin mesleğe uygunluğunu 

ölçmekten ziyade ideolojik aidiyetlerini anlamaya yönelik ya da kayırdıkları kişiler 

dışındakilerin alınmaması için görevle alakası olmayan zorlukta sorular sorulduğu her 

dönem gündeme gelmektedir. Oysa sözlü sınavlarda sorulduğu öne sürülen ideolojik, 

                                                            
600 Halit YILMAZ, agm. , s. 36. 
601 Ibid, s. 38. 
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dinî, ırksal aidiyetlere yönelik sorular Anayasa m. 25 ve m. 70’e doğrudan aykırıdır.602 

Bunlar dışında kalan, idarenin göreve almak istemediği kişilere yönelik sorulan 

görevle alakası olmayan zorluktaki soruların önüne ise soru havuzu yöntemiyle 

geçilebilecektir. Günümüzde bu sistem gittikçe yaygınlaşmaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı müfettiş yardımcılığı, hâkimlik-savcılık mülakatı soru havuzu yönteminin 

uygulandığı örneklerden bir kaçıdır. Soru havuzu yöntemini zorunlu kılan bir hukuki 

düzenleme olmamakla beraber, idareler sözlü sınavlar ve mülakatları daha objektif bir 

temele oturtmak amacıyla bu yönteme başvurmaktadırlar. Sözlü sınav ve mülakatların 

şeffaflaştırılması açısından önemli bir gelişmedir. 

Bu noktada sözlü sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması gerekip 

gerekmediğine ilişkin yargının yaklaşımını da ele almakta fayda vardır. Sınav 

sorularının önceden hazırlanması, adayların sınav esnasında jürilerin rastgele sorulan 

sorularıyla karşılaşmalarından daha güven verici bir durumdur. Bu şekilde önceden 

hazırlanan soruların zorluk derecelerinin benzer olması, jüri üyelerinin kişisel saiklerle 

gereksiz zorlukta soru sormalarının önüne geçilebilecektir. Danıştay 2007 yılında 

konuya ilişkin bir kararında sözlü sınav sorularının önceden hazırlanmamış olmasının 

sınavın hukuka aykırılığına neden olduğuna karar vermiştir. 603 

“Mesleki ön bilgi, yabancı dil bilgisi ve işin gerektirdiği niteliklere sahip 

olup olmadıkları yönünden zeka, intikal sürati ile ifade ve temsil 

yeteneğinin belirlenmesine yönelik yapılan sözlü sınav öncesinde, 

adaylara yöneltilebilecek soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış olduğu, 

sınav sırasında adaylara hazırlanmış olan bu sorulardan kura yöntemiyle 

belirlenen soruların sorulmadığı … sonucuna varılmaktadır… Bu 

durumda tüm unsurları itibariyle yargısal denetiminin yapılabilmesi ve 

                                                            
602 Madde 25: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun 

kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve 

suçlanamaz.”  
603 Danıştay 12. Daire, E. 2009/8243, K. 2013/1824, 19.3.2013 (Yayımlanmamış Karar). Aynı yönde 

İDDK (Yürütmenin Durdurulması Kararı), E. 2015/957, 07.10.2015, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 24.01.2018. Doktrinde de bu görüşte olan yazarlar mevcuttur, Bkz. Yasin SEZER/Hüseyin 

BİLGİN, “Sözlü Sınavların Yargısal Denetimi”, s. 179. 
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hukuk devleti ilkelerinin temini açısından, sınavın yukarda belirtilen 

ölçütlere uygun olarak… yapılmaması sebebiyle bu sınav esas alınarak 

yapılan atama işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 

2016 yılında Danıştay’ın konuya yaklaşımı değişmiş, ilk derece 

mahkemesinin sınavdan önce hazırlanmayan soruların sorulmuş olmasının, sözlü 

sınavı hukuka aykırı hale getirdiğinden bahisle iptal eden kararını aşağıdaki 

gerekçeyle bozmuştur. 604 

“Yukarıda değinilen kanun ve yönetmelik hükümleri incelendiğinde; sınav 

kurulu tarafından sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve 

tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların 

tespit edilmesi ve adayın verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi 

notun takdir edildiğinin gerekçeleriyle birlikte tutanakta ayrı ayrı 

gösterilmesine yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığından, temyiz 

edilen karara dayanak yapılan gerekçede hukuki isabet bulunmamıştır.” 

Danıştay bu kararında idarenin sınav işleminde yerine getirmesi gereken 

yükümlülükleri sınava ilişkin düzenlemedekiyle sınırlı bir biçimde yorumlamıştır. 605  

Oysa idarenin personel alımı esnasında Anayasa m. 70’te belirtilen nitelikleri 

sağlamaya yönelik yükümlülüğü, sınavın içeriğini mümkün mertebe objektif ve şeffaf 

niteliklere kavuşturmayı da beraberinde getirir. Sözlü sınav sorularının sınav 

öncesinde hazırlanması idarenin objektifliği yönünde kanaati artırıcı bir etkiye 

sahiptir. Zira idarenin sınavdan önce hazırlamış olduğu sorularla karşılaşan aday 

sınavın daha objektif olduğu yönünde bir tavır takınacaktır. Oysa sınav anında 

belirlenmiş sorularla karşılaşan bir aday, jürilerin sordukları sorulara ilişkin 

                                                            
604  Danıştay 5. Dairesi, E. 2016/1274, K. 2016/1035, 01.03.2016; Aynı yönde Danıştay 5. Dairesi 

(Yürütmenin Durdurulması Kararı), E.2015/6843, 18.01.2016; Danıştay 5. Dairesi (Yürütmenin 

Durdurulması Kararı), E. 2015/4217, 03.11.2015, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 26.01.2018. 
605  Bu konuda hukuk sistemimize 7.5.2010 tarihli Anayasa değişikliğinden sonra giren “Kamu 

Başdenetçisi” kurumuna 19.2.2016 tarihinde yapılan bir şikâyette, denetçi Danıştay’ın sözlü sınavın 

sahip olması gereken nitelikleri salt yönetmelikte sayılan hususlarla sınırlı yorumladığı bir kararına atıf 

yaparak, başvuruyu reddetmiştir, Kamu Denetçiliği Kurumu Şikâyet No: 2016/787, Başvuru Tarihi: 

19.20.2016, Karar Tarihi: 22.06.2016. 
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kullandıkları ölçütlerin belirsizliği dolayısıyla sınavın objektifliği konusunda şüpheye 

düşecektir. 

3. Sınav Jürilerinin Tarafsızlığı 

Günümüzde personel işlemlerinde ağırlıklı olarak merkezi sınavlardan606 elde 

edilen sonuçlar kullanılmaktadır. Merkezi sınavların tek merkezden yönetilmesi, 

sınavı yapmaya yetkili mercilerin objektifliği gibi hususlar sınavlarda belli bir ortak 

düzeyin ve eşdeğerliğin korunması açısından önemlidir. 607  Bunlara ek olarak 

merkezden yapılan sınav sonucunda bir görev için benzer adaylar arasında 

kayırmacılık yapılmasının önüne geçilerek fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda 

bulunulmaktadır.608  

Merkezi sınav objektiflik açısından ideal çözüm olmakla beraber görevin 

gerektirdiği tüm niteliklerin bu sınavla ölçülmesi mümkün değildir. Bu nedenle 

merkezi sınav yanında kurumların yaptığı sınavlar uygulamada kaçınılmaz olarak 

uygulanmaktadır. Fakat kurumlarca yapılan giriş sınavları merkezi sınavla tesis edilen 

tarafsızlık ve şeffaflığı bertaraf edebilmektedir. Memur adayları bazı kadrolara 

yerleşebilmek için merkezi sınav sonuçları doğrultusunda, ilgili kurumların 

düzenlediği giriş sınavlarına girmektedirler.609  Anayasa m. 128 kapsamında olan diğer 

                                                            
606 Sınav konusunda yapılan ilk düzenleme 12.12.1984 tarihli 243 sayılı KHK ile yapılmıştır. KHK’nin 

50 ve 51’inci maddelerinde kamu görevliliğine giriş esnasındaki sınavların ilgili kurumlarca 

yapılacağını düzenlemiştir. Ancak kamu personeli alım işlemlerinde eşitlik ve liyakatin kazandığı önem 

sonucunda öncelikle 06.12.1985 tarihli 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “İlk Defa Devlet 

Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma 

Sınavları Genel Yönetmeliği” yürürlüğe konmuş; daha sonra 12.05.1987 tarihli 2670 sayılı Kanun 

sonucu DMK’de merkezi sınav düzenlemesi getirilerek merkezi sınav sistemiyle memur alım esası 

Kanun düzeyinde benimsenmiştir. Günümüzde söz konusu sınavlara ilişkin 03.05.2002 tarihli 24744 

sayılı RG’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 

Genel Yönetmelik yürürlüktedir. 
607 Management Services in Government (Civil Service Department: The Response To The Fulton 

Report)’dan aktaran Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 135. 
608 Sait GÜRAN, Liyakat Sistemi, s. 103; GİRİTLİ/BİLGEN/AKGÜNER/BERK, age. , s. 715. 
609 03.05.2002 tarihli 24744 sayılı RG’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 

Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği Madde 5:“KPSS (Kamu Personel Seçme 

Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi 

mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak 

adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan 

puanları sağlayan merkezi sınavdır. 
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kamu görevlileri açısından da kurumların giriş sınavlarına benzer bir uygulama söz 

konusudur. Subay-astsubaylar, öğretim üyeleri ve sözleşmeli personel için alanlarına 

ilişkin merkezi sınav uygulamasından sonra ilgili kurum ve kuruluşlar kendi 

sınavlarını yapmaktadırlar. Diğer kamu görevlileri arasında sayılan hâkim-savcılar için 

durumun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı boyutunun olması nedeniyle sınav yapan 

mercii konusu ayrı bir önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesi bir 

kararında hâkim-savcılık yeterlilik sınavlarının Adalet Bakanlığı tarafından 

yapılmasının, hâkimlerin bağımsızlık ve tarafsızlığına (Anayasa m. 138, 140, 159) 

aykırılık oluşturduğuna hükmetmiştir.610 

Sözlü sınav/mülakatları yapan mercilerin tarafsızlığının tespiti yazılı 

sınavlarınkine oranla daha zordur. Özellikle sözlü sınav/mülakat jürilerinin oluşum 

yönünden tarafsız göründüğü, ancak değerlendirilmelerinin taraflı olduğu 

durumlarda bunun ispatı oldukça zorlaşmaktadır.  

Daha sonraki tarihlerde Anayasa Mahkemesi, 14.12.1995 tarihli 1995/19 esas 

1995/64 karar numaralı yeterlilik sınavına ilişkin kararının aksine, hâkimin 

tarafsızlığını sağlamak için adaylıktan itibaren Adalet Bakanlığı’nın 

müdahalelerinden korunması gerektiği doğrultusundaki düşüncesini değiştirmiş, söz 

konusu güvencenin hâkim adaylarının mesleğe kabulünden itibaren başlayacağını 

ifade etmiştir. 611 Kararında Anayasa Mahkemesi hâkimlik-savcılık mesleği yeterlilik 

                                                                                                                                                                           
Giriş Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelendirilmiş 

kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde bir puanı 

olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan 

sınavı, ifade eder.” 
610  Anayasa Mahkemesi, E. 1995/19, K. 1995/64, 14.12.1995, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi 

Bankası, Erişim Tarihi: 25.01.2018. 
611 “2802 sayılı Yasa'nın 7. maddesine göre hâkim ve savcı adayları, Devlet Memurları Kanunu'ndaki 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dâhil değildirler 

ve haklarında, Devlet Memurları Kanunu'nun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır… 

Anayasa'da yer alan “mahkemelerin bağımsızlığı”, “hâkimlik ve savcılık teminatı” ve “hâkimlik ve 

savcılık mesleği”ne ilişkin ilkeler, hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilen ve fiilen bu görevi yapan 

hâkim ve savcılar için öngörülmüştür... Mevcut düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 

adayların mesleğe kabulden önceki dönemde, adaylığa atama sürecinde Kurul tarafından hâkimlik ve 

savcılık mesleğine kabullerinin yapılmamış olması ve adaylık döneminde yargılama faaliyetinde de 
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sınavına ilişkin tutumuyla taban tabana zıt bir tutum sergilemiştir. Önceki kararında 

hâkimlerin mesleğe kabulünde bağımsız ve tarafsız bir organca yazılı sınav 

yapılmasının, Anayasa m. 138, 139, 140 ve 159 gereği olduğunu ifade ederken; 

sonraki kararında hâkim ve savcı adaylarının henüz mesleğe kabul edilmediklerinden 

memur statüsünde olduklarını ve dolayısıyla Anayasa anlamında, hâkimlik-savcılık 

tarafsızlığına ve bağımsızlığına ihtiyaçları olmadığını ifade etmektedir.612 İlk kararda 

henüz meslekle hiçbir bağlantısı olmayan adaylar için “hâkimlerin bağımsızlığı”ndan 

söz edilirken ikinci kararda hâkimlik mesleğinde aday konumunda olan kişiler için 

bu bağımsızlıktan söz edilmemesi ilginçtir. 

Kanaatimizce hâkimlik gibi tarafsızlık yönü ağır basan bir meslek için doğrudan 

yapılan bürokratik etki yargı bağımsızlığına aykırılık teşkil etmektedir. Doktrinde 

özellikle hâkimlik-savcılık mesleğinin mülakatlarını yapan komisyonda bulunanların 

ağırlıklı olarak bürokratlardan oluşması eleştirilmektedir. 613  Bu mesleği 

gerçekleştirecek kişilerin idare karşısında bağımsız ve tarafsız olabilmeleri, en başta 

bürokratların değerlendirmeleri doğrultusunda göreve girebilmelerinin 

engellenmesiyle mümkündür. Diğer meslekler açısından sınav sürecinde idarenin 

işleyişin içinde yer alması daha anlaşılabilirdir. Ancak hakimlik mesleği için 

                                                                                                                                                                           
bulunmamaları nedeniyle hâkim ve savcı statüsünde sayılmaları mümkün değildir…” Anayasa 

Mahkemesi, E. 2005/47, K. 2007/14, 07.02.2007, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, Erişim 

Tarihi: 16.01.2018. 
612 Aynı yönde karar, Anayasa Mahkemesi, E. 2006/162, K. 2007/15, 07.02.2007, Anayasa Mahkemesi 

Kararlar Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 25.01.2018. “Anayasa uyarınca mahkemelerin bağımsızlığı ve 

hakimlik teminatı esaslarına göre kurulup, görev yapan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca 

mesleğe kabul etme işlemi ile mümkündür. Mevcut düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 

adayların mesleğe kabulden önceki dönemde, adaylığa atama sürecinde Kurul tarafından hakimlik ve 

savcılık mesleğine kabullerinin yapılmamış olması ve adaylık döneminde yargılama faaliyetinde de 

bulunmamaları nedeniyle hakim ve savcı statüsünde sayılmaları mümkün değildir…. Adayların, hakim 

ve savcı statüsünde olmamaları nedeniyle adaylığa atamada koşul olarak aranılan yazılı yarışma sınavı 

ile mülakatın uygulanmasına ilişkin hususların, yönetmelikte düzenlenmesinde Anayasa'ya aykırı bir 

yön görülmemiştir… Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 2., 138., 139., 140. ve 159. 

maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.”  
613 Halit YILMAZ, “Hâkim ve Savcı Adayı Alımında Mülakat Sınavına İlişkin Hukuksal Sorunlar”, 

TBB Dergisi, S. 93, 2011,  s. 44, “Bu bürokratların, hâkim ve savcı grubundan olmaları gerçeği sorunu 

bertaraf edecek biz özellik değildir. Bunlar her durumda idari bir görev üstlenmekle Bakanlığın 

hiyerarşisi altına giren bürokratlardır. Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı’nın hiçbir mantıksal sebep 

yokken, sınav sürecinin içinde tutulması konusundaki ısrarlı çaba, bizleri bu süreçte Bakanlığın 

etkisinin olduğu yönünde şüpheye sevk etmenin ötesinde aksi kanıtlanması zor bir kanaate 

sürüklemektedir.” 
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uygulanan sınavları hazırlamada yetkili olan mercilerin sınav sürecinin objektif ve 

şeffaf ilerlediğine ilişkin gerekli güvenceleri tesis etmeleri Anayasa m. 125’in bir 

gereğidir. 

4. Sınava Çağrılacak Aday Sayısı Problemi 

Belli sayıdaki kadro için, kadro sayısının kaç katı adayın giriş sınavına 

çağrılması gerektiği de liyakat ilkesiyle alakalı bir sorundur. Zira çağrılan aday 

listesinin en altındaki kişi de göreve atanabilecektir. Dolayısıyla sınav listesinde yer 

alan adayların tümü söz konusu görevi en iyi şekilde yerine getirebilecek yeterliliğe 

sahip kişilerden oluşmalıdır. Sınava kaç aday çağırılacağı tespit edilirken de yeterliliği 

sağlayan asgari kıstasların belirlenmesi önem arz eder.  

11.01.2004 tarihli 25343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 

10/h maddesine göre eğitim kurumu müdürlüğüne atanacaklarda değerlendirme 

komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan beş adayın da 

atamaya yetkili makama sunulmasını öngörülmüştür. Atamaya yetkili makamın 

bunlardan birinin atanmasına karar verebileceği düzenlemenin iptali istemiyle açılan 

davada Danıştay aşağıdaki gerekçeyle düzenlemenin hukuka aykırılığına 

hükmetmiştir. 614   

“Dosyanın incelenmesinden, eğitim kurumu müdürlüğüne atanmak üzere 

başvuruda bulunan adayların başvurularının Değerlendirme 

Komisyonunca değerlendirilerek Yönetmeliğin 2 sayılı ekindeki 

Değerlendirme Formu üzerinde en yüksek puan alan ilk beş adayın 

Değerlendirme Komisyonunca Makama sunulması ve atamaya yetkili 

makamca uygun görülmesi halinde bu adaylardan birinin atamasının 

yapılması öngörülmüştür. Kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde 

                                                            
614 Danıştay 2. Dairesi (Yürütmenin Durdurulması Kararı),  E. 2004/8022, 04.07.2005, Kazancı İçtihat 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
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yürütülmesinin sağlanması amacıyla, liyakatın; kriterleri objektif olarak 

belirlenmiş bir yazılı sınavla saptanması gerektiğinde kuşku 

bulunmamaktadır. İptali istenen düzenlemede yer alan aday sayısının 

fazlalığının; birinci aday ile beşinci aday arasındaki puan yelpazesinin 

olağanüstü bir şekilde açılmasına neden olacağı çekişmesiz olup, atamaya 

yetkili makamın, bu beş adaydan puanı en düşük adayı da atayabileceği 

göz önüne alındığında, böyle bir takdire imkân tanıyan ve objektif 

ölçütlerden yoksun olan bu düzenlemenin liyakat ilkesine uygunluğundan 

söz edilemez.”  

Sonraki yıllarda da Danıştay bu konuda aynı tutumunu sözleşmeli personele 

ilişkin bir uyuşmazlıkta da aynı şekilde devam ettirmiştir. 28.6.2007 tarihli 26566 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ ın ek 2. maddesi (c)615 fıkrasında, boş 

pozisyon sayısının beş katına kadar aday çağrılması öngörülmektedir. Mahkeme kadro 

sayısının beş katına kadar aday çağrılabileceğini öngören düzenlemeyi şu gerekçeyle 

hukuka aykırı bulmuştur:616 

“davacı tarafından hükmü yukarıda aktarılan ek 2. maddenin ( b ) ve ( c ) 

fıkralarının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmış 

olup, 657 sayılı Yasada sözleşmeli personelin, kamu hizmeti görevlileri 

olarak kabul edildiği, iptali istenilen düzenlemenin ( a ) ve ( b ) fıkraları 

ile sözleşmeli personelin hangi yöntemler kullanılarak hizmete alınacağına 

ilişkin objektif ve yansız kriterlerin getirildiği ve bu düzenlemelerin yeterli 

olduğu anlaşılmıştır... Bu düzenlemeler karşısında, ( c ) fıkrası ile 

yöntemdeki objektif ilke ve ölçütler terk edilerek iş ve unvan ayrımı 

yapılmadan tam bir serbestlik içerisinde) sözleşmeli personel istihdamında 

idareye yetki veren bu fıkranın esaslarda yer almasında hukuka uyarlık 

görülmemiştir.” 

                                                            
615 “KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan 

sözleşmeli personel pozisyonunun beş katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme 

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler” 
616 Danıştay 12. Dairesi (Yürütmenin Durdurulması Kararı), E. 2007/4100, 14.12.2007, Kazancı İçtihat 

Bankası, Erişim Tarihi: 24.01.2018. 
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Sonuç olarak her iki kararda da idarenin personel seçimindeki yetkisi, tarafsızlık, 

liyakat ilkesi gibi gerekçelerle sınırlandırılmıştır. Danıştay, kadro sayısının beş katına 

kadar adayın çağrılması sonrasında hiçbir objektif değerlendirme olmaksızın aday 

listesinin sonunda olan adayın atanmasının liyakat ilkesine uygun olmayacağı 

görüşünü benimsemektedir. Diğer yandan kadro sayısının beş katı adayın çağrılıp 

objektif bir sınava tabi tutulduktan sonra oluşan sıralamaya göre idarenin atama 

yapması bu kapsamda değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla idarenin doğrudan atama 

yetkisine sahip olduğu haller için beş katlık bir oranın, idarenin tarafsızlığına zarar 

vereceği sonucuna varılmaktadır.  

D. Değerlendirme Sistemleri 

Kamu görevlilerinin bir göreve alındıktan sonraki aşamada kamu hizmetinin 

gereklerini karşılamaya devam edebilmeleri kamu hizmetlerinin devamı ve 

değişkenliği gereği önem arz eder. Görev esnasında liyakat ilkesine uygunluğu 

sağlamayı amaçlayan çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Söz konusu sistemlerin geneline 

“performans değerlendirme sistemi” adı verilir.617 Personel değerlendirme sistemleri 

personelin eksik ya da başarılı olduğu yönleri tespit ederek bunlara uygun çözümler 

getirmeyi amaçlar.  

Sicil değerlendirmesi, performans değerlendirmesi amacına yönelik tek yol 

olmadığı gibi zaman zaman idare tarafından aynı işlevi üstlenen farklı araçlar da 

geliştirilmiştir. Performans puanları, fişleme belgeleri, hal kâğıtları, soruşturma 

raporları618, karne uygulamaları değerlendirme sistemlerinden birkaçıdır.  Bu belgeler 

                                                            
617  Personelin kişiliğinin, işteki başarısının, gelişme potansiyelinin sistematik olarak incelendiği ve 

ortaya objektif bir sonuç konulan sistemlerin tümünü ifade eder, Hikmet TİMUR, “Personel Başarı 

Değerlendirmesi ve Türk Adli Yargı Örneği”, AİD, C. 16, S. 3, 1983, s. 3. 
618  İlköğretim müfettişinin yetersizliğinin tespit edildiği soruşturma raporuna dayanılarak, idarece 

yapılan nakil işlemi hukuka uygun görülmüştür, Danıştay 5. Dairesi, E. 1984/575, K. 1984/3006, DD, S. 

58-59, Yıl:15, 1985, s. 165-166. 
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verimlilik619, hâl ve hareket620, sosyal ilişkiler, genel yaşayış biçimi, kılık kıyafet621 

gibi birçok hususu içinde barındırır. 

Kamu görevlilerinin türüne göre kapsamında bulundukları değerlendirmeye 

yönelik sistemler değişmektedir. Kamu görevlileri kapsamında olan memurlara 622 , 

hâkim-savcılar 623 , öğretim üyeleri 624 , sözleşmeli personelden kamu görevlisi 

                                                            
619 Buna ilişkin idare tarafından tesis edilmiş ilginç bir işlem ve bu işlemin konu edildiği bir mahkeme 

kararı bulunmaktadır. Söz konusu olayda, davacı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube 

Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapmaktayken, idarenin işlemi sonucu bu branştan 

çıkarılmış ve genel idare hizmetleri statüsüne alınmıştır. İlk derece mahkemesine idare tarafından 

sunulan gerekçede söz konusu işlemin sebebi “davacının üniformalı iken çiklet çiğnemesi sonucu 

kınama cezası alması ve kişinin trafik branşında verimli olamayacağı tahlili yapılması” olarak 

gösterilmiştir. Mahkeme kararına gerekçe olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nin ilgili 

işlemin dayanağını oluşturan “Branştan Çıkarma” başlıklı 12. maddesinde yer alan durumlardan biri 

olan “…adli ve/veya idari bir suçtan ceza almış olanlardan çalıştığı branşta verimli olamayacağı 

anlaşılanların… ” durumunun ilgili işlemde gerçekleşmemiş olduğundan iptaline karar vermiştir. 

Kısaca, idare işleminde görev esnasında sakız çiğnemeden ötürü kişinin söz konusu branşta verim 

gösteremeyeceği sonucuna ulaşmış ve bu yönde bir işlem tesis etmiştir. Danıştay 5. Dairesi, E. 

2013/4343, K. 2013/5121, 14.06.2013, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 26.01.2018. 
620 Danıştay 12. Dairesi, E. 1995/6387, K. 1997/673, DD, S. 94, Yıl:28, 1998, s. 772-774; Danıştay’ın 

geçmiş yıllarda verdiği kişinin olumsuz hal ve tutumuna ilişkin kararda, idarenin bildirdiği “ kişinin 

olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesi nedeniyle” gerekçesinin gerçekliğini somut olgulara 

dayandırma ihtiyacı duymadan, hukuka uygun kabul etmiştir, Danıştay 5. Dairesi, E. 1981/1410, K. 

1984/587, DD, S. 56-57, Yıl:15, 1985, s. 183-184. 
621 Kılık kıyafetin sicil üzerinde etkili olduğuna dair Danıştay 8. Dairesi, E. 1995/271, K. 1997/402, DD, 

S. 94, Yıl:28, 1998, s. 549-550. 
622  Devlet Memurları Kanunu’nda 13.02.2011 tarihli 6111 sayılı Kanunla değişiklik sonucunda 

memurlar için sicil uygulaması şu gerekçeyle yürürlükten kaldırılmıştır: “ Yıllardır süren uygulamalar, 

Devlet memurları için gizli sicil raporu doldurulması suretiyle başarı ve başarısızlığın tespitinin 

mümkün olamadığını göstermiştir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurularla 

birlikte, gizli olması gereken sicil raporlarının aleniyet kazanması, çalışanlar ile idarecileri karşı 

karşıya getirmiş, bu alandaki idari yargı davalarında büyük artışa neden olmuştur. Özellikle yılsonunun 

gelmesiyle sicil amirleri açısından bir külfet halini alan sicil değerlendirmesi, memurların 

yükselmesinde ve liyakatin tespitinde başlıca dayanak olma vasfını yitirmiş, bürokratik bir formaliteye 

dönüşmüştür. Gelinen noktada gerek değerlendirme makamları, gerekse değerlendirmeler açısından 

inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiş olan sicil sisteminin kaldırılmasının kamu yararı açısından 

daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.”, http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0971.pdf, s. 116-117; 

sicil notlarının bu gelişmeye neden olan tüm olumlu ve olumsuz yönleri için ayrıntı için bkz. Hikmet 

TİMUR, agm. Diğer yandan memurlar için özlük dosyası, hal kâğıdı gibi değerlendirmeye yönelik 

uygulamalar halen yürürlüktedir. Ataması yapılan devlet memurları, 657 sayılı Kanun’un 109’uncu 

maddesi uyarınca, kurumları tarafından tutulan personel bilgi sistemine kaydolurlar. Bu dosyalarda 

mesleki bilgiler, soruşturma ve denetim raporları, ödül ve başarı belgeleri gibi verimliliği ölçmeye 

yönelik kayıtlar bulunur. Memurlara ilişkin özlük dosyalarının tutulması önemi nedeniyle özel usullere 

tabi kılınmıştır. 15.04.2011 tarihli 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel 

Tebliği ile özlük dosyalarında doldurulan bilgilerde yansızlık sağlanması gerektiği ve dosyanın liyakat 

ilkesini tesis etmeye yönelik olduğu ifade edilmiştir. 
623  Hâkimler ve savcılar için 2802 sayılı Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenen “değerlendirme 

formu”, 24’üncü maddesinde düzenlenen “hal kâğıdı” ve 58-61 maddelerinde düzenlenen “sicil” 

uygulamaları yürürlüktedir. Görevlilerin derece yükselmelerinde değerlendirme raporları ve notlarının 

tümü anılan Kanun’un 21’inci maddesine göre HSK tarafından dikkate alınmaktadır. 
624  2547 sayılı Kanun’un 23’üncü ve 63’üncü maddelerinde sicil ve özlük dosyalarına ilişkin 

düzenlemeler mevcuttur. 

http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0971.pdf
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kapsamında olanlar 625 , askeri personel 626  hakkında kendi kanunlarında 

değerlendirmeye yönelik çeşitli düzenlemeler mevcuttur.  

 Yürürlükten kaldırılıncaya kadar sicil uygulaması, kamu görevlilerini 

değerlendirmeye yönelik düzenlemelerden en geniş uygulama alanına sahip olandı. 

Danıştay’ın da bu nedenle sicil konusunda çok sayıda kararı mevcuttur. Danıştay’ın 

sicile yönelik geliştirdiği ölçütler, sicile benzeyen diğer değerlendirme belgelerine 

kıyasen uygulanabilir. Bu noktada belirlenmesi gereken öncelikli husus işleme esas 

alınan değerlendirme raporunun tek başına dava konusu edilip edilemeyeceğidir.  

1. Değerlendirme Raporlarının İcrailiği 

Personeli değerlendirme amacıyla düzenlenen belgelerin ya da notların herhangi 

bir işlemde kullanılmadığı sürece tek başına dava konusu olabileceği tartışmalıdır.627  

Personel hakkında tutulan siciller hem yargı kararlarında628 hem de doktrinde629 

icrai olarak kabul edilmekte, dolayısıyla tek başına sicil değerlendirmesi dava konusu 

                                                            
625 Örneğin 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun m. 5; 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu m. 92’de kamu görevlisi sözleşmeli personel için sicil uygulaması 

öngörülmektedir. 
626  Diğer kamu görevlilerinin bir kısmını oluşturan askeri personel için 926 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu’nda sicil uygulamasına yer verilmektedir. 926 sayılı Kanunda yer alan sicil 

uygulaması, askeri personel açısından önemli yaptırımlara sebep teşkil edebilmektedir. Aynı şekilde 

kamu görevlileri arasında olan Sayıştay mensupları da 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda da yürürlükte 

olan sicil uygulaması, sicil notu olumsuz olan meslek mensuplarına yönelik yaptırım öngörülmektedir.  
627 Olumsuz sicil notunun kişiye düzeltme şansı tanınması için hakkında düzenlendiği kişiye bildirilmesi 

gerektiği hususu konumuzla doğrudan ilgisi olmamakla beraber hak arama özgürlüğü açısından önem 

taşıyan bir konudur. Bu konuda yargı kararları: İDDK, E. 2005/1579, K. 2008/1674, DD, S. 120, Yıl:39, 

2009, s. 39-41; Danıştay 12. Dairesi, E. 2001/2485, K. 2003/3855, DKD, S. 5, Yıl:2, 2004, s. 353-355. 
628 “…, idare hukuku kuramı yönünden sicil, mahiyeti itibariyle bir birleşme işlem olup; iptal davasına 

konu olabilme bakımından, normalde iptali istenen yılın ortalama sicilinin esas alınması gerekli 

bulunmaktadır. Ne var ki, ayrılabilir işlem kuramını benimseyen ve uygulayan mahkememiz, bu yöndeki 

talepler üzerine, münferit olarak birinci, ikinci ya da üçüncü sicil üstlerince verilen sicillerin ve/veya 

kanaatlerin gruplar halinde ya da ayrı ayrı dava konusu yapılmasını kabul etmektedir. Ancak, dava 

konusunda olduğu gibi, eğer davacı yalnız iki sicil üstünün sicil verdiği düşüncesiyle salt bu iki sicilin 

iptalini talep etmekte ise ve istisnai olan 3’üncü sicil üstünce verilen sicil de, diğer iki sicil üstünce 

düzenlenenler gibi sübjektif mahiyette ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, istisnai olan ayrılabilir 

işlemlerin salt iptali ile yetinmemekte ve kamu düzeni açısından bizzat tespit ettiği bu açık hukuka 

aykırılığı da çözümlemekte ve iptal kararını o yılki sicilin tamamına (birleşme işleme) sirayet 

ettirmektedir.”, AYİM 2. Dairesi, E. 1996/40, K. 1996/74, 07.11.1996, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 17.02.2018. 
629  Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 292; Murat SEZGİNER bir önceki dipnotta 

verilen AYİM kararında mahkemenin benimsediği görüşü benimsemektedir. Kararda, sicil, birden fazla 

idari makam ya da organ tarafından aynı amaçla belli bir sıra gözetilerek tesis edilen işlem olan 

birleşme işlem şeklinde ele alınmaktadır. (AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, age. , s. 373) 
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edilebilmektedir. Bu konuda görüş birliği vardır. Fakat değerlendirmeye ilişkin diğer 

belgeler açısından durum her zaman bu kadar açık değildir. 

Danıştay, davacı hakkında düzenlenen hal kâğıdının iptalinin talep edildiği 

davada, söz konusu belgenin personel hakkında tesis edilen işleme dayanak 

olmasından ötürü -ayrılabilir işlem kuramı bağlamında değerlendirdikten sonra- icrai 

nitelikte olduğuna karar vermiş, dolayısıyla tek başına iptal davası konusu edilebilir 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.630  

“Gerek öğretide gerekse yargısal kararlarda, idari karar alma süreci 

içinde gerçekleştirilen işlemler arasında ancak nihai işlemin iptal 

davasına konu olabileceği görüşü yerine hukuksal prosedür içinde yer 

alan işlemlerin de iptal davasına konu oluşturabileceği kabul edilmektedir. 

"Ayrılabilir işlemler" kuramının ana amacı, bir idari süreç içinde yer alan 

işlemlerin hukuki sonuçlar yaratmaları halinde bu süreçten bağımsız 

olarak dava edilebilmelerinin sağlanmasıdır… Bu süreçte hal kâğıdının 

rolünü değerlendirmek ve hal kâğıtlarının nihai karardan ayrı olarak 

hukuki sonuç yaratıp yaratmadığına bakmak gerekmektedir. Bu bağlamda 

hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kademe ilerlemeleri, derece 

yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olmaya ilişkin işlemleri 

hal kâğıtları dikkate alınmak suretiyle yapıldığı gibi, ilgililerin özel ve 

ailevi yaşantılarına ilişkin değerlendirmeyi de kapsayan hal kâğıtlarının 

gizli sicil dosyalarında saklanılmak suretiyle hâkim ve Cumhuriyet 

savcılarının atama ve yer değiştirme işlemlerinde de her zaman dikkate 

alındığı, bu haliyle de hal kâğıtlarının hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 

çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte belgeler olduğu 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, gizli sicil dosyasında saklanan müfettiş hal 

kâğıtlarının Kurulca tesis edilen nihai işleme bağlı olmaksızın ilgilisi 

                                                                                                                                                                           
SEZGİNER’in de sicilin tek başına dava konusu edilebileceğini kabul etmekte olduğu sonucuna 

ulaşabilir. Murat SEZGİNER, age. , s. 67. 
630 İDDK, E. 2008/1357, K. 2009/2191, DD, S, 124, Yıl:40, 2010, s. 77-81; Aynı yönde, Danıştay 2. 

Dairesi, E. 2006/1198, K. 2006/2813, DD, S. 114, Yıl:37, 2007, s. 115-116; Danıştay 12. Dairesi, E. 

1996/217, K. 1997/1297, DD, S. 97, Yıl:29, 1998, s. 679-683; İdare tarafından yapılan “fişleme işlemi” 

açısından da fişleme işleminin tek başına dava edilebilir olup olmadığı gündeme gelmiştir. Danıştay 

incelediği uyuşmazlıkta “fişleme” işleminin dava edilebilir olduğu sonucuna varmıştır, Danıştay 5. 

Dairesi, E. 1988/948, K. 1989/785, DD, S. 76-77, Yıl:20, 1990, s. 324-326. 



173 

hakkında mesleki yaşamını etkileyecek hukuksal durumlar yarattığı ve bu 

haliyle icrai nitelik taşıdığı açıktır.” 

Söz konusu kararda mahkeme, hal kâğıdı işlemini, nihai bir işlemi oluşturan 

halkalardan birisi olarak düşünerek, hal kâğıdına dava açılabilmesini ayrılabilir işlem 

kuramıyla mümkün olduğu sonucuna ulaşmıştır. Peki, hal kâğıdı bahsedildiği gibi 

zincir işlemin bir halkası mıdır? Öncelikle zincir işlemi tanımlamak gerekir: zincir 

işlem belirli ve nihai bir sonucu doğurmak için yapılan, birbirini takip eden ve 

tamamlayıcı nitelikte bir dizi işlemdir ve zincir işlemde amaç nihai işlemi 

oluşturmaktır.631 Zincir işlemde halkaları oluşturan işlemlerin birbirleri ile veya nihai 

işlemle aralarında zorunlu bir bağlantı vardır.632 Örneğin 01.10.2016 tarihli 676 sayılı 

KHK’nın 85’inci maddesiyle yapılan değişiklikten önce, 2547 sayılı Kanun’un 

13’üncü maddesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması işlemi bir zincir 

işlem olup633  bahsedilen nihai işleme yönelik gerçekleşen idari işlemler ayrılabilir 

işlem kuramı bağlamında ayrı ayrı dava edilebilmektedir. 634  Rektör atama süreci 

boyunca idarece tesis edilen işlemlerin tümü rektör atanmasına yöneliktir. Oysa hal 

kâğıtları her zaman nihai bir işleme yönelik değildirler. Hal kâğıdı, değerlendirme notu 

gibi işlemler idarenin terfi, nakil, re’sen emeklilik gibi işlemlerinin dayanağı 

olabilmektelerse de sadece bu işlemleri gerçekleştirme amacına yönelik ortaya 

çıkmamaktadırlar. Çoğu zaman değerlendirmeye ilişkin işlemlerin amacı personelin 

göreve ilişkin yeterliliği, meslek vakarı gibi hususları belli periyodlarla ölçmektir. 

Dolayısıyla personel hakkında hal kâğıdı düzenlenmesi tek başına bir idari işlem 

olarak ele alınabilir niteliktedir. Sonuç olarak mahkemenin ulaştığı sonuca katılmakla 

beraber gerekçesine katılmamaktayız. 

                                                            
631 Celal ERKUT, age. , s. 121. 
632 Celal ERKUT, age. , s. 149. 
633 Dilşat YILMAZ, age. , s. 58. 
634  Danıştay 5. Dairesi, E. 1992/4035, K. 1993/3177, 16.09.1993, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 17.02.2018. 
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Benzer konulu fakat “gizli değerlendirme belgesi”nin niteliğine ilişkin bir 

uyuşmazlıkta Danıştay söz konusu belgeyi icrailik niteliğinden yoksun, hazırlayıcı bir 

işlem olarak görmüştür.635  

“Dava; ... Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde Gümrük Müdürü 

olarak görev yapan davacının, 24.7.2009-12.8.2009 tarihleri arasında 

Eskişehir Gümrük Müdürlüğünde geçici görevli olarak bulunduğu sırada 

anılan Müdürlüğün teftiş incelemesi nedeniyle hakkında düzenlenen ve 

20.8.2009 günlü, 67/27 sayılı yazı ekinde gönderilen gizli değerlendirme 

belgesinin iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlık konusu olayda; davacının 

iptalini istediği gizli değerlendirme belgesinin, Gümrük Kontrolörleri 

Yönetmeliğinin 54. maddesi uyarınca düzenlendiği ve teftiş edilen veya 

denetlenen kuruluş ve birimlerin amir, memur ve görevlileri hakkında 

kontrolörlerin görüş ve kanaatlerini belirten hazırlayıcı işlem niteliğinde 

bir belgeden ibaret olduğu, davacının hukuksal durumunda doğrudan 

değişikliğe yol açabilecek mahiyette bir özellik taşımadığı, dolayısıyla; tek 

başına idari davaya konu edilemeyeceği; ancak, söz konusu değerlendirme 

belgesine dayanılarak davacı hakkında herhangi bir işlem tesis edilmesi ve 

buna karşı dava açılması halinde, dava konusu işlemin sebep unsuru 

olarak değerlendirme belgesinin de idari yargı yerince incelenerek 

değerlendirileceği kuşkusuzdur.” 

Kararı değerlendirmeden önce kararda bahsedilen hazırlayıcı işlemin ne 

olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Hazırlayıcı işlem, idari ve icrai636 bir işlem 

ortaya çıkarmak için herhangi bir kişi ya da konuyu doğrudan hedef almayan, 

dolayısıyla da hukuk düzeninde tek başlarına hukuksal değer taşımayan işlemlerdir.637 

Hazırlayıcı işlemler nihai işleme ilişkin prosedürün bir parçası olarak görülmeleri 

dolayısıyla icrai olmadıklarından ötürü bunlara karşı dava açmak ancak hedeflenen 

                                                            
635 Danıştay 2. Dairesi, E. 2010/6325, K. 2011/2944, DD, S. 128, Yıl:41, 2011, s. 114-116. 
636  Danıştay icrailiği idarenin işleminin herhangi bir diğer işlemin müdahalesi olmaksızın sonuç 

doğurması olarak tanımlamaktadır, Danıştay 12. Dairesi, E. 2012/10636, K. 2016/1598, 23.03.2016, 

Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 17.02.2018. 
637  Nguyên Van BONG, Décision Executoire et Décision Faisont Grief en Droit Administratif 

Français’den aktaran, Celal ERKUT, age. , s. 172. 
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nihai işlemin tamamlanmasıyla mümkün olduğu kabul edilmektedir.638 Verilen kararda 

mahkeme gizli değerlendirme belgesini hazırlayıcı işlem olarak görmekte fakat hangi 

işleme yönelik bir hazırlayıcı işlem olduğuna açıklık getirmemektedir. Bir işlemin 

hazırlayıcı işlem olması halinde, sağlamayı hedeflediği nihai işlem somut bir şekilde 

belirlenebilirdir. Örneğin, Danıştay başka bir kararında kamu görevlisinin ilgili 

Bakan’ın teklifi sonucunda görevden alınmasına ilişkin işlemde teklifi hazırlayıcı 

işlem olmakla beraber kesin ve icrai nitelikte görmüş, teklifin iptal davasına konu 

edilebileceğine karar vermiştir. 639  Teklif işlemi doğrudan bir işlemin 

gerçekleştirilmesine yönelmiş, şayet işlem gerçekleştirilmezse önemini kaybedecek 

türden bir hazırlayıcı işlemdir. Oysa kararımızda bahsedilen gizli değerlendirme 

belgesi teklif işlemine benzer şekilde nihai herhangi bir işleme yönelik 

düzenlenmemiştir. Dolayısıyla teklif işlemi gibi nihai işlemin gerçekleştirilmesi 

sonucunda dava edilebilir olması beklenemez.  Kararda bahsedilen gizli değerlendirme 

belgesine benzeyen istihbarata dayanan kayıtlar, güvenlik soruşturmaları kişinin 

hukuki statüsünde haberi olmaksızın etkiler yaratabilecek türden işlemlerdir.640  Bu 

nedenle idarenin söz konusu işlemlere dayanarak işlem tesis etmesine lüzum 

olmaksızın, tek başına dava edilebilir bir işlem olarak kabul edilmeleri gerekir. Aksi 

halde bunlara dayanarak işlem tesis edilmemesi sonucunda kişiler hakkında gerçeğe 

aykırı düzenlenen kayıtların düzeltilmemesi riski söz konusu olur.  

2. Değerlendirmelerin Doğruluğunu İspat Yükü 

 Değerlendirme raporlarının personelin görev esnasında yeterliliği, verimliliği 

gibi hususları ölçebilmesi için, bu konuda kullanılması gerekli ölçütlere göre 

hazırlanmış olması gerekir.  

                                                            
638 Ibid. 
639  Danıştay 5. Dairesi, E. 2003/6399, K. 2004/3046, 28.06.2004, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim 

Tarihi: 17.02.2018. 
640 Onur KARAHANOĞULLARI, İdari İşlemler, s. 312. 
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  Değerlendirme raporlarının tek başına dava konusu edilebilir kabul edilmeleri 

gerektiğine yukarıda değinmiştik. Değerlendirmeye ilişkin belgeleri, idarenin tek 

taraflı tesis ettiği bir idari işlemler olmaları nedeniyle çoğu zaman kişinin bilgisi 

dışında düzenlenmekte ve o süreçte kişilere değerlendirmeler konusunda kendini 

savunma hakkı tanınmamaktadır. Danıştay konuya ilişkin bir uyuşmazlıkta ispat 

yükünü öncelikle olayda aktif durumda olan idareye yüklemiştir.641 Hâl kâğıdı, sicil, 

özlük dosyası gibi personele ilişkin değerlendirmeler içeren belgelerde yer alan 

bilgilerin hem somut bilgi ve belgeye dayandığını ispat külfeti idareye aittir.  

 Değerlendirme sonuçları arasında olağanüstü değişimler yaşanması halinde 

gerekçelendirme hususunda Danıştay hassasiyet göstermektedir. Mahkeme bir olayda 

idarece verilen sicil notları arasında olağanüstü bir fark bulunması halinde 

değerlendirmelerde yaşanan farklılığın gerekçelendirilmesini mecburi görmüştür.642 

Benzer başka bir olayda Danıştay aynı şekilde davacının önceki tarihli sicil notlarının 

yüksek (90,86) olmasına rağmen, sonraki tarihli sicil notunun “76” puana düşmesini 

olağanüstü bir değişim olarak değerlendirmiştir. Kararında idarenin yaşanan değişimi 

haklı gösterecek bir bilgi, belge sunmamasının değerlendirme işlemini sakatladığı 

kanaatine varmıştır. 643 

                                                            
641 “ …tüm bu hususların değerlendirilmesinden sonra oluşan hukuki bir belge niteliği taşıyan sicil 

raporlarında, "Sicillerin Objektifliği" ilkesi çerçevesinde yetkili sicil amirlerinin kanaatinin oluşmasına 

etki eden hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılmasının bir zorunluluk arz edeceği 

tartışmasızdır… Uyuşmazlığın çözümü uyuşmazlığa konu idari işlemin sebebinin ortaya konulmasının 

olduğu ve bu sebebin, davalı idarece ileri sürülmesinin yanında bilgi ve belgeyle ispatlanması 

gerekliliği de dikkate alındığında; somut bilgi ve belgeye dayandırılmaksızın tesis edilen dava konusu 

işlemde ve ispat külfeti, öncelikle olayda aktif durumda bulunan davalı idareye yükletilmesi 

gerekeceğinden, sicilin orta düzeyde belirlenmesi sırasında sicil amirlerince objektif davranılmadığının 

ortaya konulması hususunun davacıya yükletilmesi suretiyle davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık 

bulunmamaktadır.”, Danıştay 2. Dairesi, E. 2004/6213, K. 2005/329, 31.01.2005, Kazancı İçtihat 

Bankası, Erişim Tarihi: 28.01.2018. 

642 Danıştay 2. Dairesi, E. 2007/276, K. 2007/2686, DD, S. 117, Yıl: 38, 2008, s. 84-85. 
643 Danıştay 2. Dairesi, E. 2007/842, K. 2008/2888, 17.06.2008, Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 

24.01.2018. Aynı yönde İDDK, E. 1988/133, K. 1989/16, DD, S. 76-77, Yıl:20, 1990, s. 124-127; 

İDDK, E. 2004/2765, K. 2007/2420, DD, S. 118, Yıl: 38, 2008, s. 73-74; İDDK, E. 1999/962, K. 

2000/1039, DD, S. 105, Yıl:33, 2003, s. 77-80; Danıştay 5. Dairesi, E. 1980/4494, K. 1983/5982, DD, 

S. 52-53, Yıl:14, 1984, s. 209-210; Danıştay 5. Dairesi, E. 1979/1087, K. 1981/986, DD, S. 44-45, 

Yıl:12, 1982, s. 221-223. 
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“Bu durumda, geçmiş yıllar sicilleri iyi ve çok iyi olarak düzenlenen 

davacının, 2005 yılı sicilinin 76 puanla düzenlenmesini haklı kılabilecek 

hukuken geçerli bir neden ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belge de 

sunulmaması nedeniyle 2005 yılı sicilinin objektif olarak düzenlenmediği 

sonucuna varıldığından, aksi düşünce ile davayı reddeden İdare 

Mahkemesi kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.” 
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SONUÇ 

 

Liyakat ilkesi en genel anlamıyla, kişinin bir göreve layık olması olarak ifade 

edilebilir. Kişinin bir şeye layık olup olmadığının belirlenmesinde kullanılacak 

ölçütlerin neler olduğu ise yoruma açıktır. Liyakat kavramının doğasından 

kaynaklanan belirsizliğin sınırlanmasında, mevzuatta yer alan düzenlemelerden 

yararlanılır. Mevzuatta liyakat ilkesine ilişkin belirsizliğin giderilebileceği doğrudan 

bir tanıma ulaşılamamakla beraber, liyakat konusunda en aydınlatıcı düzenleme, 

Anayasa m. 70’te yer alan kamu hizmetlerine girme hakkı başlığında yer almaktadır. 

Kişilerin göreve layık olup olmadıklarının tespitinde yaşanan belirsizlik, 

Anayasa m. 70’te yer alan “görevin gerektirdiği nitelikler” ifadesi üzerinden 

somutlaştırılmıştır. Fakat tek başına bu ifade, kavramın uygulamasına ilişkin sınırları 

net bir biçimde belirlememektedir. Anayasa m. 70’te, liyakat ilkesi hakkında 

“görevin gerektirdiği nitelikler” ifadesi kullanılarak, yasa koyucuya ve idareye içi 

doldurulması gereken genel bir çerçeve çizilmiştir.  

Görevin gerektirdiği niteliklerden ne anlaşılacağı konusunda Anayasa 

Mahkemesi tutarlı bir içtihat geliştirmiştir. Fakat personel hakkında işlem tesis 

etmeye yetkili makamlar, çeşitli gayelerle bu içtihatta belirlenen ölçütleri aşan bazı 

nitelikler arama gayretindedir. Bu amaçlar siyasi, cinsiyetçi, dini ya da ideolojik 

kökenli olabilir. Kişiler hakkında tesis edilen işlemlerde, görevin gerektirdiği 

nitelikler kapsamında görülemeyecek değerlendirmelere, idarenin takdir yetkisine 

sahip olduğu durumlarda rastlanmaktadır. 

İdareye, personelin değerlendirilmesi konusunda takdir yetkisi tanınması 

doğaldır. Zira bir kişinin nesnel standartlar doğrultusunda ölçülebilen teknik bilgisi, 

görevin gerektirdiği yegâne nitelik değildir. Fakat takdir yetkisi tanınan durumlarda 
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idarenin liyakat ilkesine uygun hareket edip etmediğinin, etkin bir yargı denetimine 

tabi olması gerekir.   

Etkin yargı denetiminin engelleyen durumlardan birisi, personele ilişkin 

değerlendirme belgelerinin bir kısmının tek başına dava konusu edilemeyeceği 

konusunda karşımıza çıkmaktadır. Bu belgelerin genellikle belli bir işlemin tesisine 

yönelik düzenlenmediği görülür. Diğer yandan da söz konusu belgelerin 

düzenlenmesi esnasında kendisine savunma hakkı tanınmayan personelin, belgeye 

itirazının idarece reddedilmesi durumunda,  hakkında tutulan kayıtları yargı yoluna 

taşıyamaması da üzerine atılı bulunan durumun düzeltilememesi anlamına gelir. Bu 

nedenlerden ötürü değerlendirme belgelerinin, tümünün tek başına idari dava konusu 

olarak kabul edilmesi gerekir.  

İdarenin takdir yetkisine dayanarak yaptığı değerlendirme doğrultusunda 

personel hakkında tesis ettiği işlemin yargısal denetimi, özellikle sebep, konu ve 

amaç unsurları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu unsurlar arasındaki ayrımın zorluğu 

liyakat ilkesine aykırılığın hangi unsurda bulunduğunun tespitini zorlaştırır. 

Çalışmada unsurlar başlığı altında değinilen kararlar arasında bu nedenle yer yer 

tekrara düşülmüştür. Zira Danıştay, personele ilişkin işlemlerde, idarenin takdir 

yetkisini sebep, konu ve amaç unsuru arasındaki elverişlilik ve uygunluk bağını 

incelemekte ve hangi unsurun hukuka aykırı olduğu konusunda spesifik bir 

belirlemeye gitmemektedir. Bu denetimler esnasında sık sık “kamu yararı ve hizmet 

gerekleri”, “etkin verimli hizmet” gibi belirsiz kavramlara aykırı olduğu gerekçesiyle 

hukuka aykırılığına hükmedilen işlemlerde de bahsedilen elverişlilik bağı 

incelenmekte ve sayılan üç unsurlardan birisinde olan sakatlık çoğu zaman 

diğerlerine de sirayet etmektedir.  
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Liyakat ilkesinin yargısal denetimi dışında tartışmalı olan bir diğer husus, 

ilkenin kapsamı sorunudur. Liyakat ilkesinin kapsamını mümkün mertebe geniş 

yorumlamak, daha çok kişinin ilkenin kişilere sağladığı güvenceden yararlanması 

anlamına gelecektir. Anayasa m. 70’te kamu hizmeti kavramıyla kastedilen “organik 

anlamda kamu hizmeti”, liyakat ilkesinin en geniş kapsamıdır. Söz konusu ifadeden,  

kamu hizmeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşların tümünde istihdam edilmekte olan 

personelin hepsinin liyakat kapsamında olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu hizmeti yerine getiren kurum ve kuruluşlardan sadece 

idari teşkilatın anlaşılması; bizi liyakat ilkesinin kapsamı konusunda eksik bir sonuca 

ulaştırır. Yargı organının da Anayasa m. 70 kapsamında görülmesi gerekir ki bu da 

organik anlamda kamu hizmeti konusunda kaynaklarda verilen tanımı, idari teşkilat 

dışına taşır. Dolayısıyla Anayasa m. 70’in kapsamı organik anlamda kamu 

hizmetinin klasik anlamını aşmaktadır.  

Teşkilatın genişliği ve söz konusu teşkilatta istihdam edilmekte olan her türlü 

personelin idare hukuku kapsamında olamayacağı düşünüldüğünde, bu konuda 

sınırlayıcı bir norm olan Anayasa m. 128 ile karşılaşılmaktadır. Kamu görevlilerinin 

düzenlenmekte olduğu Anayasa m. 128 ise kamu personellerinin idare hukuku 

alanına giren kısmını temsil etmektedir. Anayasa m. 128’de ifade edilen kamu 

görevlisi kavramının kapsamı memurlar, hâkim ve savcılar, öğretim üyeleri, askeri 

personel ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Yine aynı maddede söz konusu 

personellerin nitelikleri ve atanmalarının kendi kanunlarında düzenlenmekte olduğu 

ifade edildiğinden, liyakat ilkesi konusunda her kamu görevlisinin, başka kanunlara 

atıf olmadığı sürece, yalnızca kendi kanununda liyakate ilişkin hususlar 

doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.   
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Liyakat, uygulanması sonucunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkaran, çok yönlü bir 

ilkedir. Çalışmanın temel gayesi, liyakat ilkesinin mevzuatta ve yargı kararlarında ne 

şekilde ele alındığına dair genel bir çerçeve sunmaktır. Fakat liyakat ilkesiyle 

ulaşılan sonuçların kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarıyla arasındaki 

bağlantıdan ötürü, ilkenin farklı yönlerine ışık tutmak adına yer yer bu alanlara da 

başvurulması gereği hissedilmiştir.  

Liyakat ilkesi, eşitlik ilkesinin personel hukukundaki görünümüdür. Görevin 

gerektirdiği niteliklerin belirlenmesinde Anayasa Mahkemesi de eşitlik ilkesinden 

hareket ederek bunu açıkça ortaya koymuştur. Eşitlik ilkesinin bir uzantısı olan 

liyakat ilkesi, idarenin hukuki anlamda tarafsızlığını sağlamaya da hizmet edecektir. 

Siyaset bilimi öğretisinde yer alan ve bizim de katıldığımız görüşe göre, idari 

teşkilatın iktidar karşısında tarafsızlığının sağlanması imkânsızdır, liyakat ilkesi 

tarafsızlık işlevini yerine getiremez.  Dolayısıyla liyakat ile sadece kişilerin görev 

için yeterli olup olmadığı ölçülebilir.  

Diğer yandan siyaset bilimi öğretisinde ortaya konulan bu durum; hukuken 

geçerli kabul edilemez. Aksi halde göreve en yeterli adayın seçilmesi sonucu 

doğuran her türlü işlem hukuka uygun hale gelir. Ayrıca iktidarın, özellikle idare 

teşkilatı üzerinde kendi çıkarlarını gerçekleştirebilmek amacıyla gizli bir egemenliğe 

sahip olduğu kabul edilse dahi, söz konusu egemenlik meşru değildir. Dolayısıyla 

siyaset bilimi açısından zahiri bir tarafsızlık oluşturan liyakat ilkesinin, hukuki 

açıdan personellerin tarafsızlığını da gerçekleştirdiğini kabul etmek dışında bir 

seçenek yoktur. 
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Liyakat ilkesinin uygulanmasında yaşanan sorunların herhangi bir kuruluş 

eksikliğinden kaynaklanmadığı kanısındayız.644 Liyakat ilkesinin soyut bir kavram 

olması, sınırlarının hiçbir zaman düzenleyici işlemler yoluyla tam olarak 

belirlenemeyeceği anlamına gelir. İdarenin işlemlerinde liyakat ilkesine uygunluğu 

sağlamanın en iyi yolu yargı mercilerince yapılacak denetimdir.  

Diğer yandan liyakat ilkesinin denetimi konusunda idari yargı mercilerinin 

kaydettiği olumlu gelişmeler, son dönemde yasa koyucu tarafından bertaraf 

edilmektedir. Mahkemelerin anayasal ve yasal hükümler yönünden takdir yetkisi 

üzerinde yaptıkları denetimi bertaraf eden, Anayasa m. 2 ve 125’e aykırı kanunlar; 

ileride Anayasa m. 70’e uygun olmayan idari işlemlerin yargısal denetiminin önüne 

hukuk devletiyle bağdaşmayan bir engel koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
644 Bu konuda yeni öneriler için bkz. Namık Kemal ÖZTÜRK, “Liyakat Sistemini Korumanın Farklı Bir 

Yolu: Liyakat İlkesi Koruma Kurulu”, Türk İdare Dergisi, S. 435, 2002; Coşkun Can AKTAN, 

“Meritokratik Yöntem Oluşturmak ve Kurumsallaştırmak İçin Ne Yapmalı?”, 

http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/meritokrasi/aktan-meritokrasi.htm, Erişim Tarihi: 

06.07.2017; Coşkun Can AKTAN, “Politikada Liyakat ve Meritokrasi”, 

http://www.canaktan.net/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-ahlak/aktan-

meritokrasi.pdf, Erişim Tarihi: 06.07.2017. 

 

http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/meritokrasi/aktan-meritokrasi.htm
http://www.canaktan.net/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-ahlak/aktan-meritokrasi.pdf
http://www.canaktan.net/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-ahlak/aktan-meritokrasi.pdf


183 

KAYNAKÇA 

                     

ADAL, Hasan Şükrü, Kamu Personeli İdaresi, Ahmet Sait Matbaası, 1968. 

AKGÜNER, Tayfun, Kamu Personeli Yönetimi, DER Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2016. 

AKILLIOĞLU, Tekin, Yönetim Önünden Savunma Hakları, TODAİE Yayınları, Ankara, 

1983. 

AKSOY, Şinasi, “Verimlilik ve Hizmet İçi Eğitim”, AİD, C. 17, S. 4, 1984. 

AKTAN, Coşkun Can, “Meritokratik Yöntem Oluşturmak ve Kurumsallaştırmak İçin Ne 

Yapmalı?”, http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/meritokrasi/aktan-

meritokrasi.htm, Erişim Tarihi: 06.07.2017. 

AKTAN, Coşkun Can, “Politikada Liyakat ve Meritokrasi”, 

http://www.canaktan.net/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-

ahlak/aktan-meritokrasi.pdf, Erişim Tarihi: 06.07.2017. 

AKYEL, Recai; KÖSE, Hacı Ömer, “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu 

Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği”, Türk İdare Dergisi, S. 466, Mart 2010, 

s. 9-25. 

AKYILMAZ, Bahtiyar, “Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, S. 1, 1998. 

AKYILMAZ, Bahtiyar, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2000. 

AKYILMAZ, Bahtiyar; SEZGİNER, Murat; KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Seçkin 

Yayınevi, 8. Baskı, Ankara, 2017. 

ALAN, Nuri, “Konu Unsuru Bakımından Takdir Yetkisi ve Kanuna Aykırılık”, İdare Hukuku 

ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler-1, Danıştay Yayınları, 1976. 

ALAN, Nuri, “Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Denetimi”,  İdari 

Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu (10-11-12 Haziran) , Danıştay Yayınları, 

1982. 

ALTHUSSER, Louis, Yeniden Üretim Üzerine, İthaki Yayınları, 2. Baskı, 2005. 

http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/meritokrasi/aktan-meritokrasi.htm
http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/meritokrasi/aktan-meritokrasi.htm
http://www.canaktan.net/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-ahlak/aktan-meritokrasi.pdf
http://www.canaktan.net/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-ahlak/aktan-meritokrasi.pdf


184 

ALTINDAĞ, Halil, “İdari İşlemin Geri Alınması Sebebi Olarak Açık Hata”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 4, 2016. 

AMANVERMEZ, Yalçın, İngiltere’de Kamu Personel Rejimi, Maliye Bakanlığı Tetkik 

Kurulu Yayını, No: 1981/232. 

ANDERSON, Perry, Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler, Birikim Yayınları, 1. Baskı, 2004. 

ARAT ÖZKAYA, Nilay, İdarenin Hukuk Sınırları İçerisinde Hareket Serbestisi, Beta 

Yayınları, 1. Baskı, 2015. 

ARDANIÇ, Bülent; ERGUN, Turgay, “Siyasal Nitelikli Yüksek Yönetici Atamaları”, AİD, C. 

13, S. 2, 1980. 

ASLAN, Onur Ender, 1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi, Seçkin Yayınevi, 1. 

Baskı, Ankara, 2007. 

AVANER, Tekin, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Reform Raporları”, 

http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2013/09/tekinavaner.doc, Erişim 

Tarihi: 31.01.2018 

AVCI, Mustafa, “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Atama Usulü”, AİD, C. 

49, S. 1, s. 57-117, 2016. 

AYBAY, Rona, Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku, AÜSBFY No: 499, 1982. 

AYKAÇ, Burhan, “Personel Yönetiminde Yeterlik İlkesi”, AİD, C. 24, S. 4, Aralık 1990. 

AYTAÇ, Ahmet Murat, “Temsil, Adalet ve İstikrar”, Mülkiye Dergisi, C. 38, S. 1, 2014. 

AZRAK, Ali Ülkü, “İdari Yargı Denetiminin Sınırı Olarak İdarenin Takdir Yetkisi”, İHİD, C. 

6, S. 1-3, 1985. 

BALTA, Tahsin Bekir, İdare Hukuku Genel Konular-1, AÜSBF, No: 326, 1970.  

BALTA, Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş-1, TODAİE, No:117, 1968. 

BAYRAKTAR, Erman, “Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi”, İdare Hukuku ve İdari 

Yargı ile İlgili İncelemeler-1, Danıştay Yayınları, 1976. 

BEREKET, Zuhal, Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, 1996. 

BERKMAN, A. Ümit, Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve 

Rüşvet, TODAİE Yayınları, No: 345, 2. Baskı, 2009. 

BİLGİN, Hüseyin;  SEZER, Yasin,  “Not Tespit Davaları”, TBB Dergisi, S. 81, 2009, s. 1-36. 

http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2013/09/tekinavaner.doc


185 

BÜYÜKBUĞA, Belgin, “Üst Kademe Yöneticilik Kavramı ve Türkiye’deki Araştırmalar 

Üzerine Bir İnceleme” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2007. 

CAN, Halil; AKGÜN, Ahmet; KAVUNCUBAŞI, Şahin, Kamu ve Özel Kesimde Personel 

Yönetimi, 3. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1998. 

CANMAN, Doğan, Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, No: 260, 1995. 

CHAPMAN, Brian, İdare Mesleği, TODAİE Yayınları, No: 114, Ankara, 1970. 

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, 5. Baskı, 2017. 

ÇAKMAK, Münci, İdare Hukukunda Kuramsal Olarak Kamu Yararı, Seçkin Yayınevi, 

2013, Ankara. 

ÇAL, Sedat, “Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler”, http://www.idare.gen.tr/cal-

kh-dusunceler.pdf, Erişim Tarihi: 23.01.2018. 

ÇİTÇİ, Oya , “Siyasal Haklar ve Kamu Görevlileri”, İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri 

Sempozyumu, TODAİE Yayınları, No: 243, Ankara, 1992. 

ÇOLAK, Nusret İlker, “Kamu Görevlilerinin Naklen Atanma Kriterleri”,  Atatürk Üniversitesi 

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1. 

DEMİRKOL, Selami; AKBULUT, Emre, “Türkiye’de Kamu Personelinin Verimliliğinin 

Arttırılmasında Hukuki Araçlar ve Yargı Kararları”, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1-2, s. 1327-1366. 

DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1982, 

İstanbul. (Ders Notları) 

ERDEM, Jülide Gül, “Danıştay Kararları Işığında İdarenin Takdir Yetkisi Kavramı” 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2013. 

EREN, Hayrettin, “1982 Anayasası ve Kamu Görevlileri Kavramı”, Erzincan Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1. 

ERGUN, Turgay; POLATOĞLU, Aykut, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayınları, No: 

222, Ankara, 1988.  

ERKUT, Celal, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, 

Danıştay Yayınları, 2015. 



186 

ERYILMAZ, Bilal, “Kamu Bürokrasisinde Yeni Gelişmeler”, AİD, C. 26, S. 4, 1993, s. 81-

106. 

ERYILMAZ, Bilal, Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, 10. Baskı,  2016. 

GİRİTLİ, İsmet; BİLGEN, Pertev; AKGÜNER, Tayfun; BERK, Kahraman, İdare Hukuku 

Dersleri, DER Yayınları, 6. Baskı, 2013, İstanbul. 

GÖZLER, Kemal, “TUS Örneği Tüm Alanlara Yaygınlaştırılmalı”, Cumhuriyet – Bilim 

Teknik, 10 Eylül 1988, s. 1-2. 

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukuku’na Giriş, Ekin Yayınları, 26. Baskı, 2017. 

GÖZLER, Kemal, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Ekin Yayınevi, 1999. 

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku (2 Cilt), Ekin Yayınevi, 2. Baskı, Bursa, 2009. (Cilt 1 ya da 

Cilt 2) 

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, Bursa, 2000. 

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, 36. Baskı, 2017, Ankara. 

GÖZÜBÜYÜK, Şeref; TAN, Turgut, İdare Hukuku (2 Cilt), Turhan Kitabevi, 11. Baskı, 

Ankara, 2016. 

GREGOIRE, Roger, The French Civil Service, International Institute of Administrative 

Sciences, Brüksel, 1964. 

GÜLAN, Aydın, “Kamu Hizmeti Kavramı”, İHİD, S. 1-3, 1988, s. 147-159. 

GÜLAN, Aydın, “Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987. 

GÜLAN, Aydın, “Kamu Hizmetlerinde Gelişim”, İÜHFM, C. 56, S. 1-4, 1998. 

GÜNAY, Ömer Faruk, “Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi ile İlgili Anayasa Maddesinin 

İlginç Serüveni”, TBB Dergisi, S. 62, 2006. 

GÜNDAY, Metin,  “İdarenin Takdir Yetkisi” (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1982 

GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2011. 

GÜRAN, Sait, “Cumhuriyet Kurulurken Memurin Kanununun Dikkat Çekici Bir Hükmü”, 

İHİD, C. 2, 2011. 



187 

GÜRAN, Sait, “İdari İşlem”, Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, 2. Cilt, Beta 

Yayınları, 2001, İstanbul, s. 1275-1285. 

GÜRAN, Sait, “Türk Kamu Personel Rejimi ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nın 

Bu Konudaki Hükümleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 48, 2010. 

GÜRAN, Sait, Memur Hukuku’nda Kayırma ve Liyakat Sistemleri, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1980. (Liyakat Sistemi) 

GÜVEN, H. Sami, “İdare-Siyaset İlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Önemi”, AİD, C. 

9, S. 1, 1976. 

HAYEK, Friedrich A. , Özgürlüğün Anayasası, Big Bang Yayınları, 1. Baskı, 2013. 

HEPER, Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2015. 

HEYWOOD, Andrew, Siyaset, Adres Yayınları, 2007. 

KAMAN, Nur, Devlet Memurluğunun Sona Ermesi, Seçkin Yayınevi, 1. Baskı, 2003. 

KANLIGÖZ, Cihan, “1982 Anayasası'na Göre Kamu Görevlisi Kavramının Anlam ve 

Kapsamı”, AÜHFD, C. 43, S. 1-4,1993. 

KARAHANOĞULLARI, Onur, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler, 

Turhan Kitabevi, 3. Baskı, Ankara, 2015. (İdari İşlemler) 

KARAHANOĞULLARI, Onur, Kamu Hizmeti, Turhan Kitabevi, 3. Baskı, Ankara, 2015. 

KARATEPE, Şükrü, “İdarenin Takdir Yetkisi”, Türk İdare Dergisi, Yıl:63, S. 392, 1991. 

KARSLI, Mehmet Rauf, İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı, On İki Levha 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2016. 

KAYA, Cemil, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, On İki Levha Yayınları, 1. 

Baskı, 2011. 

KAYA, Cemil, Kararlarından Hareketle Kamu Yararı Kavramına Danıştay’ın Bakışı, On 

İki Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2011. 

KOCAMAN, Habip, “Hukuki Tarihçesiyle İstisnai Memuriyet ve TBMM Örneği”, YASAMA 

Dergisi, S. 4, 2007, s. 57-83. 



188 

METİN, Yüksel, Ölçülülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin 

Yayınevi, 1. Baskı, 2002. 

OĞURLU, Yücel , “İlk Örneklerinden Günümüze Danıştay’ın Ölçülülük İlkesine Yaklaşımı”, 

Danıştay ve İdari Yargı Günü 135. Yıl (9 Mayıs 2003), Danıştay Matbaası, Ankara. 

ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları 3 Cilt, 3. Baskı, İstanbul, 1966. 

(Cilt 1-2-3) 

OZANSOY, Cüneyt, “Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu” 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

1989. 

OZANSOY, Cüneyt, “Türkiye’de Kamu Hizmeti Tartışmaları: Bir Hamaset ve Habaset Alanı”, 

AÜHFD, C. 46, S. 1-4, s. 85-100, 1997. 

ÖZEN, Muharrem, “Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme, Uygulamalar ve Bağımsızlığı 

Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, S. 2010/1, s. 

31-65. 

ÖKTEM, M. Kemal, “Personelin Seçimi ve Başarı Güdüsü”, AİD, C. 24, S. 4, s. 107–129, 

1991. 

ÖRNEK, Acar, Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1992. 

ÖZAY, İl Han,  Gün Işığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004. 

ÖZKANAN, Arzu; ERDEM, Ramazan, “Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir 

Çalışma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, C. 2, S. 4, 2015. 

ÖZSEMERCİ, Kemal, “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm 

Önerileri”, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi, 

2003. 

ÖZTÜRK, Namık Kemal, “Liyakat Sistemini Korumanın Farklı Bir Yolu: Liyakat İlkesi 

Koruma Kurulu”, Türk İdare Dergisi, S. 435, 2002, s. 129-143. 

ÖZYÖRÜK, Mukbil, İdare Hukuku Ders Notları, Ankara, 1977. (Ders Notları) 

PFIFFNER J. P.; BROOK Douglas A. (ed), The Future of Merit: Twenty Years After the 

Civil Service Reform Act, The Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C., 

2000. 



189 

PINAR, İbrahim, Açıklamalı-İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu Şerhi-1. Cilt, Seçkin 

Yayınevi, 10. Baskı, 2009. 

ROOSEVELT, Theodore, “The Merit System versus The Patronage System”, 

http://www.theodore-roosevelt.com/images/research/treditorials/c4.pdf, Erişim 

Tarihi: 31.01.2018. 

SAĞLAM, Mehmet, “Personel Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler ve Anayasa Mahkemesinin 

Uygulaması”, DD, S. 109, s. 1-27. 

SARICA, Ragıp, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, 1971-1972. 

SARICA, Ragıp, İdari Kaza, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1949. 

SAYAN, İpek ÖZKAL, “Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli 

Personel Ayrımı”, AÜSBFD, C. 64, S. 1, Erişim Tarihi: 31.01.2018.   

SEZER, Yasin, “Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Liyakat İlkesi Açısından İstisnai 

Memurluk”, SÜHFD, C. 11 , S. 3-4, 2003. (İstisnai Memurluklar) 

SEZER, Yasin, Türk Yüksek Mahkemeleri ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları 

Işığında Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, 2006. 

(Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı) 

SEZER, Yasin; BİLGİN, Hüseyin, “Sözlü Sınavların Yargısal Denetimi”, TBB Dergisi, S. 86, 

2009. 

SEZGİNER, Murat “ Usul Kanunlarında İdari İşlemin Dış Görünüşü”, İdari Usul Kanunu 

Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1998. 

SEZGİNER, Murat, İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem 

Kuramı, Yetkin Yayınları, 2000, Ankara. 

SIMON, Herbert A. ; SMITHBURG, Donald W. , THOMPSON, Victor A. , Kamu Yönetimi, 

AÜSBF Yayınları, No: 547, 1985. 

ŞAYLAN, Gencay, “Türkiye’de ve Yabancı Ülkelerde Yüksek Memurlar Sorunu”, AİD, C. 5, 

S. 1, s. 43-57, 1972. (Yüksek Memurlar Sorunu) 

ŞAYLAN, Gencay, Türkiye’de Kapitalizm Bürokrasi ve Siyasi İdeoloji, V Yayınları, 

Ankara, 1986. (Kapitalizm Bürokrasi) 

ŞEN, Mustafa Lütfi, “Liyakat İlkesi ve Türk Personel Sistemindeki Uygulaması”, AİD, C. 28, 

S. 1, 1995. 

http://www.theodore-roosevelt.com/images/research/treditorials/c4.pdf


190 

TAN, Turgut, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa 

Dergisi, C. 8, s. 233-252, 1991. 

TAN, Turgut, “KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Sorunlar”, AİD, C. 25, S. 1, 1992. 

TAN, Turgut, “Sınav ve Jüri Değerlendirmelerinin Yargısal Denetimi”, AÜSBFD, Cilt 51, S. 

1. 

TAŞKIN, Ahmet, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006. 

TEKİNSOY, M. Ayhan; MISIR, Mustafa Bayram, “Öğretim Üyeliğine Atanma Sürecinin 

Başlangıcı, Ek Koşullar ve Jüri Raporları”, AÜHFD, C. 61, S. 1, 2012. 

THERIALT, Sean M. , “Patronage, the Pendleton Act and the Power of the People”, Journal of 

Politics, C. 65, S. 1, 2003, s. 50-68. 

TİMUR, Hikmet, “Personel Başarı Değerlendirilmesi ve Türk Adli Yargı Örneği”, AİD, C. 16, 

S. 3, 1983. 

TONGA, Deniz, “Eğitimde Tartışılması ve Çözülmesi Gereken Güncel Sorunlar: Şike, Kopya, 

Torpil ve Doping”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:19, S. 1, 2015. 

TORTOP, Nuri, “Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli İdare Anlayışı”, AİD, C. 24, S. 4, 1991, 

s. 3-9. 

TORTOP, Nuri, “Personel Seçiminde Uyulması Gereken Kurallar”, Çağdaş Yönetimler 

Dergisi,  C. 6, S. 1, 1997. 

TORTOP, Nuri, Personel Yönetimi, Yargı Yayınları, 3. Baskı, 1994. 

TUNAYA, Tarık Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İÜHF, No: 554, 4. Baskı, 

İstanbul, 1980. 

TUNCAY, Aydın H. , İdare Hukuku ve İdari Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Yayınları, 

1972, Ankara. 

TUTUM, Cahit, “ Türk Personel Sisteminin Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım”, AİD, C. 13, S. 

3, s. 95-107. (Genel Yaklaşım) 

TUTUM, Cahit, “Gerçekleştirilemeyen Reform: Personel Reformu”, AİD, C. 6, S. 3, s. 3-26, 

1973. (Personel Reformu) 

TUTUM, Cahit, “Kamu Personeli Sorunu”, AİD, C. 23, S. 3, 1990, s. 31-45. 



191 

TUTUM, Cahit, “Memurluk Statüsü”, AİD, C. 5, S. 2, 1972, s. 3-10. 

TUTUM, Cahit, “Türk İdaresinde Politik Nitelikte Yüksek Kademe Yöneticilik Mevkileri 

İhdas Edilebilir mi?”, AİD, C. 1, S. 3-4, 1968.(Yüksek Kademe Yöneticileri) 

TUTUM, Cahit, “Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık” , AİD, C. 9, S. 4, 1976, s. 9-32. 

(Yönetimin Siyasallaşması) 

ULER, Yıldırım,  “Anayasa Hukukunda ve İdare Hukukunda Kamu Hizmeti”, Anayasa 

Yargısı, C. 15, 1998, s 252-256. 

ULUSOY, Ali D. , “Fransız ve Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Anlayışlarının Türk Hukukuna 

Etkisi”,  AÜHFD, C. 48, S. 1-4, 1999, s. 165-176. 

ULUSOY, Ali D. , Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, 1. Baskı, 2004. (Kamu 

Hizmeti) 

ULUSOY, Ali D. , Türk İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Teşkilat, Cilt 1, Yetkin 

Yayınları, 2017.  

UZ, Abdullah, “Anayasal Bir Hak Olarak Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Liyakat İlkesi”, 

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S.1, s. 59-94.  

UZ, Abdullah, Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi ve Devri 

Bakımından Anayasal Sınırlar, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, 2011, Ankara. 

UZ, Abdullah; DEMİRCİOĞLU, Mustafa Yaşar, Sözlü Mülakat Sınavları ve Yargısal 

Denetimi, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2012. 

WEBER, Max, Sosyoloji Yazıları, İletişim Yayınları, 8. Baskı, 2016. 

YAVUZDOĞAN, Seçkin, Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Naklen Atama, Adalet 

Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2014. 

YAYLA, Yıldızhan, “İdarenin Takdir Yetkisi”, İÜHFM, C. 30, S. 1-2, 1964, s. 201-211. 

YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2010. 

YENİCE, Kazım, “Not Takdiri ve Denetimi”, Danıştay Dergisi, S. 52-53. 

 YILDIRIM, Mutlu, “Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi”, Celal 

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, 2013. 



192 

YILDIRIM, Turan; YASİN, Melikşah; KAMAN, Nur; ÖZDEMİR, H. Eyüp; ÜSTÜN, Gül; 

TEKİNSOY, Özge Okay, İdare Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, 5. Baskı, 

İstanbul, 2013. 

YILDIZ, Günay, “Devlet Memurları Kanunu’nda Liyakat İlkesi Çerçevesinde İstisnai 

Memurluklar”(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2015. 

YILMAZ, Dilşat, “Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri”, GÜHFD, C. 12, S. 

1-2, 2008. 

YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011. 

YILMAZ, Halit, “Hakim ve Savcı Adayı Alımında Mülakat Sınavına İlişkin Hukuksal 

Sorunlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 93, s. 37 vd. 

ZABUNOĞLU, Hamdi Gökçe, Türk Anayasal Düzeninde Siyasal Hak ve Özgürlüklerin 

Kapsamı ve Sınırları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013. 

MEHTAP Yönetim Kurulu Raporu (MEHTAP 1), TODAİE Yayını, 1. Baskı, 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Kamu hizmetleri, modern dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenerek günden 

güne değişmekte ve gelişmektedir. Bu durum ise kamunun yararını sağlamak için var 
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olan idareye, gelişimlere uyum sağlayabilme yükümlülüğünü verir. Bu yükümlülük 

doğrultusunda idare, ihtiyaçlara ve gelişimlere cevap verebilecek nitelikli personele 

ihtiyaç duyar. 

Günümüzde, idarenin bu nitelikli personeli istihdamını sağlayabileceği birçok 

nesnel seçim yöntemi geliştirilmiştir. Ancak siyasi iktidarın dönem dönem kendi 

çıkarları için bu seçim yöntemlerini etkisizleştirme çabasında olduğu kaçınılmaz bir 

gerçektir. Liyakat ilkesi, istisnai durumlar dışında, siyasi iktidarların emellerinin 

önüne geçmeye hizmet eder.  

Tezin ilk bölümünde, kamu hizmetine giren bir personelin, göreve 

başlamasından sona ermesine kadar olan süreçte bulunduğu görev açısından yeterli 

bir kişi olması gerekliliğinin, hem kamu yönetimi hem de hukuk alanının önemli ve 

güncel bir problemi olduğu örneklerle ortaya konulmaya çalışıldı. Bu önem 

nedeniyle liyakat ilkesinin hukukumuzda ne şekilde düzenlendiğini göstermek 

amacıyla Anayasa ve kanuni düzenlemeler incelendi. 

İkinci bölümde ise uygulamada liyakat ilkesi ve idari işlemler arasındaki 

ilişkiye, yargı mercilerinin denetim esnasında gözettikleri hususların neler olduğuna 

değinildi.  
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Public sevices change and improve day by day under the affect of the growing 

developments in modern world. Because of the fact that this circumstance imposes 

an obligation to administration to adapt to improvements, administration needs 

skilled officers having ability to provide requirements and adopt developments. 

At the present time, many objective electing ways have been developed for the 

skilled staff recruitment of the administration. But it is unavoidable fact that the 

political power sometimes makes an effort for neutralizing of these electing ways for 

that self-interests. The merit system provides to obstacle political power’s aim with 

some expections. 

In the first part of the study, have been tried to clarify the important and current 

problem of both public administration and law, the necessity of civil servant’s 

sufficiency in her/his role from beginning to ending. Afterwards, to enlighten that 

how merit principle is interpreted by juristic institutions and doctrines, the principles 

in the Constitution and the amendments of Civil Service Code and other positive law 

about merit system had been identified. 

In the second part, have been mentioned in the framework of main objects of 

an administrative act, the practices of merit principle and the points of concideration 

for judges in judging process. 

 

 

 


