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Abstract 

 

Turkey is the root of administrative law to the end of the century goes xıx. Administrative law 

in the same century Ottoman empire truly continental European legal systems are derived 

from the input and Turkish legal system as one of the basic principles of public law, private 

international law have brought distinction and law reform is one of the first results. In 1927, 

the administrative authority of the judiciary for certain container company has experienced with 

significant improvements  so that the turkey and the legal system of administrative law, law research 

it constituted one of the main branches. When it comes to administrative science, but in 1952 this 

branch of science traditionally upper echelons of the administration to prepare for the man 

 

 

 

 

 

Türkiye ‘de idare hukukundan ayrı olarak idare bilminin kamu yönetiminin hukuk dışı acıdan 

incelenmesi anlamında incelenmesi yakın zamanlarda başlamıştır.Türkiye’de idare hukukunu 

kökü xıx. Asrın sonlarına kadar gider.Gercekten idare hukuku aynı yüzyılda Osmanlı 

Đmparatorluğunda Kıta Avrupası hukuk sistemlerinden esinlenerek girişilmiş ve Türk Hukuk 

Sistemine temel prensiplerden biri olarak kamu hukuku özel hukuk ayrımını getirmiş olan 

hukuk reformunun ilk sonuçlarından biridir.1927 yılında kapsayıcı yetkili idari yargının kesin 

olarak kuruluşu ilede önemli gelişmeler yaşanmuıştır.Böylece Türkiye’de Đdare Hukuku  

hukuk incemelerinin ve hukuk sistemlerinin temel dallarından birisini meydana 

getirmiştir.Đdare biklimine gelince bu bilim dalı ancak 1952 yılında geleneksel olarak idarenin 

üst kademeleri için elaman yetiştiren Amerikan örnekliği ile ele alınmıştır. 
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1902 Rize dogumludur. Yüksekögrenimini 1927 yılında Đstanbul Üniversitesi 

HukukFakültesi’nde tamamlamıstır. Adliye Vekaleti’nce ögrenim için Almanya’ya 

gönderilmistir.1937 yılında Berlin Üniversitesi’nde doktorasını vermistir. Yurda dönünce 

Siyasal BilgilerOkulu’na (SBO) ögretim üyesi olmustur. Sonraları Ankara Hukuk Fakültesi ve 

SBO’da ĐdareHukuku Profesörlügü’ne atanmıstır. Bu iki kurumda esasiye hukuku, amme 

hukuku ve idarehukuku derslerini vermistir. 1943 yılında siyasete atılınca akademiye biraz ara 

vermistir. Butarihten itibaren CHP Parti Meclisi üyesi olmustur. 7 ve 8. Dönemde (1943-

1950) RizeMilletvekili olmus; Recep Peker Hükümeti’nde (15.-1946 yılı) Ekonomi Bakanlıgı, 

1. ve 2.Hasan Saka Hükümeti’nde (16. ve 17.-1947 yılı) Çalısma Bakanlıgı yapmıstır. Ayrıca 

1929-1950 arasında Avrupa Konseyi Đstisare Meclisi’nde Türkiye’yi temsil emistir. 

1950seçimlerinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerindeki 

görevinedönmüstür. SBF’de Đdare Hukuku Kürsü baskanı ve idari ilimler Enstitüsü Müdürü 

olmustur.A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde de Kamu Hukuku ve Siyasal Bilimler Enstitüsü 

Müdürlügüyapmıstır. Bunlara ek olarak Türkiye ve Orta Dogu Amme idaresi Enstitüsü’nde 

(TODAĐE) ilim Kurulu ve idare Heyeti üyeliginde bulunmus; dersler vermistir. Merkezi 

Brüksel’debulunan Milletlerarası idari ilimler Enstitüsü’nde uzun yıllar Türkiye’yi temsil 

etmis,Yönetim Kurulu üyeligine seçilmis ve ikinci baskanlık görevini yürütmüstür. 1963’te 

deAvrupa insan Hakları Komisyonu üyeligine getirilmistir. Prof. Dr. Tahsin Bekir 

Balta,Almanca, Fransızca, ingilizce ve italyanca dillerini biliyordu. 1970 yılında vefat 

etmistir. 

 

Đdare bilminin konusu 

Đdare bilminde Amerikan Modeli yalnı zegitim programlarına alınmasında degil fakat 

izlenecek yöntemde ,metodda da esas alınmıştır.Bunun nedeni özellikle ilk yıllarda konunun  

eğitimin büyük ölçüde amerikanlı uzmanlar tarafından verilmesiydi.Bununla beraber 



Organizasyon ve Metod anlamında ingiliz deneyi ve yöntemi modellik yapmıştır.Bu sebeple 

genel ve soyut bir biçimle örgüt tekniği, personal idaresi, idari usul ve davranışlar gibi 

idarenin idarenin öz ve genel sorunlarıyla ilgilenen amerikan modeli Türkiye’de idare 

bilminin incelenmesinde hakim olmuştur. 

Bununla beraber başlangıctan itibaren amerikalı uzmanlar bile ögretimlerine ülkenin idari 

uygulaması ve kuruluşlarını dikkate alan somut bir kapsam vermeyi de ihmal 

etmediler.Gercekte türkiye tekçi bir devlet olduguna ve idari bir birlikten yararlandıgına göre 

soyut yönetimin geregi yoktur.Bu somot yönetim aşagı yukarı 10 yıldan beri türk uzmanların 

ellerine almalarıyla artmış dolayısiyle bu gün türk idaresinin somut yönü idare bilminin 

incelenmesinde hakim bir özellik kazanmıştır.Bu arada amerikan bilimsel araştırmalarının 

sonuçlarından kıyaslama yöntemine göre yararlanmaya devam edilmektedir.  
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