KAMU KURUMLARI VE UZMANLIK øLKESø
(KURAM VE UYGULAMAYA øLøùKøN GÖZLEMLER)
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ÖZET
Kamu kurumlarÕ teknik nitelikli kamu hizmetlerini yürüten ve merkezi idare
dÕúÕnda teúkilatlandÕrÕlmÕú kamu tüzel kiúileridir. Kamu kurumlarÕ uzmanlÕk ilkesine
uygun olarak faaliyet gösterirler. UzmanlÕk ilkesi doktrinde, kamu kurumlarÕnÕn
sadece özgülendikleri amaç do÷rultusunda faaliyette bulunabilmeleri biçiminde
tanÕmlanmaktadÕr. Ne var ki bu klasik tanÕmlama, idare hukukunun temel ilkelerinden
olan idarenin kanunili÷i ilkesinin tekrarÕndan baúka bir úey de÷ildir ve aslÕnda
uzmanlÕk ilkesinin kapsamÕnÕ tatminkâr biçimde açÕklamaktan uzaktÕr. Öte yandan,
uzmanlÕk ilkesi kamu kurumlarÕnÕn iúlevsel nitelikleri açÕsÕndan da belirleyici bir
kavramdÕr. Çünkü, söz konusu kurumlarÕn yürüttükleri kamu hizmeti sahasÕnda teknik
yönden uzman olmalarÕ ön kabulü bireyler açÕsÕndan beklenti eúi÷ini de haklÕ olarak
yükseltmektedir. Bu husus, modern geliúmeler ÕúÕ÷Õnda uzmanlÕk ilkesinin tanÕm ve
kapsamÕnÕn yeniden ele alÕnmasÕnÕ gerekli kÕlmaktadÕr. Bu sayede uzmanlÕk ilkesinin
idarenin yargÕsal denetiminde ölçü norm olarak kullanÕlmasÕ ve yargÕsal denetimin
daha etkin hale getirilmesi mümkün olabilir.
YukarÕdaki hususlar dikkate alÕndÕ÷Õnda, bu çalÕúmanÕn konusunu ve sÕnÕrÕnÕ,
kamu kurumlarÕnÕn kuruluú ve idaresine hâkim olan “uzmanlÕk” ilkesinin kuramsal
ba÷lamda ve uygulamadaki kapsamÕ ile idari yargÕ denetiminde baúvurulmasÕ
mümkün bir ölçü norm olup olamayaca÷Õ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada uzmanlÕk
ilkesinin tanÕm, kapsam ve sonuçlarÕna iliúkin bazÕ kavramlaútÕrma denemeleri de
yapÕlarak söz konusu ilkenin kuramsal boyutuna katkÕ sa÷lamak amaçlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Hizmet yerinden yönetim kuruluúlarÕ, kamu kurumlarÕ,
uzmanlÕk ilkesi, idari yargÕ denetimi, idarenin sorumlulu÷u.
PUBLIC ESTABLISHMENTS AND THE PRINCIPLE OF SPECIALITY
(OBSERVATIONS ON THE THEORY AND PRACTICE)
ABSTRACT
Public establishments operate in line with the principle of speciality. The
principle of speciality is de¿ned by the scholars that the public establishments can
only operate for the sake of purpose they were devoted. This conventional de¿nition
is, however, the reiteration of the principle of legality of the administration and thus
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cannot accurately demonstrate the scope of the principle of speciality. Furthermore, the
principle of speciality is an identifying element given the operational characteristics
of public establishments. This is because the fact that the public establishments
hold a technical expertise in the relevant public service they perform reasonably
increase the expectation margin of the individuals. Such issue therefore requires the
reconsideration of the de¿nition and exact scope of the principle of speciality under
the modern developments.
In the light of the foregoing, the subject matter of this article is to set forth
the scope of the principle of specialty from the perspective of theory and practice
and to discuss whether such principle can be a reference rule during the judicial
review. We also strive to propose new concepts in relation to the de¿nition, scope
and consequences of the principle of speciality in order to make a contribution to the
theoretical aspect of the said principle.
Key Words: Decentralized public service bodies, public establishments, the
principle of speciality, judicial review by the administrative courts, the liability of the
administration.

GøRøù
Hizmet yerinden yönetim kuruluúlarÕ, bir baúka deyimle kamu kurumlarÕ,
Anayasa’nÕn 123(3) maddesi uyarÕnca kanunla ya da kanunun açÕkça verdi÷i
yetkiye dayanarak bir idari iúlem vasÕtasÕyla kurulurlar. Bunlar, teknik
bilgi ve uzmanlÕk isteyen kamu hizmetlerinin devlet ve mahalli idare tüzel
kiúili÷i dÕúÕnda teúkilatlandÕrÕlmasÕ ve tüzel kiúili÷e kavuúturulmasÕ suretiyle
ortaya çÕkan kurumlardÕr. Kuruluú amaçlarÕ da esas itibariyle teknik bilgi ve
uzmanlÕk isteyen hizmetlerin merkezi idare tarafÕndan yürütülmesi halinde
ortaya çÕkabilecek aksaklÕklarÕ gidermektir1. Bu sayede kamu hizmetlerinin
sunumunda etkinlik sa÷lanÕr.
Kamu kurumlarÕnÕn ortak özelliklerinden biri uzmanlÕk (ihtisas) ilkesine
göre faaliyet göstermeleridir2. UzmanlÕk ilkesi, doktrinde kamu kurumlarÕnÕn
sadece özgülendikleri amaç do÷rultusunda faaliyette bulunabilmeleri
biçiminde tanÕmlanmaktadÕr.3 Ne var ki, söz konusu ilkenin kapsamÕ ile
1

2

3

ONAR, s. 464-465; Dan. 10. D. 29.01.2008 tarih ve E. 2007/2534. (www.kazanci.com) [eriúim tarihi: 26.02.2012].
Kamu kurumlarÕnÕ kamu idarelerinden ayÕran en önemli kriterin “uzmanlÕk ilkesi” oldu÷u
yönünde bkz. DURAN, ødare Hukuku, s. 191 ve GÖZÜBÜYÜK, s. 226.
GøRøTLø/BøLGEN/AKGÜNER, s. 355; TAN, ødare Hukuku, s. 180-181; GÜNDAY, s. 531;
KALABALIK, s. 438; GÖZLER, s. 473; Karú. KARAYALÇIN, s. 6-15.
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hukuka uygunluk denetimi ve idarenin sorumlulu÷unun tespit edilmesinde
idari yargÕ makamlarÕ tarafÕndan baúvurulmasÕ mümkün bir ölçü norm olup
olmadÕ÷Õ hususlarÕnda Türkiye’deki genel idare hukuku ve idari yargÕlama
usul hukuku eserlerinde yeterli açÕklama yoktur. Bu konudaki yazÕn kamu
yönetimi disiplini tarafÕndan úekillendirilmektedir4. Bu disiplinin úemsiyesi
altÕnda yazÕlanlar ise do÷al olarak hukuki anlamda doyurucu olmaktan uzaktÕr.
YukarÕdaki hususlar dikkate alÕndÕ÷Õnda, bu çalÕúmanÕn konusunu ve
sÕnÕrÕnÕ, kamu kurumlarÕnÕn kuruluú ve idaresine hakim olan “uzmanlÕk”
ilkesinin kuramsal ba÷lamda ve uygulamadaki kapsamÕ ile idari yargÕ
denetiminde baúvurulmasÕ mümkün bir ölçü norm olup olamayaca÷Õ
oluúturmaktadÕr.
I. KAMU HøZMETLERøNøN FONKSøYONEL
AYRIùTIRILMASI BAöLAMINDA KAMU KURUMLARI
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde genel geçerli tek tip bir
örgütlenme modelinden söz etmek olanaklÕ de÷ildir. EsasÕnda, idare hukukunun
ünlü temel ilkelerinden biri, kuruluúlarÕ ihtiyaçlar yaratÕr ilkesidir5. Birer
hizmet yerinden yönetim kuruluúlarÕ olan kamu kurumlarÕnÕn asÕl kuruluú
gerekçesi de, merkezi idarenin yerine getirmekle yükümlü oldu÷u bazÕ
hizmet ve faaliyetlerin tüzel kiúili÷e sahip ve ihtisaslaúmÕú bir baúka kuruma
devredilmesi ihtiyacÕdÕr6. Buna kamu hizmetlerinin dikey ya da fonksiyonel
ayrÕútÕrÕlmasÕ denilmektedir7. Fonksiyonel ayrÕútÕrma sayesinde etkinlik
konularÕ sÕnÕrlanÕr ve hizmetlerin sunum yönünde genellikten “özelli÷e”8
do÷ru bir kayma meydana gelir.

4

5
6

7
8

Bu konudaki bazÕ çalÕúmalar için bkz. CALLANDER, s. 123-140; ERGUN, Kamu Yönetimi,
Kuram-Siyasa-Uygulama, Ankara, 2004; WILSON, Bürokrasi, Kamu KuruluúlarÕ Neyi, Niçin Yaparlar, çev. Selçuk YalçÕnda÷, Do÷an Canman, Yücel Ertekin, Ankara, 1996; BøLGøÇ,
s. 27-35.
GÜRAN, Kamu Personeli, s. 225.
Amerika Birleúik Devletleri’nde hizmet yerinden yönetim kuruluúlarÕna benzer bir yapÕlanma söz konusudur. Bunlara special districts adÕ verilmektedir. Belirli bir kamu hizmetinin
co÷ra¿ olarak sÕnÕrlarÕ belirli bir alan içinde sunulmasÕ amacÕyla kurulmuúlardÕr. Tüzel kiúilikleri, vergi ve benzeri mali yükümlülükleri koyma yetkileri vardÕr. ødari kolluk yetkileri ise
sÕnÕrlÕdÕr. Special districts’ler hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz. STEPHENS/WIKSTROM, s.
129-138; CARR, s. 481-492; AyrÕca bkz. Birleúik Devletler østatistik Dairesi (U.S. Census
Bureau) resmi internet sitesi: http://www.census.org [eriúim tarihi: 14.03.2012].
KALABALIK, s. 36.
GøRøTLø/BøLGEN/AKGÜNER, s. 355.
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Kamu kurumlarÕnÕn ortaya çÕkÕúÕnÕ açÕklamada kullanÕlan fonksiyonel
ayrÕútÕrmanÕn sosyolojik düzlemde Durkheim’in görüúlerini yansÕttÕ÷ÕnÕ
söylemek yerinde bir tespit olacaktÕr. Modern toplum, sosyal iúleri bölmek
suretiyle bireylerin birbirine benzememe durumunu olumlar9. Her birey, yaptÕ÷Õ
iúi bir baúka bireyin gereksinimini karúÕlama dürtüsüyle yapar. Fonksiyon
farklÕlaúmasÕndan do÷an bu dayanÕúma durumu Durkheim tarafÕndan organik
dayanÕúma olarak adlandÕrÕlÕr. Organik dayanÕúmada farklÕlÕk, iúbölümü
ve uzmanlaúma anahtar kavramlardÕr. KanÕmÕzca sosyolojik bir olgu olan
organik dayanÕúmanÕn idare aygÕtÕna yansÕmasÕnÕn neticelerinden biri de
kamu kurumlarÕnÕn kurulmasÕ olmuútur. Çünkü kamu kurumlarÕ, modernite
öncülü÷ünde kamu hizmetlerindeki farklÕlaúma ve ço÷alma neticesinde ortaya
çÕkmÕútÕr ve esas olarak kamu hizmetleri alanÕnda bir iúbölümü meselesidir.
Fonksiyonel ayrÕútÕrmaya giden süreçte en önemli hukuksal katalizör
ise elbette yerindenlik ilkesidir10. Avrupa idare hukukunda da, idari makamlar
arasÕ hizmet bölüúümünde yerindenlik ilkesi (subsidiarity principle) temel
ilke olarak benimsenmektedir11. Söz konusu ilkenin ana hede¿, kamusal
hizmetlerin bireye en yakÕn, örgütsel anlamda en küçük ve merkeziyetçilikten
en uzak idari kurumlar tarafÕndan yerine getirilmesidir. Bu durumu
tamamlayÕcÕ olarak ancak ekonomik ve teknik nedenlerle mümkün olmadÕ÷Õ
takdirde hizmet sorumlulu÷unun bir üst yönetime aktarÕlmasÕ savunulur12.
Avrupa idare hukuku yazÕnÕndaki bu geliúmeler Türk pozitif hukukunu
da etkilemiútir. Bu ba÷lamda, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak
Usul ve Esaslara øliúkin Yönetmeli÷in13 (3). maddesinde, kamu hizmetlerinin
baúvuru yapÕlan ilk kademeden bireylere sunulmasÕ ve sonuçlandÕrÕlmasÕ
esasÕ getirilmiútir. Bu çerçevede, baúvurunun yapÕldÕ÷Õ idari mercii ile karar/
9
10

11

12
13

CAN, s. 152.
Yerindenlik ilkesi mahalli idareler ekseninde geliúme göstermiúse de, esas itibariyle katÕ
merkeziyetçi e÷ilimlerden uzaklaúma düsturu ile yola çÕktÕ÷Õndan, kamu kurumlarÕnÕn kuruluú, örgütlenme ve iúleyiúine de yön vermektedir. Yerindenlik ilkesine iliúkin ayrÕntÕlÕ bilgi
için bkz. KARAARSLAN, s. 92-94.
Bkz. Avrupa Birli÷i AntlaúmasÕ madde 3(b) ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ùartÕ madde 4. Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ùartÕnÕ 1988 yÕlÕnda imzaladÕ. 1991 yÕlÕnda
da 3723 sayÕlÕ yasa ile TBMM tarafÕndan onaylanmasÕ uygun görüldü ve 1992’de 92/3398
sayÕlÕ Bakanlar Kurulu KararÕ ile onaylandÕ. (Resmi Gazete: 3 Ekim 1992 - 21364) Yürürlük tarihi ise 1 Nisan 1993 olarak belirlendi. Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
ùartÕ’nÕn bazÕ hükümlerini benimsemiútir. Türkiye’nin benimsedi÷i hükümler için 3723 sayÕlÕ yasaya bakÕnÕz.
GÜNER, s. 48.
RG. 31.07.2009 t. ve 27305 S.
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onay mercii arasÕnda birden fazla kademe oluúturulmamasÕ esastÕr. ødareler,
baúvurularÕn do÷rudan kamu hizmetini sunan birime yapÕlmasÕ ve ilk
kademede sonuçlandÕrÕlmasÕ için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Söz
konusu maddede, idarenin teúkilatlanma yetkisi kapsamÕnda bir baúka hükme
de yer verilmiú ve bu sayede kamu hizmetlerinin vatandaúlara en yakÕn yerden
sunulabilmesi amacÕyla gerekli görülen yerlerde geçici veya sürekli bürolar
açabilece÷i esasÕ benimsenmiútir.
II. UZMANLIK øLKESøNøN TANIMI ve KAPSAMI
1- UzmanlÕk ølkesinin Klasik TanÕmÕ
a) Kamu KurumlarÕnÕn Özgülendikleri Amaç DÕúÕnda Faaliyet
Gösterememeleri
Belirli bir mal toplulu÷u söz konusu oldu÷unda, mal toplulu÷unun
özgülendi÷i amaç ve bu amacÕn açÕk, anlaúÕlabilir ve belirli olmasÕ ayrÕ ve
özel olarak önemlidir. Örne÷in, vakfÕn tanÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ 4721 sayÕlÕ Türk
Medeni Kanunu’nun 101. maddesinde, mal ve haklarÕn belirli bir amaca
özgülenmesinden bahsedilmektedir. Belirli amaç, sa÷duyuya ve dürüst
yurttaúÕn anlayÕúÕna elveriúli ve anlaúÕlabilir olmalÕdÕr14. Kamu kurumlarÕnÕn
da vakÕÀar gibi mal toplulu÷u oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda; analoji yoluyla bir
de÷erlendirme yaptÕ÷ÕmÕzda, kamu kurumlarÕ için de amacÕn belirli olmasÕnÕn
hukuksal anlamda belirleyici bir rolü vardÕr. Çünkü kamu kurumlarÕ da
özgülendikleri amaç dÕúÕnda faaliyet gösteremezler. Kamu kurumlarÕnÕn
özgülendikleri amaç ve bu amaç do÷rultusunda gerçekleútirilen faaliyetler ise
bu kurumlarÕn adeta ontolojik ispatÕ olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Doktrinde, özellikle sÕnai ve ticari kamu kurumlarÕ niteli÷indeki
kamu teúebbüsleri söz konusu oldu÷unda, uzmanlÕk ilkesi oldukça geniú
yorumlanmaya müsait bir ilke olarak de÷erlendirilmektedir. Fransa’da bu
tip kamu kurumlarÕnÕn temel faaliyet alanlarÕyla az çok ilgili ek faaliyetlerde
bulunabilecekleri, keza iyi iúletme icaplarÕ nedeniyle bazen faaliyet sahalarÕnÕn
geniúleyebilece÷i kabul edilmektedir15. Ne var ki, DanÕútay kararlarÕnda, sÕnai
14
15

ÖZSUNAY, s. 390.
“Örne÷in, FransÕz DanÕútay’Õ, Société Maison Balland-Brugneaux kararÕnda, kamu kurumu
niteli÷indeki bir taú kömürü iúletmesinin, çÕkardÕ÷Õ kömürün yakÕlmasÕ suretiyle çalÕúan bir
termik elektrik santrali kurup elektrik üretmesini uzmanlÕk ilkesine aykÕrÕ görmemiútir. Keza
FransÕz DanÕútay’Õ, Paris toplu taúÕma kurumunun (RATP), kendi faaliyetinin iyileútirilmesi, kendi faaliyetinin tamamlayÕcÕsÕ niteli÷inde olmak úartÕyla Paris dÕúÕnda da faaliyette bulunmasÕnÕn uzmanlÕk ilkesine aykÕrÕlÕk teúkil etmedi÷i yolunda görüú bildirmiútir”. GÖZLER, s. 474’den naklen. Gözler, aynÕ gerekçe ile østanbul Deniz Otobüslerinin østanbul dÕúÕ-
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ve ticari kamu kurumlarÕ söz konusu oldu÷unda da uzmanlÕk ilkesinin dar
yorumlandÕ÷ÕnÕ söylemek mümkündür. Bu konuya aúa÷Õda de÷inilecektir.
AnayasanÕn 123(1) maddesi uyarÕnca idarenin görevleri kanunla
düzenlenir. ødare, ancak kanunlarda kendisine bÕrakÕlmÕú alanlarda faaliyet
gösterebilir. DolayÕsÕyla, “kamu kurumlarÕnÕn uzmanlÕk ilkesine göre faaliyet
göstermeleri, kendilerine bÕrakÕlmÕú faaliyet sahasÕ ile sÕnÕrlÕ úekilde faaliyette
bulunabilmelerini gösterir” biçimindeki klasik açÕklama, idare hukukunun
temel ilkelerinden olan idarenin kanunili÷i ilkesinin tekrarÕndan baúka bir
úey de÷ildir ve aslÕnda uzmanlÕk ilkesinin mahiyetini tatminkâr biçimde
açÕklamaktan uzaktÕr.
b) Ultra Vires KuramÕ Çerçevesinde UzmanlÕk ølkesi
YukarÕda ifade edildi÷i üzere, “uzmanlÕk ilkesi” esas olarak kamu
kurumlarÕnÕn özgülendikleri amaç dÕúÕnda faaliyette bulunamamalarÕ olarak
tanÕmlanmaktadÕr16. Bir baúka deyiúle, kamu kurumlarÕnÕn yetki ve görev
alanÕ konu itibariyle sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr17. Bu tanÕm, ultra vires kuramÕnÕn
incelenmesini gerekli kÕlmaktadÕr. Ultra vires kuramÕnÕn esasen özel hukukta
ve daha çok úirketler hukukunda benimsendi÷i ve uygulandÕ÷Õ söylenebilir.
Ultra vires, tüzel kiúili÷in mahiyetinden do÷an bir teoridir. Çünkü tüzel
kiúilikler, ortak bir amaç etrafÕnda toplanan ve menfaati söz konusu amacÕ
gerçekleútirmeye yönelen hukuksal yapÕlardÕr.
Ultra vires teorisi, ticaret ortaklÕklarÕnÕn ehliyetinin ana sözleúmesindeki
iúletme konusu ile sÕnÕrlandÕrÕlmasÕnÕ savunur18. Bu teori uyarÕnca iúletme
konusunun dÕúÕna taúan iúlemler yapÕlmÕú olsa dahi ortaklÕ÷Õ ba÷lamaz.
EsasÕnda iúletme konusu dÕúÕndaki iúlemler yok hükmündedir19. Herhangi bir
iúlem ya da faaliyet, ortaklÕ÷Õn iúletme konusuna ba÷lanabilmeli ve ortaklÕ÷Õn
amacÕnÕ gerçekleútirebilmesi için gerekli olmalÕdÕr. Ultra vires prensibi, 6762
sayÕlÕ eski Türk Ticaret Kanunu’nun 137. maddesinde hükme ba÷lanmÕútÕ20.

16
17
18
19

20

na Yalova’ya, Mudanya’ya ve BandÕrma’ya yaptÕ÷Õ seferlerin ihtisas ilkesine aykÕrÕ görülemeyece÷ini belirtmektedir.
GÖZLER, s. 473.
GÜRELø, s. 12; AöAR, s. 291.
CLARK, s. 675-676; POROY/TEKøNALP/ÇAMOöLU, s. 101.
YargÕtay’Õn bazÕ kararlarÕnda bu teori çok katÕ bir úekilde uygulanÕrken, bazÕ kararlarÕnda nispeten yumuúak bir yorum benimsenmiútir. Karú. Yar. 11. HD., 9.5.1980 t. ve E. 1980/1984,
K. 2552 ve Yar. 11. HD., 23.3.1982 t. ve 851/1225 sayÕlÕ kararlar, aktaran POROY/TEKøNALP/ÇAMOöLU, s. 100.
Hükmi ùahÕslarÕn Ehliyeti - Madde 137: Ticaret úirketleri hükmi úahsiyeti haiz olup úirket
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“Hükmi ùahÕslarÕn Ehliyeti” kenar baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan 6762 sayÕlÕ eski TTK’nun
137. maddesini karúÕlayan 6102 sayÕlÕ Yeni TTK’nun 125. maddesinde ise, bir
yandan hükme ba÷lanan “tüzel kiúilik” ve “ehliyet” kenar baúlÕkta ayrÕ ayrÕ
vurgulanmÕú, öte yandan da eski TTK’nun 137. maddesinde yer alan “faaliyet
konusu ile sÕnÕrlÕ hak ehliyeti” kuralÕ terk edilmiútir21.
Böylece, iúletme konusu dÕúÕnda yapÕlan iúlemlerin kendili÷inden
“ultra vires” (yetki dÕúÕ) ve böylece yok hükmünde olmasÕnÕn önüne
geçilmek istenmiútir. AyrÕca 6103 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlü÷ü
ve Uygulama ùekli HakkÕnda Kanun’un 15. maddesinde, mevcut ticaret
úirketlerinin ehliyetlerinin eski Ticaret Kanunu madde 137 hükmüne paralel
olarak iúletme konusu ile sÕnÕrlÕ oldu÷unu belirten úirket sözleúmesi veya esas
sözleúme hükümlerinin yazÕlmamÕú sayÕlaca÷Õ özel olarak düzenlenmiútir. Ultra
vires prensibinin yeni TTK’nda yer almamasÕnÕn en önemli gerekçesi, Avrupa
Birli÷i’nin úirketler hukukuna iliúkin 68/151 sayÕlÕ Birinci Yönergesine uyum
sa÷lama çabasÕdÕr. Bu çerçevede, eskiden ultra vires kabul edilen iúlemler
nedeniyle ortaya çÕkan hukuki ihtilaÀar, “yokluk” yaptÕrÕmÕ ekseninde de÷il
temsil yetkisinin aúÕlmasÕ gerekçesine dayanÕlarak úekillenebilecektir22.
Bununla beraber ultra vires kuramÕ, anglo-sakson uygulamasÕnda
kamu hukukunda da benimsenen bir kuramdÕr. Ultra vires, kara avrupasÕ idare
hukuku anlamÕnda yetki unsuru yönünden sakatlÕ÷Õ iúaret etmesinin yanÕnda,
amaç bakÕmÕndan sakatlÕ÷Õ ifade eden yetki saptÕrmasÕ ile de özdeútir23.
øngiliz idare hukukunun geliútirdi÷i ultra vires kuramÕ, genelde kara
avrupasÕ, özelde Türk idare hukukuna çok fazla ÕúÕk tutacak nitelikte de÷ildir.
DolayÕsÕyla, kamu kurumlarÕnÕn kuruluú ve idaresine hâkim olan uzmanlÕk
ilkesini ultra vires kapsamÕnda açÕklamak kuramsal ba÷lamda tatmin edici
sonuçlar vermez. Çünkü, øngiliz idare hukukundaki ultra vires kuramÕ, zaman
içerisinde sadece kamusal makamlarÕn kanuni yetkilerinin dÕúÕna çÕkmasÕnÕ
açÕklamak için kullanÕlan bir kavram de÷il ve fakat aynÕ zamanda “iyi
idare” ilkesine aykÕrÕlÕk oluúturabilecek her türlü aksaklÕk ve eksikli÷i de
tanÕmlamada kullanÕlan bir torba kavram haline gelmiútir24.

21
22

23

24

mukavelesinde yazÕlÕ iúletme mevzuunun çevresi içinde kalmak úartiyle bütün haklarÕ iktisap
ve borçlarÕ iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.
KENDøGELEN, s. 99-100.
6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’nun 125/2 maddesinde “Bu husustaki kanuni istisnalar saklÕdÕr” hükmü yer almaktadÕr.
KARAMUSTAFAOöLU, s. 45; MUMCU, s. 53; karú. GÖZLER, s. 856; Ultra Vires doktrininin geliúimi hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bir çalÕúma için bkz. ERHÜRMAN, Birleúik KrallÕk ødare
Hukukunda Ultra Vires, AÜHFD, C. 61(2), 2012, s. 599-646
SCHWARZE, s. 695.
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Ultra vires kuramÕnÕn bu niteli÷i sebebiyle, ülkemizde idari yargÕ
organlarÕnÕn da özellikle yetki sakatlÕklarÕnÕ denetlerken baúvurdu÷u bir ölçü
norm oldu÷unu söylemek olanaklÕ de÷ildir. Oysa ki, Türk idare hukukunun
son dönemdeki geliúim çizgisinde, özellikle kamu hizmetlerinin sunumu ve
kamu hizmetlerinin tabi oldu÷u ilkeler konusunda anglo sakson modelinden
fazlasÕyla esinlendi÷i bilinen bir gerçektir. Bu durum pozitif düzenlemelere
de yansÕmÕútÕr. Örne÷in, etkinlik (ef¿ciency) ve verimlilik (productivity)
kavramlarÕnÕn Türk idari teúkilat hukukuna yerleúmesinde anglo sakson
modelinin etkisi yadsÕnamaz. Nitekim, BaúbakanlÕk Yüksek Denetleme
Kurulu’nun, 2008 YÕlÕ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda
“Denetime tabi kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn, ulusal ekonomiye faydalÕ
olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin kurallarÕ ve ekonomik
gerekler dahilinde, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri do÷rultusunda
yönetilmelerini sa÷layarak, kuruluú amaçlarÕna ulaúmalarÕna yardÕmcÕ
olmak” ana hedeÀer arasÕnda gösterilmiútir25. Türk idari yargÕ organlarÕ da son
dönemdeki kararlarÕnÕn gerekçesinde etkinlik kavramÕna yer vermektedir26.
c) YargÕ KararlarÕnda UzmanlÕk ølkesinin Klasik TanÕmÕ
Kamu kurumlarÕnÕn özgülendikleri amaç dÕúÕnda faaliyet
gösterememeleri, yargÕ organlarÕnca oldukça dar yorumlanmaktadÕr. Bir
baúka deyiúle, yargÕ organlarÕ, kamu kurumlarÕnÕn ana faaliyet sahasÕ ile
ilgili veya iliúkili olabilecek faaliyetleri yürütemeyecekleri yönünde kararlar
vermektedir.
Bu hususta inceleyece÷imiz ilk karar TRT’ye iliúkindir. Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu’nun Kuraca÷Õ veya KatÕlaca÷Õ OrtaklÕ÷a Dair Usul ve
Esaslar HakkÕnda Karar’Õn yürürlü÷e konulmasÕna iliúkin 24 ùubat 2007
tarih ve 26444 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan 13 ùubat 2007 tarih ve
2007/11725 sayÕlÕ Bakanlar Kurulu KararÕ’nÕn iptali istemiyle açÕlan davada
DanÕútay 10. Dairesi, uzmanlÕk ilkesini dar yorumlamÕútÕr. DanÕútay, verici
altyapÕsÕnÕ iúletecek bir úirkete TRT’nin katÕlÕmÕnÕ öngören düzenlemeyi,
mevzuatta bu hususta yetki veren açÕk yasal hükmün varlÕ÷Õna ra÷men, (i)
TRT’nin özerk ve tarafsÕz kamu yayÕncÕsÕ olma özelli÷ini zedeleyece÷i,
(ii) TRT’nin ayrÕcalÕklÕ ve özel konumunu koruyacak ilke ve esaslara yer
verilmemesi gerekçeleriyle hukuka aykÕrÕ bulmuú ve iptal etmiútir27.
25
26
27

http://www.ydk.gov.tr/2008malidurumvebeklentilerraporu.mht [eriúim tarihi: 07.08.2009].
Dan. 2. Daire, 23.10.2007 t. ve E. 2007/1200. (www.kazanci.com) [eriúim tarihi: 14.11.2011].
Dan. 10. D. 29.01.2008 t. ve E. 2007/2534. (www.kazanci.com) [eriúim tarihi: 14.11.2011].
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Söz konusu Bakanlar Kurulu kararÕnÕn hukuksal dayana÷Õ, 2954
sayÕlÕ Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 37. ve 3984 sayÕlÕ Radyo
ve TelevizyonlarÕn Kuruluú ve YayÕnlarÕ HakkÕnda Kanun’un28 Ek (1).
maddesidir. 2954 sayÕlÕ Kanun’un 37. maddesi aúa÷Õdaki úekildedir:
Madde 37 - Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarÕna uygun olmak
úartÕyla ve Bakanlar Kurulu kararnamesi ile gösterilecek esaslar içerisinde,
yerli veya yabancÕ gerçek veya tüzelkiúilerle, özel hukuk hükümlerine tabi
mahdut mesuliyetli ortaklÕklar kurabilir.
3984 sayÕlÕ Kanun’un Ek (1). maddesinde de “özel radyo ve televizyon
kuruluúlarÕnÕn, kendilerine tahsis edilen TV kanal ve radyo frekansÕndan
yapacaklarÕ yayÕnlarÕnÕ, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya
bu amaçla özel yayÕn kuruluúlarÕyla ortak kuraca÷Õ úirketin görev ve
sorumlulu÷unda iúletilen verici tesislerinden yapmalarÕ asÕldÕr” úeklinde
düzenleme bulunmaktadÕr. Bu maddeye göre, TRT’nin verici tesislerinin
kurulmasÕ, iúletilmesi, yenilenmesi ve bu tesislerde de÷iúiklik yapÕlmasÕ
sÕrasÕnda özel yayÕn kuruluúlarÕnÕn ihtiyaçlarÕnÕ da göz önünde tutaca÷Õ hükme
ba÷lanmÕútÕr.
DanÕútay kararÕ birkaç açÕdan eleútirilebilir. Her úeyden önce, iptal
davasÕna konu olan bakanlar kurulu kararÕnÕn dayana÷Õ olan 2954 sayÕlÕ
Kanun’un 37. maddesi, TRT’nin yerli veya yabancÕ úirketlerle ortaklÕk
kurabilmesi için iki ana koúul getirmiútir. Bunlardan birincisi kurulacak
úirketin TRT’nin amaçlarÕna uygun olmasÕ, ikincisi ise ortaklÕ÷Õn esasÕnÕn
bakanlar kurulu tarafÕndan düzenlenmesidir.
2954 sayÕlÕ Kanun’un 9. ve 37. maddesi ile 3984 sayÕlÕ Kanun’un Ek
(1). maddesi çerçevesinde, TRT’nin yayÕncÕ kuruluúlarla verici alt yapÕsÕnÕn
iúletilmesine yönelik úirket kurabilmesi mümkündür. EsasÕnda burada herhangi
bir tartÕúma da yoktur. DanÕútay kararÕnda da bu nokta üzerinde durulmamÕútÕr.
DolayÕsÕyla, 2954 sayÕlÕ Kanun’un 37. maddesindeki ilk úart olan “TRT’nin
amacÕna uygun olma úartÕ” karúÕlanmÕútÕr.
2954 sayÕlÕ Kanun’un 37. maddesindeki ikinci úart olan ortaklÕ÷Õn
esaslarÕnÕn bakanlar kurulu kararnamesi ile gösterilmesi úartÕnÕn karúÕlanÕp
karúÕlanmadÕ÷Õ aúamasÕnda ise DanÕútay tarafÕndan yerindelik denetimini
ça÷rÕútÕran bir içerik denetimi yapÕlmÕútÕr. DanÕútay, söz konusu hükümlerin
birlikte de÷erlendirilmesinden, TRT’nin verici alt yapÕsÕnÕ kendi insiyati¿nde
28

3 Mart 2011 tarih ve 27863 sayÕlÕ RG’de yayÕmlanan 6112 sayÕlÕ Radyo ve TelevizyonlarÕn
Kuruluú ve YayÕn Hizmetleri HakkÕnda Kanun’un 48(1) maddesiyle yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr.
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kuraca÷Õ úirketle iúletmesi gerekti÷i sonucunu çÕkarmÕútÕr. Bir baúka deyiúle,
TRT bu hususta yerli ve yabancÕ úirketleri ancak kendi kuraca÷Õ ve hukuki ve
idari açÕdan kontrolü elinde bulundurdu÷u úirkete ortak olarak alabilecektir.
TRT’nin kurulmuú bir úirkete küçük ortak olarak katÕlmasÕ mümkün de÷ildir.
Nitekim, dava konusu bakanlar kurulu kararÕnda, verici alt yapÕsÕnÕn
ortak iúletilmesine yönelik anonim úirket úeklinde kurulmuú veya kurulacak
ortaklÕklara TRT’nin katÕlabilece÷i ifade edilmiú; úirket esas sözleúmesindeki
rüçhan haklarÕ, imtiyazlar, hisse miktarÕ ve nev’i, ortaklÕ÷Õn tas¿yesi gibi
konularda TRT yönetim kurulu yetkili kÕlÕnmÕútÕr. Karar sonrasÕnda, TRT
yönetim kurulu, verici alt yapÕsÕnÕ iúletecek úirkete %20,94 payla katÕlmaya
karar vermiútir.
DanÕútay’a göre, bu durum TRT’nin özerk ve tarafsÕz kamu yayÕncÕsÕ
olma özelli÷ini engellemektedir. DanÕútay kararÕnda, TRT yönetim kuruluna
kurulmuú veya kurulacak úirketlere ortak olma konusunda verilen yetkinin
tarafsÕzlÕk ve özerklik gibi ilkeleri nasÕl ve ne úekilde zedeleyece÷ine dair
hiçbir belirleme yoktur. TarafsÕzlÕk ve özerklik daha çok faaliyetin aktif
úekilde devamÕ esnasÕnda objektif olarak de÷erlendirilebilecek hususlardÕr.
TarafsÕzlÕk veya özerkli÷in ihlal edilebilme olasÕlÕ÷Õ ise bir ön kabuldür. Ciddi
ve açÕk delillere ya da en azÕndan emarelere dayanmasÕ gerekir. DanÕútay
kararÕnda soyut ön kabullerden yola çÕkÕlmÕútÕr. Ancak hiçbir somut gerekçe
ortaya konulmamÕútÕr.
Burada çok daha kritik olan husus, bir kamu kurumu olan TRT’nin kamu
yararÕ amacÕ dÕúÕnda faaliyet gösterme ihtimalinin olup olmadÕ÷ÕdÕr. Bunun
için yeterli güvence de esasÕnda 3984 sayÕlÕ Kanun’un EK (1). maddesinde
getirilmiútir. Buna göre, kurulmasÕna izin verilen tesislerin 3984 sayÕlÕ
kanunda ve izin belgesinde öngörülen amaçlar için kullanÕlÕp kullanÕlmadÕ÷Õ
RTÜK tarafÕndan denetlenecektir. RTÜK tarafÕndan yapÕlacak denetimde
2954 sayÕlÕ Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu çerçevesinde bir denetim
yapÕlmadÕ÷Õ ileri sürülebilir. Ne var ki, RTÜK’ün yapaca÷Õ denetimde kamu
yararÕnÕ ölçü norm olarak kullanmayaca÷Õ düúünülemez. Özetle söylemek
gerekirse, kurulacak úirketlerin faaliyet denetimi için kanÕmÕzca yeterli bir
denetim mekanizmasÕ sa÷lanmÕútÕr.
Bakanlar Kurulu’nun yönetim kuruluna yetki vermesi ise temelde
yasama yetkisinin devredilemezli÷i ve idarenin düzenleme yetkisinin kayna÷Õ
ve kapsamÕ ile ilgilidir. Yasa koyucu gerekti÷inde sÕnÕrlarÕnÕ belirlemek
koúuluyla bazÕ konularÕn düzenlenmesini idareye bÕrakabilece÷i gibi, sÕk
sÕk de÷iúik önlemler alÕnmasÕna veya bunlarÕn kaldÕrÕlmasÕna gerek görülen
274
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ekonomik, teknik veya benzeri alanlarda temel kurallarÕ saptadÕktan sonra
ayrÕntÕlarÕn düzenlenmesini idareye bÕrakabilir. Anayasa Mahkemesi’nin
de ekonomik ve teknik konularda idareye düzenleme yetkisi veren yasa
hükümlerinin liberal bir hukuk mantÕ÷Õ ile ele alÕnmasÕ gerekti÷ini ve idarenin
geniú takdir hakkÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ tercih etti÷i görülmektedir29. Elbette, temel hak
ve özgürlüklerin korunmasÕ ve özellikle idari yaptÕrÕmlar alanÕnda yasallÕk
ilkesi belirli konularÕn bizatihi yasa ile düzenlenmesini gerekli kÕlmaktadÕr.
Somut durumda kanÕmÕzca Bakanlar Kurulu’na verilen düzenleme
yetkisi ve ardÕndan Bakanlar Kurulu’nun bu hususta TRT yönetim kurulunu
yetkilendirmesi hukuka uygundur. ùayet TRT yönetim kurulu, verici alt
yapÕsÕnÕn iúletilmesine dönük olarak kurulmuú veya kurulacak úirketlere
iútirak etme aúamasÕnda TRT’nin kuruluú amaçlarÕna veya kamu yararÕ ile
hizmet gereklerine aykÕrÕ iúlemler tesis ederse elbette bu durumda yapÕlan
iúlemler idari yargÕnÕn hukukilik denetimine tabi olacaktÕr. Ancak bu durum
ortada yokken, yönetim kurulunun yetkisini kullanmasÕnÕ engelleyecek
úekilde hüküm tesis edilmiú ve DanÕútay adeta yerindelik denetimi30 yapmÕútÕr.
DanÕútay’Õn, TRT’nin kurulmuú bir úirkete azÕnlÕk ortak olamayaca÷Õ
yönündeki görüúü ise uzmanlÕk ilkesinin oldukça dar yorumlanmasÕnÕn
dÕúÕnda, yasanÕn verdi÷i yetkinin görmezlikten gelinmesi sonucunu
do÷urmuútur. Çünkü, 2194 sayÕlÕ YasanÕn 37. maddesinde, “TRT’nin yerli
veya yabancÕ úirketlerle ortaklÕk kurabilmesi mutlaka TRT tarafÕndan yeni bir
úirket kurulmasÕ úeklinde de÷il, kuruluú bulunan úirkete ortak olunmasÕ” hak
ve yetkisini de vermektedir.
UzmanlÕk ilkesinin dar yorumlandÕ÷Õ bir baúka karar TSE ile
TÜBøTAK arasÕndaki bir ihtilafa iliúkindir. TÜBøTAK tarafÕndan 25.12.1994
tarih ve 22152 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan Türkiye Bilimsel ve
Teknik AraútÕrma Kurumu Türk Kalibrasyon Servisi Kuruluú ve øúletme
Yönetmeli÷i’nin bazÕ hükümlerinin iptali istemiyle Türk StandartlarÕ Enstitüsü
tarafÕndan açÕlan davada, laboratuvar akreditasyonu hizmetlerinin TÜBøTAK
tarafÕndan yürütülece÷inin hükme ba÷landÕ÷Õ; bu durumun TSE’nin görev
alanÕna müdahale niteli÷i taúÕdÕ÷Õ ileri sürülmüútür.
29
30

AYM. 16.07.2010 t. ve E. 2010/29 - K. 2010/90 sayÕlÕ karar. RG. 4.12.2010, S. 27775.
7 MayÕs 2010 tarih ve 5982 sayÕlÕ Anayasa De÷iúikli÷ine øliúkin Kanun’un 11. maddesi ile
Anayasa’nÕn 125. maddesine idari iúlem ve eylemlerin yargÕsal denetiminde yerindelik denetimi yapÕlamayaca÷Õ yönünde hüküm ilave edilmiútir. Oysa ki kanÕmÕzca bu yönde bir Anayasa de÷iúikli÷ine ihtiyaç yoktu. Çünkü, 2577 sayÕlÕ ødari YargÕlama Usul Kanunu’nun 2(2)
maddesinde, idari mahkemelerin yerindelik denetimi yapamayaca÷Õ açÕk bir biçimde düzenlenmiú durumdaydÕ.
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DanÕútay 10. Dairesi, TSE’nin endüstriyel metroloji çalÕúmalarÕnÕ
yürütmekle yükümlü oldu÷unu, bilimsel metroloji çalÕúmalarÕnÕn ise
TÜBøTAK tarafÕndan yapÕldÕ÷ÕnÕ, TSE’nin kuruluú ve görevlerine iliúkin
132 sayÕlÕ Kanun’da laboratuvar akreditasyonu hizmetlerinin TSE’nin görev
alanÕna sokan bir hüküm olmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir31. DanÕútay, akreditasyon
konusunda yasal boúluk oldu÷unu32 ve her türlü akreditasyondan sorumlu
olacak Milli Akreditasyon Konseyi kurulana kadar, Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ
ile TÜBøTAK arasÕnda imzalanan 16.12.1994 tarihli protokol hükümleri
çerçevesinde Tübitak Bünyesinde Türk Kalibrasyon Servisi kurulmasÕnda
hukuka aykÕrÕlÕk görmemiútir. DanÕútay’a göre, TSE’nin aynÕ seviyedeki bir
baúka laboratuvarÕn yeterlili÷ini onaylama yetkisi olmadÕ÷Õ gibi, kendi kendini
veya ticari rakiplerini akredite etmesi hizmet gerekleriyle ba÷daúmayacaktÕr.
Karar birkaç bakÕmdan de÷erlendirilip eleútirilebilir. Her úeyden önce,
132 sayÕlÕ Kanun’un (2). maddesine 16.5.1985 tarih ve 3205 sayÕlÕ Kanun’un
2. maddesiyle eklenen (j) fÕkrasÕyla, metroloji ve kalibrasyon ile ilgili
araútÕrma ve geliútirme çalÕúmalarÕ yapmak ve gerekli laboratuvarlarÕ kurmak
TSE’nin görevleri arasÕnda sayÕlmÕútÕr. Bu maddeye dayanarak TSE’nin
laboratuvar akredite etme yetkisinin olmadÕ÷Õ ileri sürülebilirse de, 132 sayÕlÕ
Yasa’nÕn (1). maddesi uyarÕnca TSE, her türlü madde ve mamuller ile usul
ve hizmet standartlarÕnÕ yapmak amacÕyla tüzel kiúili÷e haiz, özel hukuk
hükümlerine göre yürütülen kamu kurumu olarak kurulmuútur. DolayÕsÕyla,
bu madde dikkate alÕndÕ÷Õnda kanÕmÕzca DanÕútay’Õn uzmanlÕk ilkesini geniú
yorumlayarak, laboratuvar akredite etme iúinin de TSE’nin görev alanÕna
girdi÷ini hükme ba÷lamasÕ mümkündü. Ne var ki, uzmanlÕk ilkesi DanÕútay
10. Dairesi tarafÕndan oldukça dar yorumlanmÕú ve sadece yetki ekseninde
yapÕlan hukukilik denetimi sonucunda TSE’nin laboratuvar akredite etme
yetkisinin olmadÕ÷Õ belirtilmiútir.
Laboratuvar akreditasyon yetkisinin açÕk bir yasa hükmü ile
TÜBøTAK’Õn görev alanÕna sokulmasÕ elbette olanaklÕdÕr. Bununla beraber,
dava konusu yönetmeli÷in dayana÷Õ olan ve Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ
ile TÜBøTAK arasÕnda imzalanan protokolün laboratuvar akreditasyonu
hizmetlerini TÜBøTAK’Õn görev alanÕna sokulmasÕ için hukuksal dayanak
olarak alÕnmasÕ DanÕútay kararÕnÕn en problemli kÕsmÕ olmuútur. Çünkü, söz
31

32

Dan. 10. D. 2.11.1996 t. ve E. 1995/784-K. 1996/7926 (www.kazanci.com) [eriúim tarihi:
20.11.2011].
Bugün itibariyle bu hizmetler, 27.10.1999 tarih ve 4457 sayÕlÕ kanunla kurulan Türk Akreditasyon Kurumu tarafÕndan yürütülmektedir.
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konusu Yönetmeli÷in açÕk bir yasal dayana÷Õ yoktur ve sadece bu Protokole
dayanmaktadÕr. Bu durum yasallÕk ilkesinin ihlalidir.
Öte yandan, TSE’nin kendi bünyesindeki ya da rakip ¿rmalarÕn
laboratuvarlarÕnÕ akredite etmesinin hizmet gerekleriyle ba÷daúmayaca÷Õ
yönündeki gerekçe de eleútiriye açÕktÕr. DanÕútay’Õn buradaki yaklaúÕmÕ
TSE’nin piyasadaki baúka serti¿kasyon kuruluúlarÕ ile rekabet halinde oldu÷u
ve dolayÕsÕyla hem regülatör hem piyasa oyuncusu olamayaca÷Õ mantÕ÷Õna
dayanÕyor gözükmektedir. Ne var ki DanÕútay, bu durumda rekabet teorisi ve
hatta 4054 sayÕlÕ Rekabetin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un ilgili hükümlerini
ölçü norm olarak kullanÕp bir denetim yapabilirdi. Ancak bunun yerine son
derece genel bir ifade ile hizmet gerekleriyle ba÷daúmama kavramÕ tercih
edilmiútir.
EsasÕnda, TSE’nin hem regülatör hem de piyasa oyuncusu olma durumu
Rekabet Kurulu’nun önüne de gitmiútir. Rekabet Kurulu kararlarÕnda, TSE’nin
esasen birbiri ile yakÕndan ilintili standart belirleme ve serti¿kasyon faaliyeti
olarak iki ana faaliyeti bulundu÷unu, standart belirleme faaliyetinin “kamu
güvenli÷ini ilgilendiren bir husus olmasÕ” ve bu nedenle tipik olarak devlete
ait yetkilerin kullanÕmÕnÕ içeren bir faaliyet olmasÕ itibariyle idari bir faaliyet
oldu÷unu, piyasadaki di÷er aktörler ile rekabet halinde yürütülen serti¿kasyon
hizmetlerinin ise ekonomik aktivite teúkil etti÷ine karar vermiútir33. Bir baúka
deyiúle, Rekabet Kurulu, TSE’nin piyasadaki rakipleri ile beraber serti¿kasyon
hizmetini yürütebilece÷ini benimsemiútir.
KanÕmÕzca, TSE’nin rakip laboratuvarlarÕ akredite etmesi, bu hizmet
için uygulanan ¿yatlardaki farklÕlaúmalar, 4054 sayÕlÕ Kanun anlamÕnda
rekabeti kÕsÕtlayÕcÕ ya da ortadan kaldÕran bir etki taúÕmadÕ÷Õ sürece hukuka
uygundur. Çünkü, piyasada aktif bir oyuncu olma ile düzenleyici bir takÕm
görev ve yetkilerin bir arada toplandÕ÷Õ kuruluúlar TSE’den ibaret de÷ildir34.
Öte yandan, TSE’nin akreditasyon iúlemlerinin de birer idari iúlem olaca÷Õ
dikkate alÕndÕ÷Õnda yargÕ denetimine tabi olaca÷Õ açÕktÕr. DolayÕsÕyla,
DanÕútay’Õn buradaki kararÕ uzmanlÕk ilkesinin dar yorumlandÕ÷Õ kararlardan
biri olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
DanÕútay’Õn uzmanlÕk ilkesinin kapsamÕnÕ isabetle tespit etti÷i kararlarÕ
da bulunmaktadÕr. Örne÷in, bir kamu kurumu olan TCDD’nin 28 Ekim
33

34

RK’nun 8.3.2002 t. ve 02-13/126-53 sayÕlÕ kararÕ. (www.rekabet.gov.tr) [eriúim tarihi:
14.11.2011].
Bu konudaki örnek ve de÷erlendirmeler için bkz. ORAK, s. 291 vd.
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1984 tarih ve 18559 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan Ana Statüsü’nün
“Kuruluúun Amaç ve Faaliyet KonularÕ” kenar baúlÕklÕ (4). maddesindeki
bazÕ hükümlerin yürütülmesi DanÕútay tarafÕndan durdurulmuútur35. Söz
konusu maddede TCDD’nin faaliyet konularÕ olarak gösterilen (…) mülkiyeti
kendisindeki taúÕnmazlarda yat limanlarÕ, ticaret kongre, fuar, kültür, alÕúveriú
merkezleri, hastane, otel, konut, o¿s, park, spor amaçlÕ ve benzeri tesisler
yaptÕrmak ve iúlettirmek, iúin niteli÷ine göre nakdi sermaye koymaksÕzÕn
mülkiyet devri olmadan 99 yÕla kadar taúÕnmazlarÕn tahsisi suretiyle iútiraklere
katÕlmak (…) ibarelerinin yürütülmesi durdurulmuútur.
TCDD’nin esas faaliyet alanÕnÕn, konveksiyonel, hÕzlÕ ve yüksek hÕzlÕ
demiryollarÕ inúa etmek, devletçe kendisine verilen demiryollarÕnÕ, limanlarÕ,
rÕhtÕm ve iskeleleri iúletmek oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda, yukarÕdaki ifadelerin
bu konularla do÷rudan ilgili olmadÕ÷Õ görülebilecektir. Yürütülmesi durdurulan
ifadelerin, TCDD’nin ana faaliyet konularÕnÕ tamamlayÕcÕ mahiyette oldu÷u da
söylenemez. Sadece, özellikle TCDD’nin elinde bulunan liman ve rÕhtÕmlarÕn
turistik açÕdan katma de÷er yaratabilecek yerler oldu÷u gözetilerek bu hizmet
alanlarÕ da TCDD’nin faaliyet sahasÕna katÕlmak istenmiú ve fakat DanÕútay
buna engel olmuútur. Kararda açÕk bir gerekçeye yer verilmese de, Ana
Statü’deki hükümlerin uzmanlÕk ilkesine aykÕrÕ olmasÕndan ötürü yürütmenin
durdurulmasÕ kararÕnÕn verildi÷i anlaúÕlmaktadÕr. Elbette, kararÕn gerekçesinde
bu ilkeye açÕkça referansta bulunulmasÕ çok daha yerinde olurdu.
d) Yürürlükteki Mevzuata øliúkin BazÕ Gözlemler
Bu konuda, yargÕya intikal etmemekle beraber, incelenmesi gereken
bazÕ mevzuat hükümlerini tespit etmiú bulunuyoruz. 2690 sayÕlÕ Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu Kanunu’nun Görev, Yetki ve Sorumluluklar kenar baúlÕklÕ
4(d) maddesinde “Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve da÷Õtma
tesisleri kurmak ve iúletmek” Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (“TAEK”)
görevleri arasÕnda sayÕlmÕútÕr. 2690 sayÕlÕ Kanun’un (4). maddesinde ya da bir
baúka maddesinde, TAEK’in mal ve hizmet üretmesine olanak sa÷layan baúka
bir hüküm yoktur. Sadece, kurumun gelirlerinin sayÕldÕ÷Õ Kanun’un 14(c)
maddesinde, mal ve hizmet üretiminden elde edilen gelirler de kurum gelirleri
arasÕnda sayÕlmÕútÕr. Kanunun 14(c) maddesinin mal ve hizmet üretimine
dönük kanuni bir dayanak oldu÷u ileri sürülebilir. Ne var ki, mal ve hizmet
üretiminin kapsamÕ açÕk de÷ildir. Bir baúka deyiúle, Kanunun 14(c) maddesi,
TAEK tarafÕndan hangi mal veya hizmetlerin üretilebilece÷ine dair bir hüküm
içermemektedir.
35

Dan. 10. Dairesi’nin 29 Ocak 2007 tarih ve E. 2005/1803 sayÕlÕ kararÕ (yayÕnlanmamÕútÕr).
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Kanunun 4. maddesi, üretilebilecek hizmetler konusunda daha açÕk
düzenlemeler içermektedir. ùöyle ki, lisanslama hizmetleri, proje onay,
mühendislik ve danÕúmanlÕk hizmetleri, kalite kontrol hizmetleri gibi
hizmetlerin sunulabilece÷i anlaúÕlmaktadÕr. Bununla birlikte, mal üretimine
iliúkin tek açÕk hüküm yukarÕda bahsedilen Kanunun 4(d) maddesindeki
radyoizotop üretimidir. TAEK’in resmi internet sitesinde yer alan Temel Mal
ve Hizmet Üretim Türlerinin Kod NumaralarÕna Göre SÕnÕÀandÕrÕlmasÕ ve 2012
YÕlÕ Ücret Tarifesi36 incelendi÷inde, Radyoizotop, Radyofarmasötik üretimi
dÕúÕnda-ki bu mallarÕn üretiminin Kanun’un 4(d) maddesine uygun düútü÷ü
söylenebilir-nükleer elektronik cihazlarÕn üretiminin de ücret tarifesine dahil
edildi÷i anlaúÕlmaktadÕr. Yani, TAEK nükleer elektronik cihaz üretimi ile de
iútigal etmektedir.
Akla gelen soru úudur. 2690 sayÕlÕ Kanun’da açÕk bir kanuni dayanak
olmaksÕzÕn TAEK nükleer elektronik cihaz üretimi ile iútigal etmektedir.
TAEK’in söz konusu cihazlarÕn satÕúÕ için üçüncü kiúilerle özel hukuk
iliúkisine girece÷i ve özel hukuka tabi satÕm sözleúmeleri yapaca÷Õ açÕktÕr.
Ancak bu konu inceleme konumuz dÕúÕndadÕr. Burada esas olan, nükleer
elektronik cihaz üretimine yönelik faaliyetlerin durumudur.
Bilindi÷i üzere, idare hukukunda yetki, Anayasa ve kanunlar ile yetkili
kÕlÕnan idari ajan veya idari makam açÕsÕndan subjektif anlamda bir hak
olmayÕp, söz konusu kiúi veya makama idari teúkilat içerisinde yer aldÕ÷Õ
bölüm ve seviyeye göre tanÕnmÕú37 konusu ve sÕnÕrlarÕ belirli bir haktÕr. ødari
makamlarÕn, yetkili olmadÕ÷Õ alanlarda kararlar almasÕ konu bakÕmÕndan
yetkisi aúÕmÕnÕ do÷urur ve buna olumlu anlamda konu bakÕmÕndan yetkisizlik
adÕ verilir38. Bu temel bir hukuka aykÕrÕlÕktÕr39. ødare hukukunda kural, yetki
kurallarÕnÕn dar yoruma tabi tutulmasÕ ve analoji yoluyla yetki yaratÕlmamasÕdÕr.
Somut durumda, kanunda dayana÷Õ olmaksÕzÕn TAEK’in nükleer
elektronik cihazlarÕn üretimi ve satÕúÕ ile iútigal etmesi olumlu anlamda konu
bakÕmÕndan yetkisizlik olarak gözükmektedir. Söz konusu yetkisizlik hali,
idare hukukundaki temel prensibe uygun olarak dar bir yoruma tabi tutulup
hukuka aykÕrÕ mÕ kabul edilecektir? yoksa uzmanlÕk ilkesi gerekçe gösterilerek
bertaraf edilebilecek midir? KanÕmÕzca burada TAEK’in nükleer elektronik
36

37
38
39

http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/ucretler/2012-YÕlÕ-Temel-Mal-ve-HizmetlerinÜcretleri/ [eriúim tarihi: 15.01.2012].
ATAY, s. 372.
ATAY, s. 375.
KARAHANOöULLARI, s. 329.
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cihaz üretimi ana faaliyet konusuyla ilgilidir. DolayÕsÕyla, uzmanlÕk ilkesi
dikkate alÕnarak40 bu durum hukuka uygun kabul edilmelidir.
EsasÕnda, uzmanlÕk ilkesi bir yana bÕrakÕlacak olursa, kamu kurumlarÕna
iliúkin bazÕ mevzuat hükümlerinin yeterince özenli ve idare hukuku
formasyonuna uygun úekilde hazÕrlanmadÕ÷Õ da görülmektedir. Bu durum
bazen pratik ihtiyaçlarÕn çözümlenmesi amacÕna hizmet edebilir. Ancak bazen
aceleci bir úekilde hazÕrlanan mevzuat hükümleri idare hukukunun temel
kural ve prensiplerine aykÕrÕ düúmektedir. Örne÷in, VakÕÀar Genel Müdürlü÷ü
Merkez ve Taúra TeúkilatÕ Görev, ÇalÕúma Usul ve EsaslarÕ HakkÕnda
Yönetmelik’in41 (kÕsaca “VakÕÀar Genel Müdürlü÷ü Yönetmeli÷i”) Görev ve
Yetki kenar baúlÕklÕ 30. maddesinde:
(1) Genel Müdürlü÷ün merkez ve taúra teúkilâtÕnÕn her kademesindeki
yönetici ve personel; yapmakla yükümlü bulundu÷u hizmet ve görevleri
mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmekten sorumludur.
(2) Bir görevin verilmesi, bu görevin yerine getirilmesi için gerekli yetki ve
sorumlulu÷un da verildi÷i anlamÕnÕ taúÕr.
ùeklinde hüküm bulunmaktadÕr. Oysa ki, 20 ùubat 2008 tarih ve 5737
sayÕlÕ VakÕÀar Kanunu’nun Görev ve Yetki kenar baúlÕklÕ 73. maddesinin (1).
fÕkrasÕnda, genel müdürlü÷ün merkez ve taúra teúkilâtÕnÕn her kademedeki
yöneticilerinin; yapmakla yükümlü bulunduklarÕ hizmet ve görevleri Genel
Müdürün emir ve direktiÀeri do÷rultusunda mevzuata, plan ve programlara
uygun yürütmekten sorumlu oldu÷u belirtildikten sonra; 74. maddede
Genel Müdür ve her kademedeki yöneticilerin, sÕnÕrlarÕnÕ açÕkça belirlemek
úartÕyla yetkilerinden bir kÕsmÕnÕ astlarÕna devredebilece÷i ve yetki devrinin
de uygun araçlarla ilgililere duyurulaca÷Õ belirtilmiútir. Bir baúka deyiúle,
VakÕÀar Kanunu’nda yetki devrinin sÕnÕrlarÕnÕn açÕkça belirtilmek úartÕyla
yapÕlabilece÷i belirtilirken; VakÕÀar Genel Müdürlü÷ü Yönetmeli÷i’nde yetki
devrine hiçbir úekilde de÷inilmemiú ve fakat sadece “bir görevin verilmesi,
bu görevin yerine getirilmesi için yetki ve sorumlulu÷un da verildi÷i anlamÕnÕ
taúÕr” úeklinde çalÕúma prensibini global bir biçimde açÕklayan bir hükme yer
verilmiútir.

40

41

Doktrinde “saklÕ yetki” olarak ifade edilen kavramÕn kanunun kullandÕ÷Õ kavramlarÕn amaca uygun biçimde yorumlanmasÕndan kaynaklanan bir kavram oldu÷u ileri sürülmektedir.
AKILLIOöLU, s. 73; AKYILMAZ, ødari Usul, s. 109.
http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik109.pdf [eriúim tarihi: 15.06.2012].
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ødare hukukunda her türlü yetki kuralÕ kamu düzeni ile yakÕndan
iliúkilidir42. DolayÕsÕyla idare her türlü yetki kuralÕna uymak zorundadÕr. Yetki
devri ise çok daha özellikli bir durumdur. Kural olarak istisnaidir ve ancak
kanunlarda açÕkça öngörülen hallerde ve açÕkça öngörülen iúlem ve kararlar
için iúletilebilir43.
VakÕÀar Genel Müdürlü÷ü Yönetmeli÷i’nin yukarÕda sözü geçen 30.
maddesinde hem VakÕÀar Kanunu’nun 74. maddesinden çok daha geniú bir
kapsam getirilmiú hem de görev tahsisinin içinde o iúlem veya kararÕ tesis etmeye
dönük yetkinin de mündemiç oldu÷u ifade edilerek otomatik bir yetki devri
yaratÕlmÕútÕr. Yetki devrinin istisnai oldu÷u ve kanunlarda açÕkça öngörülen
durumlarda ve açÕkça öngörülen iúlem ve kararlar için iúletilebilece÷i prensibi
dikkate alÕndÕ÷Õnda; kanÕmÕzca VakÕÀar Genel Müdürlü÷ü Yönetmeli÷i’nin
30. maddesinin (2). fÕkrasÕ gerek VakÕÀar Kanunu’nun 74. maddesine gerekse
AnayasanÕn 123(1) maddesine aykÕrÕdÕr.
25 Haziran 2010 tarih ve 6001 sayÕlÕ KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü’nün
Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun’un44 Yöneticilerin sorumlulu÷u ve yetki
devri kenar baúlÕklÕ 31(1) maddesinde Genel Müdürlü÷ün her kademedeki
yöneticilerinin, yapmakla yükümlü bulunduklarÕ hizmet ve görevlerini;
mevzuat hükümlerine, ulaútÕrma ana planÕna, stratejik plan ve programlarÕna
uygun olarak yürütmekten üst kademelere karúÕ sorumlu oldu÷u hükme
ba÷lanmÕú ve esasÕnda aynÕ konuyu düzenleyen VakÕÀar Kanunu’nun 73(1)
maddesiyle benzer bir düzenleme getirilmiútir.
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü’nün Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda
Kanun’un 31(2) maddesinde de genel müdür ve her kademedeki yöneticilerin,
sÕnÕrlarÕnÕ açÕkça belirlemek kaydÕyla yetkilerinden bir kÕsmÕnÕ astlarÕna
devredebilecekleri hükme ba÷lanmÕútÕr. Bu hüküm de aynÕ konuyu düzenleyen
VakÕÀar Kanunu’nun 74. maddesiyle örtüúmektedir.
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü Görev, Yetki ve Sorumluluk
Yönetmeli÷i’nin 30. maddesi45, KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü’nün Teúkilat
42
43
44
45

GÜNDAY, s. 135.
Ibid, s. 140.
13 Temmuz 2010 tarih ve 27640 sayÕlÕ RG’de yayÕmlanmÕútÕr.
“(1) Genel Müdürlük personeli, o kadronun gerektirdi÷i görevi yerine getirmekle sorumlu ve
görevi ile sÕnÕrlÕ olarak yetkilidir. (2) Genel Müdürlük personeli yapmakla yükümlü bulunduklarÕ hizmet ve görevlerini; KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun ile di÷er mevzuat hükümlerine, ulaútÕrma ana planÕna, stratejik plan ve programlarÕ ile amirlerinin talimatlarÕna uygun olarak yürütmekten amirlerine karúÕ sorumludur”.
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ve Görevleri HakkÕnda Kanun’un 31(1) maddesine uygun hükümler ihtiva
etmekte; söz konusu yönetmeli÷in 31. maddesinde de genel müdür ve her
kademedeki yöneticilerin, sÕnÕrlarÕnÕ açÕkça belirlemek kaydÕyla yetkilerinden
bir kÕsmÕnÕ astlarÕna devredebilecekleri tespit edilerek yetki devrine iliúkin
genel prensiplere uygun bir düzenleme yapÕlmÕútÕr.
VakÕÀar Genel Müdürlü÷ü ve KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü idari
kamu kurumlarÕdÕr. VakÕÀar Kanunu’nun 74. maddesi, KarayollarÕ Genel
Müdürlü÷ü’nün Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun’un 31(1) maddesi ve
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeli÷i’nin 31.
maddesi, yetki devrine iliúkin olarak idare hukukunda genel kabul gören ilke
ve prensipler ile Anayasa’nÕn 123. maddesine uygun bir düzenleme getirerek
“yetkilerin sÕnÕrlarÕ belirtilmek suretiyle devredilebilece÷ini” öngörmüútür.
Ne var ki, VakÕÀar Genel Müdürlü÷ü Yönetmeli÷i’nin 30. maddesinde, görev
tahsisinin içinde, görev konusu iúlem veya kararÕ tesis etmeye dönük yetkinin
de mündemiç oldu÷u ifade edilerek otomatik bir yetki devri yaratÕlmÕútÕr. Bu
hüküm yukarÕda vurgulandÕ÷Õ üzere gerek VakÕÀar Kanunu’nun 74. maddesine
gerekse AnayasanÕn 123(1) maddesine aykÕrÕdÕr.
2. UzmanlÕk ølkesinin Modern TanÕmÕ
a) Genel Olarak
Kamu kurumlarÕnÕn ortaya çÕkÕú sürecinde yerindenlik ya da daha
somut ifadeyle hizmet bakÕmÕndan yerinden yönetim prensibi dÕúÕnda, bu
prensibe ba÷lÕ olarak yürütülecek hizmetlerin niteli÷i de önem arz etmektedir.
Çünkü, kamu kurumlarÕ tarafÕndan yürütülen hizmetler teknik ve uzmanlÕk
isteyen hizmetlerdir. Kamu kurumlarÕnÕn da ilke olarak ilgili hizmet alanÕnda
uzmanlaúmasÕ (ihtisaslaúmasÕ) sine qua non’dur. Bu durumu uzmanlÕk ilkesinin
modern tanÕmÕ olarak de÷erlendirmemizin sebebi, son dönemde ortaya çÕkmÕú
olmasÕndan kaynaklanmamaktadÕr. Kamu kurumlarÕnÕn özgülendikleri amaç
dÕúÕnda faaliyet gösterememeleri yanÕnda, yürütülen kamu hizmetine iliúkin
ihtisas sahibi olmalarÕ da öteden beri kabul edilmektedir. Ne var ki, kamu
kurumlarÕnÕn uzmanlÕ÷a sahip olmalarÕ meselesi, son dönemdeki bilimsel ve
teknolojik geliúmelerle daha kritik hale gelmiútir. Özellikle kamu kurumlarÕnÕn
iúlem ve eylemlerinin yargÕsal denetiminde ve idarenin sorumlulu÷unun tespit
edilmesinde önemli bir ölçü norm iúlevi görmesi mümkündür.
Ne var ki, úu hususu da vurgulamak gerekir ki, kamu kurumlarÕ
teknik yönden ihtisaslaúmÕútÕr tespiti do÷ru olmakla beraber, kanÕmÕzca idari
fonksiyonun konusu ve niteli÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda kayda de÷er ayÕrÕcÕ bir
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vurgusu yoktur. Çünkü, idari fonksiyon in materia hükümetin çizmiú oldu÷u
direktiÀer çerçevesinde, alÕnan kararlarÕ somutlaútÕrÕr ve dÕú dünyaya yansÕtÕr.
ødari fonksiyonun içindeki bütün kamusal makamlarÕn esas görevi de zaten
teknik46 ve günlük ihtiyaçlarÕ yerine getirmektir47.
Kamu kurumlarÕ da idari fonksiyonun bir parçasÕ oldu÷una göre,
teknik yönden uzmanlaúmanÕn hukuken eklemlendi÷i zeminin daha net bir
úekilde ortaya konulmasÕ gerekir. Bu sayede gerek bireyler, gerekse idare
açÕsÕndan ortaya çÕkan hak ve yükümlülükler belirgin hale gelebilir. Bu da
kamu kurumlarÕnÕn iúlem ve eylemlerinin yargÕsal denetimini çok daha etkin
duruma getirebilir.
b) UzmanlÕk ølkesinin Modern TanÕmÕnÕn Pozitif Etkisi
Kamu kurumlarÕnÕn kuruluú amaçlarÕndan biri ve belki de en önemlisi
kaynak da÷ÕlÕmÕnda etkinli÷in sa÷lanmasÕdÕr. Kaynak da÷ÕlÕmÕnda etkinlik için
kamu kurumlarÕnÕn kendi faaliyet konularÕnda bilgi üstünlü÷üne sahip olmalarÕ
gerekli ve ola÷andÕr. Ne var ki, söz konusu bilgi üstünlü÷ü ancak bununla
paralel iúleyen bir hesap verilebilirlik ile mali, hukuki ve idari sorumlulu÷un
üstlenilmesi halinde bir anlam ifade eder. Çünkü, idarelerin faaliyet konularÕ
ne kadar teknik ve karmaúÕk olursa, güçleri de o oranda artacaktÕr. Bu durumda
ise idarelerin iúlem ve eylemlerinin idari yargÕ mercileri tarafÕndan gere÷i gibi
yargÕsal denetime tabi tutulabilme ihtimali azalabilecektir48.
Bilindi÷i üzere, kamu hizmetlerinin idareden beklenen kapsamda
gerçekleúmemesi hizmet kusuru teúkil edece÷i gibi, bu hususun idari
iúlemlerin yargÕsal denetiminde de dikkate alÕnmasÕ gerekmektedir49. Ne
var ki, “idareden beklenen kapsam” kavramÕnÕn da objektif bir úekilde
tespit edilmesi zorunludur. ødareden beklenen kapsam kavramÕ ile kalite50,

46

Adliye mahkemelerinin idari davalarÕn teknik yönü hususunda karar vermeye ehil olmadÕklarÕ için idare mahkemelerinin kuruldu÷u yönünde görüúler için bkz. BONNARD, s. 133.
47
TEZøÇ, s. 344; Bu konuda bir AYM kararÕ için bkz. AYM’nin 25.12.2008 t. ve E.
2006/140-K. 2008/185 sayÕlÕ kararÕ. RG. 04.04.2009 t. ve 27190 S.
48
AYAYDIN, s. 306, dpn. [28].
49
AKYILMAZ, Hizmet Kusuru, s. 1145.
50
Modern kamu hizmeti ilkelerinden biri olarak hizmet kalitesi ilkesinin etkinlik ilkesi ile yakÕndan ba÷lantÕlÕ oldu÷u yönünde bkz. ERGÜN, s. 207.
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yeterlilik51 ve özellikle icrai aúamaya yansÕyan bir basitlik52 anlaúÕlmalÕdÕr. Bu
hususlar dikkate alÕndÕ÷Õnda, kamu kurumlarÕnÕn ilgili hizmet alanÕnda uzman
olmalarÕ, bazÕ haklÕ ön kabulleri beraberinde getirmektedir. Kamu kurumlarÕ
da yüksek standartla, uzman olduklarÕ hizmet alanÕnda kendilerinden beklenen
kalite, yeterlilik ve basitli÷e uygun úekilde hizmet vermek zorundadÕr.
Hatta bu yükümlülük eúi÷i di÷er kuruluú ve idarelerden daha yüksektir. øúte
“uzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn pozitif etkisi” ile kastetmek istedi÷imiz,
kamu kurumlarÕnÕn uzmanlÕklarÕnÕn gerektirdi÷i úekil ve ölçüde faaliyet
göstermeleridir.
Özetlemek gerekirse, kamu kurumlarÕnÕn ihtisas sahibi kurumlar olarak
yüksek standartlÕ ve geniú olanaklara sahip oldu÷unu söylemek mümkündür.
Bu da, kamu kurumlarÕnÕn iúlem ve eylemlerinin denetimi ile idarenin
sorumlulu÷unun tespit edilmesinde bireyler açÕsÕndan “haklÕ beklenti”
eúi÷ini yükseltti÷i gibi, idari yargÕ makamlarÕ da bu do÷rultuda bir denetimi
iúletmelidir.
Yayla, idarenin sorumlulu÷unu de÷erlendirirken, “idarenin yükselen
standardÕ” kavramÕ ile idarenin güçlülü÷ü ölçüsünde sorumlu olaca÷ÕnÕ,
idarenin elindeki istatistik, iletiúim olanaklarÕ, teknik araç-gereç, uzman
personel gibi kaynaklar ile idarenin sorumlulu÷unu ortadan kaldÕrabilen
nedenlerden biri olan mücbir sebep uygulamasÕnÕn bile azalmakta oldu÷unu
51

52

Ülkemizde devletin hüküm ve tasarrufu altÕndaki madenlerde, iúletmeye elveriúli ekonomik
bir cevherin bulunmasÕ durumunda ruhsatlarÕn verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi
ile ilgili madencilik faaliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ adÕna Maden øúleri Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yürütülmektedir. Konuyu söz konusu idare ba÷lamÕnda ele alan
Gülan’Õn tespitleri dikkate de÷erdir. Kamu kurumlarÕnda uzmanlÕk ilkesinin önemine, ilkeye
do÷rudan referansta bulunmadan de÷inmektedir. “Verilen ruhsatlarÕn arkasÕnda ødare durmamakta, ruhsat ve iúletme izinlerini vermeden önce gerekli ve yeterli araútÕrmayÕ yaptÕ÷Õna
dair kamuoyuna yeterli güveni vermemektedir. Bilgi birikimi, denetleme ciddiyeti, gereklilik
de÷erlendirmesi bakÕmÕndan ødarede olmasÕ gereken dirayet görülemedi÷i için, verilen ruhsatlarÕn akÕbeti sivil toplum kuruluúlarÕnÕn tepki düzeyi ve yargÕ kararlarÕna göre ortaya çÕkmaktadÕr”. Bkz. GÜLAN, s. 263.
Amerika Birleúik Devletleri’nde 1980 yÕlÕnda yürürlü÷e giren [1995 yÕlÕnda de÷iúikli÷e
u÷ramÕútÕr] Paper Work Reduction Act (KÕrtasiyecili÷in AzaltÕlmasÕna øliúkin Kanun) ile
federal makamlar önünde hazÕrlanÕp sunumu öngörülen belgelerin azaltÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr.
Kanuna göre federal makamlar, halktan herhangi bir belge talebinde bulunmadan önce
Yönetim ve Bütçe Dairesinden (The Of¿ce of Management and Budget [kÕsaca OMB])
izin almak zorundadÕr. OMB, kamu hizmetlerinin yürütümü sÕrasÕnda ilgililerden talep
edilecek belgelerin bu kiúilere yükleyece÷i külfet ile federal makamlara getirece÷i pratik
kazancÕ dikkate alarak yapaca÷Õ fayda-maliyet analizine göre karar verir. Federal makamlar,
ilgililerden talep edilmesi öngörülen belgeleri bir liste halinde 60 (altmÕú) gün süreyle Federal
Sicil’de ilan eder. VatandaúlarÕn yorum ve görüúlerinin alÕnmasÕnÕ müteakip, bu liste onay
için OMB’ye sunulur.
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ileri sürmektedir53. Güran’a göre ise “olanaklÕ, yetkili hizmet devleti” ¿kri
idarenin sorumlulu÷unda egemen olan ¿kir olmaya baúlamÕútÕr54. Hatta
yargÕ kararlarÕnda idarenin tedbirli olma yükümlülü÷ü, hukuk devletinin
gereklerinden biri olarak görülmektedir55.
Genelde idarenin sorumlulu÷unun tespit edilmesinde baúvurulan bu
kriterler esasÕnda kamu kurumlarÕnÕn iúlemlerinin yargÕsal denetiminde de
dikkate alÕnmalÕdÕr. Çünkü, kamu kurumlarÕ, ilgili hizmet dalÕnda ihtisas sahibi
olmalarÕ nedeniyle iúlem ve eylemlerinde bu uzmanlÕ÷a uygun úekilde hareket
etmek zorundadÕrlar. Bu durum, yukarÕda belirtti÷imiz üzere “uzmanlÕk
ilkesinin modern tanÕmÕnÕn pozitif etkisi” olarak adlandÕrÕlabilir.
UzmanlÕk ilkesinin bir alt unsuru bilimsel ve teknik verilerden
yararlanmadÕr. Bilimsel ve teknik geliúme günümüzde sadece ekonomik ve
ticari hayatÕn taúÕyÕcÕ kavramlarÕ de÷ildir. Bilim ve teknik, aynÕ zamanda
sosyal hayatÕ dönüútüren ve de÷iútiren kavramlardÕr. Hukukun da bu alanlarda
olumlu bir katalizör etkisi yapabilmesi, bilimsel ve teknik verilerin hukuksal
iliúki tiplerinde de etkin ve amaca uygun kullanÕlmasÕ ile mümkündür. Bilim
ve tekni÷e de÷il ve fakat en azÕndan bilgiye eriúim anlamÕnda internet ve di÷er
bilgi teknolojilerinin görece bir eúitlik sa÷ladÕ÷Õ da açÕktÕr.
Bu panaromik ön kabullerden hareket etti÷imizde dahi, kamu
kurumlarÕnÕn faaliyetlerinde bilimsel ve teknik verilere dayanmalarÕnÕn
kaçÕnÕlmaz oldu÷unu görebiliriz. Örne÷in,AlmanAtom YasasÕ, nükleer tesislerin
açÕlmasÕna izin verilmesi sürecinde bilimsel ve teknik verilere dayanÕlmasÕnÕ
bir yükümlülük olarak öngörmekte; en yeni bilimsel bilgilere ve anlayÕúlara
göre emniyet tedbirlerinin alÕnmasÕnÕn talep edilmesini úart koúmaktadÕr56. Bu
durum, Alman kamu kurumlarÕna kolluk iúlem ve eylemlerinde dahi bilim ve
tekni÷in bulgularÕna göre hareket etme külfetini yüklemektedir. Alman Atom
YasasÕ çerçevesinde, ilgili kamu kurumunun güvenilir olmasÕ yanÕnda, yeterli
uzmanlÕk birikimine sahip olmasÕ gerekmektedir.
c) UzmanlÕk ølkesinin Modern TanÕmÕnÕn Negatif Etkisi
Kamu kurumlarÕnÕn uzmanlÕk ilkesine tabi olarak faaliyetlerini
yürütmeleri faaliyet konularÕna iliúkin her türlü iú ve iúlemi kendi teúkilat
53
54
55

56

YAYLA, s. 53.
GÜRAN, Tazminat, s. 167.
AYøM, 1. D., 30.03.2010 tarih ve E. 2009/684-K. 2010/341, AYøMD, S. 25, Kitap 1, Ankara, 2010, s. 279.
Alman Atom YasasÕ (Atomgesetz) par. 7/2.
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ve personel imkânlarÕyla yerine getirmesi biçiminde yorumlanamaz. Çünkü
uzmanlÕk ilkesinin önemli bir alt unsuru da “uzmanlÕk alanÕnÕn” sÕnÕrlarÕnÕn
kamu yararÕ ve hizmet gereklerine uygun úekilde tespit edilmesidir. Buna
“uzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn negatif etkisi” de denilebilir. DolayÕsÕyla,
kamu kurumlarÕnÕn mevzuatla kendilerine verilen yetki ve görevler yanÕnda,
araç-gereç gibi ¿ziksel imkânlar ve insan kayna÷ÕnÕn ehliyetine iliúkin olarak
da gerek ve yeter ölçüde bir farkÕndalÕ÷Õ olmalÕdÕr.
Somut durumda bunlarÕn bir veya bir kaçÕnÕn yeterlili÷i veya
ehliyetlerine dönük tam veya kÕsmi bir endiúe ortaya çÕktÕ÷Õnda, konunun
gerçek anlamda uzmanlarÕndan destek alÕnmasÕ gerekir. Bu durum pozitif
hukukumuza da yansÕmÕútÕr. Örne÷in, 20 ùubat 2008 tarih ve 5737 sayÕlÕ
VakÕÀar Kanunu’nun57 36(h) maddesinde:
Genel Müdürlük, vakÕÀara iliúkin görevlerle ilgili olarak di÷er kurum
ve kuruluúlarla iúbirli÷i içerisinde çalÕúÕr ve koordinasyonun sa÷lanmasÕ
hususunda gerekli tedbirleri alÕr. Genel Müdürlük gerekti÷inde ihtiyaç duyulan
konuyla sÕnÕrlÕ olmak üzere 4734 sayÕlÕ Kamu øhale Kanununa tâbi olmaksÕzÕn
uzman kiúi, kurum ve kuruluúlardan danÕúmanlÕk ve hukukî mütalaa úeklinde
hizmet satÕn alabilir.
úeklinde düzenleme yer almaktadÕr.
13 Temmuz 1982 tarih ve 17753 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan
2690 sayÕlÕ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’nun (1). ve (3). maddesi
uyarÕnca, barÕúçÕl amaçlarla Türkiye’de atom enerjisinin kalkÕnma planlarÕna
uygun olarak ülke yararÕna kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamak, temel ilke ve politikalarÕ
belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalÕúmalarÕ yapmak, düzenlemek,
desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere kamu tüzel kiúili÷ini haiz,
BaúbakanlÕ÷a ba÷lÕ bir kamu kurumu olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(kÕsaca “TAEK”) kurulmuútur. TAEK’in bir uzmanlÕk kuruluúu oldu÷unda
kuúku yoktur. Ne var ki, 2690 sayÕlÕ Kanun’un (7). maddesinde, TAEK’in
bir danÕúma kuruluna sahip olaca÷Õ hükme ba÷lanmÕútÕr. DanÕúma kurulu,
nükleer alanda çalÕúan ö÷retim üyeleri ile öteki ilgili kurum ve kuruluúlardaki
uzmanlar arasÕndan, sayÕsÕ, nitelikleri ve seçimi hazÕrlanacak bir yönetmelikle
belirlenen üyelerden oluúmaktadÕr58. DanÕúma Kurulu üyeleri, Atom Enerjisi
Komisyonunun önerisi ve BaúbakanÕn onayÕ ile görevlendirilir.
57
58

RG. 27 ùubat 2008 tarih ve 26800 sayÕ.
Bkz. 15.12.1982 tarih ve 19312 sayÕlÕ RG’de yayÕmlanan (de÷iúik) DanÕúma Kurulu’nun Teúkili ve ÇalÕúma EsaslarÕna Dair Yönetmelik.
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DanÕúma Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tarafÕndan havale edilen
konularÕ inceleyip sonuç ve önerilerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir.
DanÕúma Kuruluna yurt içi ve dÕúÕndan uzman kiúiler ça÷rÕlabilir, ¿kir ve
mütalaalarÕ alÕnabilir.
UzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn negatif etkisine DanÕútay
kararlarÕnda da adÕ konulmaksÕzÕn de÷inilmektedir. Her ne kadar söz konusu
kararlar genelde yetki aúÕmÕ ekseninde seyrediyor ve tesis edilen iúlemlerin
hukukilik denetimi bu gerekçe çerçevesinde yapÕlÕyor gibi görünse de, özellikle
aúa÷Õda de÷inilen yargÕ kararlarÕnÕn oturdu÷u teorik zemin kanÕmÕzca daha
farklÕdÕr. Bir baúka deyiúle, konu salt bir yetki aúÕmÕ hali olarak görülmemelidir.
Çünkü somut olayÕn aktörleri kamu kurumlarÕdÕr. Kamu kurumlarÕ söz
konusu oldu÷unda da uzmanlÕk ilkesinin tanÕm ve kapsamÕ idari iúlemlerin
denetiminde ölçü norm olarak kullanÕlmalÕdÕr. Bu sayede belki de baúka bazÕ
durumlarda yetki aúÕmÕ hali olarak görülmeyen durumlar uzmanlÕk ilkesine
aykÕrÕ görüldükleri için hukukilik denetimine tabi tutulabileceklerdir. Aúa÷Õda
de÷inilen ilk kararda, uzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn negatif etkisine
DanÕútay belki de farkÕnda olmaksÕzÕn üstü kapalÕ olarak atÕfta bulunmuútur.
27 Ekim 2006 tarih ve 26329 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Yüksek Kurulu’nun Baraj AlanlarÕndan
Etkilenen TaúÕnmaz Kültür VarlÕklarÕnÕn KorunmasÕ ile ilgili 4 Ekim 2006
tarih ve 717 sayÕlÕ ølke KararÕ’nÕn (kÕsaca “ølke KararÕ”) 2. ve 3. maddelerinin
iptali istemiyle DanÕútay 6. Dairesi nezdinde dava açÕlmÕútÕr.
ølke KararÕ’nda, baraj yapÕlmasÕ planlanan alanda taúÕnmaz kültür
varlÕklarÕnÕn ve arkeolojik sit alanlarÕnÕn bulunmasÕ halinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlÕ÷Õ (DSø) tarafÕndan planlanan alanÕn dÕúÕnda baraj alanÕ
olarak baúka yerlerin planlamasÕnÕn yapÕlmasÕ gerekti÷i belirtilmiútir.
UyuúmazlÕ÷a konu 2. maddede, “planlanan alanÕn dÕúÕnda baúka bir yerde
yapÕlmasÕnÕn mümkün olmadÕ÷Õ Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ’nca
(DSø) teknik, idari ve bilimsel açÕdan tesbit edilmesi sonucunda barajlarÕn;
taúÕnmaz kültür varlÕklarÕnÕn ve arkeolojik sit alanlarÕnÕn bulundu÷u alanlarda
yapÕmÕnÕn zorunlu olmasÕ durumunda neler yapÕlaca÷Õ belirtilerek, taúÕnmaz
kültür varlÕklarÕnÕn yerinde korunmasÕna, baúka bir yere taúÕnmasÕna veya
belgelenerek su altÕnda bÕrakÕlmasÕna iliúkin önerilerin Koruma Bölge
Kurulu’na sunulmasÕna, bilim komisyonunun sundu÷u öneri veya önerilerle
ilgili Koruma Bölge Kurulu’nca karar alÕnmasÕna, bu kapsamda yerinde
korunmalarÕna, baúka bir yere taúÕnmalarÕna veya su altÕnda bÕrakÕlmalarÕna
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karar verilmesi halinde neler yapÕlaca÷Õ belirlenmekte ve bunlara iliúkin
uygulama projelerinin koruma bölge kurullarÕna sunulmasÕ gerekti÷i”
düzenlenmektedir.
Yönetmeli÷in 3. maddesinde ise, ølke KararÕ’nÕn alÕndÕ÷Õ tarihte
yapÕmÕna baúlanÕlmÕú veya yapÕmÕ tamamlanmÕú, alanÕnda taúÕnmaz kültür
varlÕklarÕ ile arkeolojik sit alanlarÕ bulunan baraj inúaatlarÕnda taúÕnmaz kültür
varlÕklarÕnÕn ve arkeolojik sit alanlarÕnÕn korunmasÕna iliúkin önerilerin Enerji
ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan
proje halinde hazÕrlanarak koruma bölge kuruluna sunulmasÕ gerekti÷i
belirtilmektedir.
DanÕútay kararÕnda59, 2863 sayÕlÕ Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma
Kanunu’nun 10. ve 57. maddelerine atÕfta bulunularak, taúÕnmaz kültür ve tabiat
varlÕklarÕnÕn korunmasÕnÕ sa÷lamak için gerekli tedbirleri almak, aldÕrmak
ve bunlarÕn her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluúlarÕ
ile belediyeler ve valiliklere yaptÕrmanÕn Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ’na ait
oldu÷u vurgulandÕktan sonra, korunmasÕ gerekli taúÕnmaz kültür ve tabiat
varlÕklarÕ ve koruma alanlarÕ ile sit alanlarÕna iliúkin uygulamaya yönelik
kararlar almak görev ve yetkisinin koruma bölge kurullarÕna ait oldu÷u kurala
ba÷lanmÕútÕr.
Bu çerçevede, ølke KararÕ’nÕn 2. ve 3. maddeleriyle, 2863 sayÕlÕ Kanun’un
ilgili hükümleriyle koruma bölge kuruluna verilen görev ve yetkinin, Enerji
ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ DSø Genel Müdürlü÷ü’ne verilmesi suretiyle,
DSø’nin taúÕnmaz kültür ve tabiat varlÕ÷ÕnÕ su altÕnda bÕrakma kararÕ vermesi,
bu kararÕnÕ koruma bölge kuruluna bildirmesi ve koruma bölge kurulunun bu
konuda bir proje seçmesinin istenmesine yol açmasÕ nedeniyle hukuka aykÕrÕ
bulunmuútur.
YukarÕda belirtti÷imiz üzere, DanÕútay burada DSø’nin yetkisiz
oldu÷undan bahisle iptal kararÕ vermiútir. Oysa ki, ølke KararÕ’nÕn iptal edilen
2 ve 3. maddelerinde esasen DSø’nin uzmanlÕk sahasÕna girmeyen konularda
(taúÕnmaz kültür varlÕklarÕnÕn korunmasÕ için yapÕlmasÕ gerekenler, arkeolojik
sit alanlarÕnÕn taúÕnmasÕ durumunda yapÕlmasÕ gerekenler gibi) DSø’ye
görevler yüklendi÷i görülmektedir. UzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn
negatif etkisi, yukarÕda bahsetti÷imiz üzere uzmanlÕk kavramÕnÕn da bilimsel,
teknik ve idari yönden sÕnÕrlarÕ oldu÷unun kabulünü gerektirir. ølke KararÕnda
bu durum görmezden gelinmiútir.
59

Dan. 6. Daire, 26.11.2008 tarih ve E. 2006/8266-K. 2008/8268 sayÕlÕ karar. KararÕn tam metni için bkz. Ankara Barosu Dergisi, Y. 67, S. 1, KÕú 2009, s. 122-126.
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Daha açÕk ifade etmek gerekirse, DanÕútay tarafÕndan DSø’nin yetkisiz
oldu÷u úeklinde klasik bir tespit yapÕlmasaydÕ bile, dava konusu ølke
KararÕ’nÕn bir kamu kurumu olan DSø’nin faaliyetlerine yön veren uzmanlÕk
ilkesine aykÕrÕ oldu÷u sonucu da rahatlÕkla çÕkarÕlabilirdi. Somut ihtilafÕn
düzenleyici bir iúleme iliúkin olmasÕ da neticeyi de÷iútirmemektedir. Çünkü
düzenleyici iúlemler tesis edilirken de idare hukukuna hakim olan temel ilke
ve prensiplerin dikkate alÕnmasÕ gerekti÷i açÕktÕr.
UzmanlÕk ilkesinin negatif etkisi, do÷rudan adÕ konulmasa da aúa÷Õdaki
DanÕútay kararÕna da yansÕmÕútÕr. ùu hususu vurgulamak gerekir ki, burada
de÷indi÷imiz kararlarda idari iúlemlerin yetki ve amaç unsuru ekseninde bir
de÷erlendirme yapÕlmÕú gibi gözükse de, bu kararlarÕn üzerinde yükseldi÷i
kuramsal zemin açÕk de÷ildir. Aúa÷Õdaki açÕklamalarÕmÕz da esas itibariyle
bazÕ kavramlaútÕrma denemeleri ile DanÕútay kararlarÕna kuramsal bir temel
oluúturmayÕ hedeÀemektedir.
Cep telefonu baz istasyonlarÕnÕn yer seçimine yönelik olarak Çevre
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan düzenlenen 22.08.2001 tarih ve 2001/19 sayÕlÕ Genelge’nin
ve bu Genelge’nin dayana÷Õ bulunan ve Telekomünikasyon Kurumu tarafÕndan
12.07.2001 tarih ve 24460 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan “10 KHz60 GHz Frekans BandÕnda ÇalÕúan Sabit Telekomünikasyon CihazlarÕndan
Kaynaklanan Elektromanyetik Alan ùiddeti Limit De÷erlerinin Belirlenmesi,
Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi HakkÕnda Yönetmeli÷in iptali amacÕyla
açÕlan davada DanÕútay 10. Dairesi, 8 Ekim 2002 tarih ve E. 2002/3517 sayÕlÕ
kararÕ ile yürütmenin durdurulmasÕna karar vermiútir60. KararÕn gerekçesinde,
ilgili telekomünikasyon cihazlarÕnÕn teknik yönünün yanÕ sÕra, çevre ve sa÷lÕk
yönlerinin de bulundu÷u vurgulanmÕútÕr. DanÕútay’a göre, bu hususlarda
yapÕlacak düzenlemelerde Telekomünikasyon Kurumu tek yetkili makam
de÷ildir. UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ, Çevre BakanlÕ÷Õ ve Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn da
do÷rudan görev ve yetki alanÕnda bulunan çevre ve sa÷lÕk yönleri dolayÕsÕyla, bu
konudaki düzenleme çalÕúmalarÕnda ortaklaúa hareket edilmesi gerekmektedir.
DanÕútay, söz konusu bakanlÕk temsilcilerinin ve Telekomünikasyon Kurumu
yetkililerinin BaúbakanlÕk müsteúarÕ baúkanlÕ÷Õnda toplanmak suretiyle
yönetmelik hükümlerini istiúare etmelerini yeterli görmemiútir.
Çünkü, bu istiúarelere ra÷men yönetmelik müútereken yayÕmlanmamÕútÕr.
Her bakanlÕ÷Õn kendi görev alanÕnÕ ilgilendiren yönleriyle konuyu inceleyip
yönetmeli÷in uygulanmasÕ ile ilgili iúlemlerin tesisine katÕlmasÕnÕ sa÷layÕcÕ
60

KararÕn tam metni için bkz. www.kazanci.com [eriúim tarihi: 10.01.2012].
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hükümler de yönetmelikte yer almadÕ÷Õndan dava konusu yönetmelik hukuka
aykÕrÕ görülmüútür. DanÕútay 10. Dairesi’nin kararÕ kanÕmÕzca son derece
isabetlidir. Bu tespitimizin gerekçelerini aúa÷Õda ayrÕntÕlarÕyla açÕklayaca÷Õz.
Ne var ki, buna geçmeden önce söz konusu kararÕn akÕbetini belirtmek
istiyoruz.
DanÕútay 10. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararÕna karúÕ
DøDDK’nda itirazda bulunulmuútur. DøDDK, 17 Ocak 2003 tarih ve E.
2002/1004 sayÕlÕ kararÕ ile itirazÕ kabul etmiútir. Dava konusu yönetmeli÷in
yürürlü÷e konulmadan önce, hazÕrlÕk aúamasÕnda Telekomünikasyon Kurumu
tarafÕndan, Çevre BakanlÕ÷Õ, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ da dahil
olmak üzere, di÷er ilgili kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile Yönetmelik tasla÷ÕnÕn
birçok kez müzakere edilerek, bu kurum ve kuruluúlara kendi mevzuatlarÕ ile
belirlenen görev alanlarÕ ile ilgili görüú bildirmelerine imkan tanÕndÕ÷Õ ve en
son BaúbakanlÕ÷Õn koordinasyonu ile ilgili BakanlÕk ve kuruluúlarca müzakere
edilerek Yönetmeli÷e nihai úeklinin verildi÷i görülmüútür. Bu durumda, davaya
konu Yönetmeli÷in çÕkarÕlmasÕ konusunda, kendi görev alanÕ ile do÷rudan
ilgili bulunmasÕ nedeniyle Telekomünikasyon Kurumu’nun yetkili bulundu÷u
ve söz konusu Yönetmeli÷in Çevre BakanlÕ÷Õ, Telekomünikasyon Kurumu
ve belediyeler ile müúterek hazÕrlayÕp müúterek çÕkarÕlarak yayÕmlanmasÕnÕ
gerektirecek bir yasal zorunluluktan bahsedilemeyece÷i gerekçesiyle
davacÕnÕn yetki itirazÕ yerinde görülmemiútir.
DanÕútay 13. Dairesi61 ise 18 Mart 2005 tarih ve E. 2005/1578 ve K.
2005/216 sayÕlÕ kararÕnda DøDDK’nun gerekçelerine aynen yer verilmiútir.
Bunlara ilaveten, Telekomünikasyon Kurumu tarafÕndan çÕkarÕlan dava konusu
yönetmeli÷in, düzenleniú amaçlarÕ ve kapsamÕ itibariyle, telekomünikasyon
hizmeti ve telekomünikasyon altyapÕsÕ iúletimi ile do÷rudan ilgili bulundu÷u;
sabit telekomünikasyon cihazlarÕnÕn kuruluúunu, teknik özelliklerini,
iúletilmesini, oluúturdu÷u elektromanyetik alan limit de÷erlerini, ölçüm
yöntemlerini, denetimlerini düzenleyerek bu cihazlarÕ belli bir hukuk disiplini
altÕna aldÕ÷Õ ve böylece sabit telekomünikasyon cihazlarÕ ile ilgili getirdi÷i
düzenlemenin Kurum’un görev alanÕna girdi÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr62. Söz
konusu gerekçelerle dava reddedilmiútir.

61

62

02.06.2004 tarih ve 5183 sayÕlÕ Kanun’un 9. maddesi ile DanÕútay 13. Dairesi’nin kurulmasÕndan sonra bu dosya DanÕútay 10. Dairesi’nden DanÕútay 13. Daire’ye intikal etmiútir.
DanÕútay bilgi bankasÕ. www.danistay.gov.tr [eriúim tarihi: 27.11.2011] .
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DøDDK ve DanÕútay 13. Dairesi’nin kararlarÕna katÕlmak olanaklÕ
de÷ildir. YukarÕda belirtildi÷i üzere, uzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn
negatif etkisi kamu kurumlarÕnÕn uzmanlÕk alanÕnÕn da sÕnÕrlarÕ oldu÷unu
imler. Somut durumda, DanÕútay, yönetmeli÷in sadece hazÕrlanma aúamasÕnda
ilgili di÷er bakanlÕklarla istiúare yapÕlmÕú olmasÕnÕ yeterli görmüútür. Bu
durum, bir kamu kurumu olan Telekomünikasyon Kurumu’nun uzmanlÕk
alanÕnÕn sÕnÕrlarÕnÕ farkÕnda olmadan geniúletme sonucunu do÷urmuútur. Oysa
ki, bu hukuken ve ¿ilen yerinde bir durum de÷ildir. Yönetmeli÷in uygulanma
aúamasÕnda söz konusu bakanlÕklarÕn katÕlÕmÕnÕ sa÷layacak ve uygulamayÕ
denetlemelerine imkân verecek bir mekanizma öngörülmemiútir.
III. øDARø YARGI DENETøMøNDE KULLANILABøLECEK BøR
ÖLÇÜ NORM OLARAK UZMANLIK øLKESø
ørlanda gibi idarenin denetiminin temelde siyasi bir denetim oldu÷u
ve dolayÕsÕyla parlamentonun tasarrufu altÕnda oldu÷una inanÕlan63 ve
FransÕz tarzÕ idare hukukuna úüphe ile yaklaúÕlan ülkeler haricinde, idarenin
yargÕsal denetimi hukuk devletinin özel gereklerinden biri64 olarak karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr.
Bununla beraber, özellikle kamu kurumlarÕ söz konusu oldu÷unda Türk
idari yargÕ organlarÕnÕn debisi düúük bir denetimi tercih etti÷i söylenebilir.
YukarÕda kuramsal bir temele oturtmaya çalÕútÕ÷ÕmÕz uzmanlÕk ilkesinin
kapsamÕ ya da çalÕúmamÕzda kavramlaútÕrdÕ÷ÕmÕz úekliyle uzmanlÕk ilkesinin
pozitif ve negatif etkileri yargÕ kararlarÕnda dikkate alÕnmamaktadÕr. Türk
hukukunda “teknik takdir” veya “de÷erlendirme halleri” de denilen
ve idarenin teknik bilgi ve uzmanlÕ÷Õna ihtiyaç gösteren durumlarda,
de÷erlendirmenin genel kabul görmüú objektif genel anlayÕúa göre yapÕldÕ÷Õ
ön kabulünden hareket edilmektedir65. DolayÕsÕyla, kamu kurumlarÕnÕn salt
ilgili alanda uzman olduklarÕndan bahisle içerik denetimi son derece cÕlÕz
kalmaktadÕr.
Örne÷in, bir davada kamu kurumu statüsündeki TÜBøTAK’Õn, belediye
otobüslerinde ücret denetimi ve toplu taúÕm planlamasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla
ihtiyaç duyulan “otomatik kart iptal de÷erlendirme ve otomasyon” sisteminde
kullanÕlabilecek en uygun ve rasyonel kart sistemini belirleyen raporunun,
63
64

65

CHUBB, s. 297, dpn. 49.
GÖZLER, s. 101; Sancar, idarenin yargÕsal denetimini, devlet kudretinin sÕnÕrlanmasÕna hizmet eden “biçimsel” önlemler arasÕnda görmektedir. Bkz. SANCAR, s. 34-35.
KARATEPE, s. 75.
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genel kabul görmüú objektif anlayÕúa dayandÕ÷Õ tespit edilmiútir66. YargÕ
organlarÕnÕn bu yaklaúÕmÕ içerik denetimi yapÕlmasÕnÕ engellemektedir.
EsasÕnda FransÕz DanÕútayÕ da, teknik bilgi ve uzmanlÕk isteyen
konularda, idarenin yaptÕ÷Õ de÷erlendirme ve yorumu denetlemekten
kaçÕnmÕútÕr67. Bir baúka deyiúle, bu konudaki nihai de÷erlendirme ve
sonuca varma yetkisinin idarede oldu÷u kabul edilmiútir. Bu itibarla, teknik
bilgi ve uzmanlÕk isteyen konularda idarenin geniú takdir yetkisi oldu÷u
vurgulanmÕútÕr68. Teknik bilgi ve uzmanlÕk isteyen konularda, yargÕsal denetim
açÕsÕndan FransÕz DanÕútayÕ’nÕn kullandÕ÷Õ ölçüt “maddi olaylardaki açÕk
de÷erlendirme hatasÕdÕr”69. Bununla beraber, teknik bilgi ve uzmanlÕk isteyen
alanlarda70 FransÕz DanÕútayÕ’nÕn getirdi÷i çözüm yargÕsal denetim anlamÕnda
etkinlik yaratacak nitelikte de÷ildir.
Bunun en tipik örne÷i, kamu kurumu niteli÷indeki ba÷ÕmsÕz idari
otoritelerin iúlemlerinin yargÕsal denetiminde görülmektedir. Doktrinde
de ba÷ÕmsÕz idari otoritelerin iúlemlerinin yargÕsal denetiminde “açÕk ve
bariz de÷erlendirme hatasÕ” olmadÕ÷Õ sürece esas denetiminden kaçÕnÕlmasÕ
gerekti÷i, minimum bir esas denetim71 ile yetinilmesinin yerinde olaca÷Õ
savunulmaktadÕr72. Söz konusu görüúü savunanlara göre, ba÷ÕmsÕz idari
otoriteler organizasyon, personel ve maddi olanaklar açÕsÕndan yüksek
standart yakalamÕú ve teknik yönden uzmanlaúmÕú kurumlardÕr73. Bu
kurumlarÕn iúlemlerini yargÕsal yönden denetlemeye yetkili mercilerin
aynÕ uzmanlÕ÷a ve standarda sahip olamayaca÷Õ ön kabulünden hareket
edilerek yargÕ organlarÕnÕn maksimum bir esas denetimine girme çabalarÕnÕn
yerindelik denetimi ile sonuçlanabilece÷i, bu durumla karúÕlaúmamak adÕna
yargÕ mercilerinin sebep ve amaç unsurlarÕ yönünden denetimden kaçÕnmalarÕ
gerekti÷i savunulmaktadÕr74.
66
67
68
69
70

71

72
73
74

KAYA, s. 51-52.
C.E. 27 Nisan 1951, Société Toni, Recueil, s. 312.
SCHWARZE, s. 267.
Ibid
øspanya ødari Usul Kanunu’nun 111. maddesine göre, idare her zaman maddi hatalarÕ ve
hesap hatalarÕnÕ düzeltebilir. Bkz. øspanyol Yüksek Mahkemesi’nin (Tribunal Supremo) 15
Mart 1971 tarihli kararÕ.
Bu hususta yetki, úekil ve usul kurallarÕ ile sÕnÕrlÕ bir denetimi vurgulamak üzere “dÕú denetim” terimini kullanan yazarlar da bulunmaktadÕr. Bkz. TAN, Ekonomik ødari Kararlar, s.
34-35.
ULUSOY, s. 50 vd.
Ibid
Ibid, s. 55; DøNÇER, s. 18.
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DanÕútayÕn, ba÷ÕmsÕz idari otoritelerin iúlemlerinin yargÕsal denetimi
söz konusu oldu÷unda ilk dönemlerde yo÷un bir esas denetimi tercih etti÷i
kararlarÕ bulunmaktaydÕ75. Ne var ki, son dönemdeki kararlarÕnda, yo÷un bir
esas denetimden kaçÕnmasÕ bir yana esas denetimine hiçbir úekilde teúebbüs
dahi etmedi÷i söylenebilir. Ba÷ÕmsÕz idari otoriteler söz konusu oldu÷unda
DanÕútay, sadece idari yaptÕrÕm teorisinin genel ilke ve prensiplerine uygunluk
ile idari usul kurallarÕnÕn tam olarak karúÕlanÕp karúÕlanmadÕ÷Õ hususlarÕnÕ
incelemektedir.
Ne var ki, idari yargÕ organlarÕnÕn bu tutumu, hukuk-ekonomi
ö÷retisinin terminolojisi açÕsÕndan konuya yaklaúÕldÕ÷Õnda negatif bir
dÕúsallÕk yaratmaktadÕr. Çünkü, yargÕnÕn bu kurumlarÕn iúlem ve eylemlerini
denetlemekten kaçÕnmasÕ, bu kurumlardan beklentileri son derece
arttÕrmaktadÕr. Bu kurumlarÕn adeta denetim, sa÷lamlÕk, güvenilirlik ve tatmin
edici olmak gibi hususlarda da belirleyici olmasÕ beklenmektedir. Oysa ki, söz
konusu kurumlarÕn fonksiyonlarÕ son derece farklÕdÕr76.
Konuyu sermaye piyasasÕ kurulu bakÕmÕndan de÷erlendiren EVøK’e
göre, bu durumun yarattÕ÷Õ en büyük sakÕnca, Devletin sermaye piyasasÕnÕ
bu úekilde sahiplendi÷i görüntüsünü vermesi77, yatÕrÕmcÕlar üzerinde sermaye
piyasasÕ faaliyetlerinde bir hazine garantisi oldu÷u izlenimi yaratmasÕ, ileride
meydana gelecek olumsuzluklarda Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun tek yetkili
ve amir konumunda kabul edilmesinden dolayÕ yetkililerin sorumlulu÷una
gidilmesinde, halkÕn önünde itibarÕnÕn sarsÕlmasÕna sebep olabilmesinde
kendini göstermektedir78.
EVøK’e göre Sermaye PiyasasÕ Kurulu sadece kâr ve risk paylaúmasÕnÕ
sa÷lamak amacÕyla hareket etmeli ve yatÕrÕmcÕ açÕsÕndan adeta bir garantör
mekanizmasÕ rolünü üstlenmemelidir. Bunun yerine, sermaye piyasasÕna
iliúkin bilinçsizli÷in, sÕcak para oyunlarÕnÕn ve borsanÕn bir kumar aracÕymÕú
75
76

77

78

Dan. 10. D., 24.02.1999 tarih ve E. 1999/282-K. 1999/663.
Ba÷ÕmsÕz idari otoritelerin organik ve iúlevsel özellikleri hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz.
ÇAKMAK, s. 27 vd.
Sermaye PiyasasÕ Kurulu baúkanÕ Vedat Akgiray’Õn Habertürk gazetesinden Rahim Ak’a
verdi÷i röportajda bu durumun izleri görülebilir: “DünyanÕn hiçbir yerinde bir SPK baúkanÕ yoktur ki kalabalÕk toplantÕlarda ‘Ey úirketler halka açÕlÕn’ desin. Tabiri caizse bir pazarlamacÕ gibi dolaútÕm ortalÕkta. Bunu bizden ziyade baúta borsalar ve aracÕ kurumlarÕn
yapmasÕ gerek. (…). BazÕ zamanlarda haddimi aútÕm, çok da kÕzanlar oldu bana Ankara ve
østanbul’da. ‘MakamÕma uygun davranÕyor muyum’ diye kendi kendime úüphe ettim. ‘Olsun’
dedim, konuúaca÷ÕmÕz úey duyulsun. Sermaye piyasalarÕnÕn sÕrasÕ geldi. Bu maya tuttukça
daha geri çekilece÷iz” Habertürk, 30 Ocak 2012, s. 8.
EVøK, s. 72.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, Sa. 4

293

Cem Ça÷atay ORAK

gibi de÷erlendirilmesi yaklaúÕmlarÕnÕn dikkate alÕnmak suretiyle, küçük
yatÕrÕmcÕyÕ daha etkin bir úekilde korumak amacÕyla, suç teúkil eden hukuka
aykÕrÕ eylemler bakÕmÕndan daha fazla müdahaleci olmasÕ gerekti÷ini ileri
sürmektedir79.
Kamu kurumlarÕnÕn ilgili hizmet alanÕnda uzman olmalarÕnÕn bireyler
üzerinde yarattÕ÷Õ algÕ ve idari yargÕ organlarÕnÕn etkin bir içerik denetiminden
kaçÕnmalarÕ ne yazÕk ki uygulamada bu kurumlarÕn iúlem ve eylemleri söz
konusu oldu÷unda matematikte kullanÕlan aksiyomatik yönteme benzer bir
süreci baúlatmÕútÕr.
Matametikte aksiyomatik yöntemde, aksiyomatik kavramlar80 do÷rudan
do÷ruya algÕlanÕr, bilgideki temel verilerdir. Her önermenin, her düúüncenin
ve her alt aksiyomun hareket noktasÕdÕrlar. TartÕúmasÕz do÷rulardÕr. Kimsenin
yanlÕú oldu÷unu iddia edemeyece÷i biçimde do÷ru olan önermelerdir. øspat
araçlarÕ aksiyomatik kavramlar üzerine bina edilir. Aksiyomatik kavramlar
matematikte objektiÀi÷in temeli olarak kabul edilirler.
Aksiyomatik kavramlar matematik gibi pozitif bilimlerde önemli
ve gereklidir. Ne var ki, hukuksal düzlemde bazen gri alanlar adalet ve
hakkaniyetin tesis edilmesinde çok önemli yer tutar. Zaten yapÕsÕ gere÷i
statüter bir hukuk dalÕnda bir idari makamÕn tesis etti÷i idari iúlemlere veya
talep üzerine hazÕrladÕ÷Õ raporlara salt konusunda uzman oldu÷u gerekçesiyle
aksiyomatik bir kimlik vermek bireyler açÕsÕndan bazÕ sakÕncalÕ sonuçlarÕn
do÷umuna sebep olabilir.
DanÕútay’Õn idari iúlemlerin denetiminde bazen matematiksel kesinlikte
do÷rular oldu÷unu kabul ederek verdi÷i kararlarÕ bulunmaktadÕr. Örne÷in
bir DanÕútay kararÕnda, üniversitelerin yaptÕ÷Õ özel yetenek sÕnavlarÕnda
verilen yanÕtlarÕn ve ortaya konulan çalÕúmalarÕn matematiksel bir kesinli÷i81
olmadÕ÷Õ, yetene÷in de÷erlendirilmesi için de bir soru-cevap anahtarÕnÕn
hazÕrlanmasÕnÕn olanaklÕ olmadÕ÷ÕnÕ vurgulamÕútÕr. Buradan hareketle, özel
yetenek sÕnavlarÕnda idarenin takdir yetkisi oldu÷u kabul edilmiútir82.
79

Ibid
Örne÷in, “iki noktadan yalnÕzca bir do÷ru geçer” sözü bir aksiyomdur. Aksiyom terimi, Latince axioma sözcü÷ünden gelmektedir. Latince’de aximona sözcü÷ü, “de÷erli ve uygun oldu÷u düúünülen anlamÕna gelir”.
81
Vurgu tarafÕmÕzdan yapÕlmÕútÕr.
82
Dan. 5. Daire, 13.11.1996 tarih ve E. 1994/7743-K. 1996/3110, DD, S. 93, 1997, s. 436-437;
Dan. 8. Daire, 10.04.1991 tarih ve E. 1991/2-K. 1991/744, DD, S. 82-83, 1992, s. 666.
80
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ødarenin faaliyetlerinde matematiksel bir kesinlik aramak; ya da
yukarÕdaki analojiden yola çÕkarak aksiyomatik hareket etmek ikili bir netice
ortaya çÕkarÕr. Bir taraftan, matematiksel kesinli÷in oldu÷u durumlarda idarenin
takdir hakkÕ tamamen ortadan kalkacak ve söz konusu matematiksel do÷ruya
uygun úekilde tesis edilmeyen iúlem hukuka aykÕrÕ mÕ kabul edilecektir? Di÷er
yandan, somut olayda oldu÷u gibi, matematiksel bir kesinli÷in var olmadÕ÷Õ
hallerde idareye geniú bir takdir hakkÕ verilerek yaptÕ÷Õ iúlemler neredeyse
¿ilen yargÕsal denetimin dÕúÕna mÕ çÕkarÕlacaktÕr?
Konumuzla do÷rudan ilgisi olmasa da bunun di÷er bir örne÷i de sa÷lÕk
hizmetlerinin yürütümünde ortaya çÕkan zararlarÕn tazmininde karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr. Bu sebeple açÕlan tam yargÕ davalarÕnda Yüksek Sa÷lÕk
ùurasÕ’nÕn görüúleri aksiyomatik önermeler olarak kabul edilmekte ve idari
yargÕ yerleri tarafÕndan davanÕn kabulü ya da reddi yolunda tek dayanak olarak
anÕlmaktadÕr. Örne÷in, erken teúhis konulamamasÕ sebebiyle hastanÕn ölümü
ve bu süreçte hastanÕn dosyasÕnÕn kaybedilmesi gibi özensizlikler de gerekçe
gösterilerek bir tam yargÕ davasÕ açÕlmÕútÕr. Yüksek Sa÷lÕk ùurasÕ’nÕn erken
teúhis konulsa dahi sonucun de÷iúmeyece÷i yönündeki kanaatine istinaden
dava reddedilmiútir. DanÕútay ise söz konusu kararÕ onamÕútÕr83. DolayÕsÕyla,
Yüksek Sa÷lÕk ùurasÕ’nÕn görüúü adeta dosyadaki tek geçerli delil olarak
görülmüú ve aksiyomatik bir kimlik kazanmÕútÕr.
Teknik incelemeyi gerektiren bir konuda øYUK’nun 31. maddesinin
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na yaptÕ÷Õ yollama uyarÕnca bilirkiúilik
müessesesine baúvurulmasÕ elbette gereklidir. Ne var ki, bilirkiúi raporlarÕna
aksiyomatik bir nitelik kazandÕrmak yerinde de÷ildir. Örne÷in, yukarÕdaki
dava örne÷inde oldu÷u gibi idarenin özensizli÷i sebebiyle maddi tazminat
olmasa dahi en azÕndan manevi tazminata hükmedilebilirdi.
6100 sayÕlÕ Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. maddesi ile
hukukumuza uzman görüúü müessesesi girmiútir. øYUK’nun 31. maddesinde
bu hususta Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na açÕk bir atÕf yoktur. Ne var
ki, HMK’nun 124(Õ) maddesinde dava úartÕ olarak düzenlenen derdestlik
müessesesine de øYUK’nda açÕk bir atÕf olmasa dahi yargÕlama hukukunun
esaslarÕndan biri olarak görüldü÷ü için idari yargÕda da yer verilmesi yönünde
görüúler vardÕr. Bu ba÷lamda, savunma hakkÕ çerçevesinde uzman görüúü
kurumu da idari yargÕlama hukukunda uygulama alanÕ bulmalÕdÕr. Bu sayede
en azÕndan kamu kurumlarÕndan uzman olduklarÕ gerekçesiyle alÕnan ve tek
83

Dan. 10. Daire, 26.05.1999 tarih ve E. 1998/4814-K. 1999/2945 sayÕlÕ kararÕ. DD, Y. 30, S.
102, 2000, s. 652-653.
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baúÕna maddi gerçe÷i aydÕnlattÕ÷Õna inanÕlan görüú veya raporlarÕn daha etkili
bir úekilde denetime tabi tutulmasÕ olanaklÕ hale gelebilir.
ødari iúlemlerin yargÕsal denetimi ve idarenin sorumlulu÷u, idare
hukuku ilke ve kurallarÕ çerçevesinde, gerekti÷inde kamu hukuku ilke
ve kurallarÕ da gözetilerek, özel hukuk müesseselerinden de yararlanmak
suretiyle idari yargÕ organlarÕnÕn kararlarÕyla oluúup geliúmektedir. Nitekim,
özellikle idarenin sorumlulu÷una iliúkin açÕk bir yasal dayanak olmasa dahi,
idari yargÕ denetiminin kendine özgü niteli÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda idarenin
sorumlulu÷unun kayna÷Õ, kapsamÕ, úartlarÕ ve sonuçlarÕnÕn idari yargÕ
içtihatlarÕ vasÕtasÕyla belirlenmesinin gerekli ve yararlÕ oldu÷u doktrinde kabul
edilmektedir84. DanÕútay kararlarÕnda ifade edildi÷i üzere, idari yargÕda idari
yargÕç, önüne getirilen uyuúmazlÕkta taraÀarca ileri sürülmeyen tüm mevzuat
ve hukuk ilkelerini re’sen nazara alarak karar vermektedir85.
Söz konusu yaklaúÕm idarenin sorumlulu÷unu anonim bir yapÕya
dönüútürmez. Aksine, bireylerin idarenin eylem ve iúlemlerinden do÷an
zararlarÕnÕn tam olarak giderilmesi bakÕmÕndan idare yargÕcÕna hareket alanÕ ve
esneklik sa÷lar. Bu süreçte, hukukun genel ilkeleri, milletlerarasÕ anlaúmalar
ve hatta özel hukukun sorumluluk rejimi de destek kaynaklar arasÕndadÕr.
Ancak idari yargÕ organlarÕnÕn, özellikle uzmanlÕk ilkesinin modern
tanÕm ve kapsamÕna uygun kararlar verdi÷ini söylemek mümkün de÷ildir. Bu
hususta yeni tarihli bir karar aúa÷Õya alÕnmÕútÕr.
Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü uzmanlÕk ilkesine göre faaliyet
gösteren bir kamu kurumudur. Somut olayda, davacÕ úirket ile DSø arasÕnda
hidroelektrik santral projesine iliúkin olarak bir su kullanÕm hakkÕ anlaúmasÕ
imzalanmÕú ve bu çerçevede davacÕ úirket tarafÕndan DSø’ye ödenecek enerji
hissesi katÕlÕm bedeli sözleúmede hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. Enerji hissesi
katÕlÕm bedeli bizzat DSø tarafÕndan hesaplanmÕútÕr. Ne var ki, sözleúmenin
imzalanmasÕnÕn ardÕndan enerji hissesi katÕlÕm bedeli DSø tarafÕndan tek
yanlÕ olarak de÷iútirilmiú ve arttÕrÕlmÕútÕr. Ne var ki, ilgili mahkeme gerekçeli
kararÕnda, DSø tarafÕndan 5346 sayÕlÕ Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun geçici
4. Maddesinin DSø tarafÕndan yanlÕú yorumlandÕ÷ÕnÕ ve hesaplamanÕn yanlÕú
yapÕldÕ÷ÕnÕ, yanlÕú yapÕlan hesabÕn DSø tarafÕndan düzeltilmesi suretiyle
84

85

DURAN, Türkiye ødaresi, s. 9-10; ÖZAY, s. 714-715; ÖZGÜLDÜR, s. 31; GÜRSEL, s. 16;
YargÕ içtihatlarÕnÕn Avrupa Birli÷i idare hukukunun kaynaklarÕ arasÕnda yer aldÕ÷Õna iliúkin
açÕklamalar için bkz. SCHWARZE, s. 59-64.
Dan. 12. D. 13.05.1968 t. ve E. 1682/K. 1099, DanÕútay Kararlar Dergisi, S. 123-126, s. 443;
DanÕútay Daireler Kurulu, 31.03.1967 t. ve E. 1682/K. 412, Amme ødaresi Bülteni, S. 13, s. 6.
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tesis edilen idari iúlemin hukuka uygun oldu÷una karar vermiútir86. DSø,
kuruluú kanunu çerçevesinde ve uzmanlÕk ilkesine uygun úekilde ülkemizde
uzun yÕllardÕr baraj inúaatÕ ve iúletilmesi ile iútigal etmektedir. DSø bu tip
hesaplamalarÕ uzun yÕllardan beri yapmaktadÕr. Bu konuda uzman teknik
personeli de vardÕr. Bizzat DSø tarafÕndan yapÕlan hesaplamanÕn, yine DSø
tarafÕndan yanlÕú yapÕldÕ÷Õ gerekçesiyle de÷iútirilmesi hukuka ve uzmanlÕk
ilkesine aykÕrÕdÕr. YukarÕda yapmaya çalÕútÕ÷ÕmÕz kavramlaútÕrma dikkate
alÕndÕ÷Õnda ise, bu durum “uzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn pozitif
etkisine” tamamen aykÕrÕdÕr. Çünkü, teknik imkan ve personel kalitesiyle
DSø’den haklÕ olarak beklenen husus, bu hesaplamanÕn tam ve do÷ru olarak
yapÕlmasÕdÕr. DavacÕ úirket de bu hesaplamanÕn do÷rulu÷una güvenerek
sözleúmeyi imzalamÕútÕr.
SONUÇ
AnayasanÕn 123(1) maddesi uyarÕnca idarenin görevleri kanunla
düzenlenir. ødare, ancak kanunlarda kendisine bÕrakÕlmÕú alanlarda
faaliyet gösterebilir. “Kamu kurumlarÕnÕn uzmanlÕk ilkesine göre faaliyet
göstermeleri, kendilerine bÕrakÕlmÕú faaliyet sahasÕ ile sÕnÕrlÕ úekilde faaliyette
bulunabilmelerini gösterir” biçimindeki klasik açÕklama, idare hukukunun
temel ilkelerinden olan idarenin kanunili÷i ilkesinin tekrarÕndan baúka bir
úey de÷ildir. DolayÕsÕyla, uzmanlÕk ilkesinin mahiyetini tatminkâr biçimde
açÕklamaktan uzaktÕr. ødari yargÕ mercileri de söz konusu klasik tanÕmÕ
dar yorumlama e÷ilimindedir. Oysa ki, kamu kurumlarÕnÕn temel faaliyet
alanlarÕyla az çok ilgili ek faaliyetlerde bulunabilmeleri mevzuatta açÕk bir
yasaklayÕcÕ hüküm olmadÕ÷Õ taktirde uzmanlÕk ilkesine aykÕrÕ olmamak
gerekir.
UzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕ olarak kavramlaútÕrmaya
çalÕútÕ÷ÕmÕz sahada ise uzmanlÕk ilkesinin pozitif ve negatif etkisini kuramsal
bir temele oturtmaya çalÕútÕk. UzmanlÕk ilkesinin pozitif etkisi aslÕnda kamu
kurumlarÕndan beklenen hizmetin ve yapÕlan iúlemlerin standardÕ ile ilgilidir.
Bu do÷rultuda kamu kurumlarÕ da yüksek standartla, uzman olduklarÕ hizmet
alanÕnda kendilerinden beklenen kalite, yeterlilik ve basitli÷e uygun úekilde
hizmet vermek zorundadÕr. Bu beklenti eúi÷i idari teúkilat içerisinde yer alan
di÷er kuruluúlara nazaran daha yüksektir.

86

Ankara 9. ødare Mahkemesi, 10.02.2012 tarih ve E. 2009/52-K. 2012/110 (yayÕnlanmamÕútÕr).
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UzmanlÕk alanÕnÕn sÕnÕrlarÕnÕn kamu yararÕ ve hizmet gereklerine uygun
úekilde tespit edilmesini ise uzmanlÕk ilkesinin modern tanÕmÕnÕn negatif etkisi
olarak adlandÕrmÕú bulunuyoruz. Kamu kurumlarÕnÕn araç-gereç gibi ¿ziksel
imkânlar yanÕnda insan kayna÷ÕnÕn ehliyetine iliúkin olarak da gerek ve yeter
ölçüde bir farkÕndalÕ÷Õ olmalÕdÕr. Bu durum özellikle düzenleyici iúlemler
yapÕlÕrken göz önünde bulundurulmasÕ gereken bir noktadÕr.
ødari iúlemlerin yargÕsal denetimi ile idarenin sorumlulu÷unun tespit
edilmesinde uzmanlÕk ilkesinin tanÕm ve kapsamÕnÕn modern bir yorumla
ele alÕnmasÕ yargÕsal denetimi etkinleútirecektir. Bu sayede, özellikle kamu
kurumlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda yetki ve amaç denetimi gibi kategorik denetim
parametreleri dÕúÕnda da bazÕ ölçü normlar geliútirilmiú olacaktÕr.
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