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Yönetsel

Yargı Kavramından

Ne

Anlaşılır?

Yönetsel yargı, kısaca yönetimi yargılayan yargıhklar dizgesi demektir.1
Bu kapsama, yakın zamana kadar «Danıştay» ve yönetsel yargı göreviyle do
natılmış kurullar girmekteydL Üyeleri yargıç ve kendileri mahkeme niteli
ğinde olmayan, sadece yaptıkları iş yargısalolarak nitelendirilen bu kurul
ların anayasal kurallar karşısındaki durumu tartışmabydı. 1982 Yönetsel Yar
gı reformu ile bu kurulların yargısal görevleri kaldırıldığından sorunun bu
yanı çözümlenmiş bulunmaktadır.

Günümüzdeki sorunlar, yönetsel yargı çokluğu nedeniyle ortaya çıkmak
ve SAyıŞTAYYın yönetsel yargı olup olmadıkları sorulabilir.
Bunlar «özel görevli» yönetsel yargı olmakla birlikte yönetsel yargı düzeni
dışında kalmaktadırlar. Bilindiği gibi AYİM ve SAYIŞTAY kararları DANıŞ
TAY denetimi dışındadır. Bu, yönetsel yargıda hukuk uygulama birliğini
güçleştiren bir durumdur.Aanayasada (m. 160/2) «vergi, benzeri mali yüküm
lülükler ve ödevler hakkında» Danıştay ile Sayıştay kararları arasında çıka
bilecek uyuşmazhklarda, Danıştayanlayışına uyulması gerektiği yolundaki
hüküm sorunları çözmekte yetersizdir.
tadır. AYİM2

Konunun bir başka yanı da yönetim hukuku uygulama tekelinin yönet
sel yargıya ait olmamasıdır. Yönetsel yargı kapsamı dışındaki yargı yerleri
ve yüksek mahkemeler de yerine göre yönetim hukuku uygular.4 Anayasa
." 1990

yılına

girerken Türkiye'de Denetimin Etkinlik ve Verimliliw Konulu Sempozyumda
metnidir. Ankara, 14 Aralık 1989.
Prof. Dr. Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Faküıtesi Öğretim üyesi.
Adli yargıyı belirgin kılan özellik uyguladığı hukuk kuralları değil, yargıladığı işer, özel
likle davalının kimliğidir. Yönetim bir kamu hukuku öznesi olarak adli yargı önüne çı
kanlamuz.
2 Bkz. Lütfi Duran, «Askeri İdarenİn Yargısal Görev ve Yetkisinİn Sınırları» Onar AnnaAtanı,
İstanbul 1977, s. 193 vd.
3 Bkz. Lütfi Duran,,,Sayıştay Yüksek Mahkeme DeWI Ama Bir İdari Yargı Merciidir» Anune
İdaresi Dergsl, C.7, S. ı, 1974, s. 2 vd.
4 Bk. T. Tan
T. Akıllıoğu, «1961 Anayasası ve Türkiye'de Yönetim Hukukunun Uygulama
Alanı Sorunu» Amme IdaresI Dergisi, C. 11, S.2, 1978, s. 36 vd.
yapılan konuşma
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Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu yönetim hukuku
nun «içtihat mahkemeleri» niteliği taşır. Aynı biçimde Yargıtay'ın, özellikle
Dördüncü Hukuk Dairesi'nin kararlarının yönetim hukuku bakımından öne
mi açıktır. Dolayısıyla yönetim üzerinde yargı denetiminin sadece yönetsel
yargı tarafından yapıldığı sanılmamalıdır. Anayasanın 125. maddesinde de
«yönetimin yargısal denetiminden» söz edilmekte olup, bu kavram yönetsel
yargı dışında kalan yargıları da kapsamaktadır.
Kısaca belirtmek gerekirse, yönetsel yargıdaki «çok başlılık» ve yönetim
hukuku uygulamasındaki farklı anlayışlar, denetimle sağlanmak istenen
«dil ve anlayış» birliğinin gerçekleşmesini gilçleştiren önemli etmenlerdir.

Denetim

Kavramı

Denetim geniş kapsamlı bir kavramdır. Yönetim bilimi açısından dene
tim, bir davranış modeline uygwılıiğun araştırılai'ak gerekli düzeltmelerin
yapılması amacına yönelik işleri kapsamaktadır. s
Yargısal denetim denetim türleri arasında ayrı bir önem taşır. Yargı de
netiminin kimi yanları yalnızca kendisine özgüdür. Bunların, başka denetim
türlerinde kullanılması söz konusu değildir.

Bu özellikler denetimi yapanbr, uygulanan yöntem ve sonuçları bakı
belirtilebilir. Bilindiği gibi yargı denetimi yapanlar, mahke
me ve yargıç konumundadır. Bu konum ayrıcalıklı ve başkalarına kapalıdır.
Temel özelliği «bağımsızlık»tır.
mından kısaca

Uygulanan yöntem, yargıya özgü olmakla birlikte, bu yöntemin ilgilileri
koruyucu özelliklerinin yönetsel yönteme geçmesi ve orada da
kullanılması, istenen bir sonuçtur.6 Yargı yönteminin yönetirnce de izlen
mesi koruyucu ve güvenceli oluşu nedeniyle istenİrse de ağır işleyişi, eko
nomik ve etkili olmayışı gibi nedenlerle eleştirilir. Bunun Yönetime uyar
lanması gerektiği savunulur.

ve

tarafları

Sonuçları bakımından ele alınırsa, :yargı denetimi bir bakıma «en
tartışmayı keser, düzenlediği toplumsal ilişkiler alanına

yoldur. Zira

etkili»
«kesin

lik» ve «istikrar» getirir.
Denetimin Toplumsal İşlevi ve Bu Bağlamda Yönetsel Yargı Denetiminin
İşlevleri

Denetim yönetsel işleyişte gerekli düzeltmelerin yapılması amacına yö
nelik bir işlevdir. Yönetim bilirnde yargı denetimin iletişim kanallarında
meydana -gelen tıkanmaları giderme işlevini yerine getirdiği kabul edilmek
tedir.
5 Bkz. Denis Lcvy, «AspeLlS gcneraux du contrôlc» L'adınlnistretion publique, Paris A Cohn,
1971, s.332-34 Ayrıca H.A. Simon ve ark. Kamu Yönetbnl (Çev. C. Mıhçıoğlu), Ankara,
1975, s 476-521.
6 Bkz. A. Ülkü Azrak, "Yargı ve İdare (İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik
Deneme»), Istanbul HukukFakültesi Mecmuası, C.34, S.1-4, 1969, ~. 129 vd.
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düzeyler arasında etkileşmeyi sağlamak ama
ile yürütülür. Bu yolla katmanlar ve öğe
ler arasında bilgi akışı sağlanır. Pek çok nedenle bu iletişimin tıkandığı, ya·
pılamadığı görülür. Bu, istenmeyen bir durumdur. Bir bakİma denetim tıkan
manın oluşmasını önlemek veya tıkanmayı gidermek işlevinden ibarettir.
Toplumsal

ilişkiler, çeşitli

cıyle oluşturulan iletişim kanalları

Toplumsal ilişkilerde anlaşmazlıklar iletişim kanallarında meydana ge
len bozukluklar olarak da tanımlanabilir. Yönetsel yargı, yönetim hukuku
denilen aracı kullanarak tıkanıklığı gidermeye çalışır. Anlaşmazlığın kalk
ması iletişim kanalının açılarak akışın sağlanması ile sonuçlanır. İletişim,
kararların alınmasına ve uygulanmasına, kısaca etkililiğe yönelik temel
işlevdir.

yönetim hukuku yönetselorganların toplumsal
özel bir dildir. Yönetim, etkinliklerini bu dil ara
cılığı ile yürütür. Dolayısıyla, yönetimin denetiminde etkinlik ve verimlilik,
yönetim hukukunun yapısı ile ilgili bir konudur. Başka bir anlatımla dene
timin asıl amacı, yönetsel işlevin temel amacı olan «verimlilik ve etkinliği» 7
Toplumbilimsel

açıdan

ilişkilerinde kullandıkları

sağlamaktır.

Yönetim hukukunun yönetsel işleyişi etkili ve verimli kılmak amacının
bir başka temel amacı da «bireyin konınması»dır. Bilindiği gibi
özellikle kolluk yetkileri incelenirken temel yaklaşım bireyin korunmasıdır.
Günümüzde, sadece kolluk bakımından değil genelolarak bütün yönetim
hukuku etkinliklerinin bireyin korunması yaklaşımı içinde ele alındığı gö
rülmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1977 tarihli bir «Öneri»
(Recommandation) ile üye ülkelerin yönetsel işlemlerde bireyi koruyucu
enalt düzeyi belirlemiş bulunmaktadır.8 Bizde bazı değişiklikler yapılmak
kaydıyla bu düzeyin korunduğu söylenebilir.

yanı sıra

Bireyin en çok «incelendiği» yönetsel alanlardan biri de kolluk işlerinin
«vergi ve gümrük» işlemleridir. Bu nedenle 1955 yılında Messina'da
yapılan bir Sempozyumda «Bireyin Maliye ve Gümrük İşlemleri Karşısında
Korunması» ele alınmıştır. 9
yanı sıra

Vergi ve Gümrük İşleri hemen her ülkede oldukça sıkı bir yönteme
(usule) bağlanmıştır. Bu bakımdan 1977 tnrihli genel koruma düzeyinin üze
rine çıkıldığı gerçektir. Bu alanda daha sıkı bir korumanın düzenlenmek is
tenmesi, bu alanda aynı zamanda kişilerin özel yaşamlarına ve ekonomik
etkinliklerine ilişkin bilgilerin toplunmasının ve işlemden geçirilmesinin söz
konusu olmasıdır.
Başka bir anlatımla özel hukuk ilişkilerinin en önemlileri olan iktisadi
etkinlikler vergi ve gümrük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yönetirnce
denetim altında tutulmaktadır. Bu denetimin ölçüsü, özellikle toplanan bil

7 Bkz. H. A. Simon, agv, s.453-474.
8 Bkz. T. AkılllOğlu, «Bireyin Yönetsel İşlemler Karşısında Korunması ve Yönetim Hukuku
muz», Amme Idaresi Dergisi, C.14, S.3, 1981, s. 37 vd.
9 Bkz. La protection de l'indlvidu a I'egard des actes des administratlons fiscale et dou~niere,
Actes du Colloque organise par Conseil de l'Europe, Messine, 25·27 Mars 1985.
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gilerin ne biçimde ve hangi amaçlarla değerlendirildiği, gerekiyorsa kimlere
ve hangi makamlara aktarıldığı son derecede önemli noktalardır.
Önem taşıyan bu noktalarda Avrupa Konseyi bağlamında bir ortak hu
kuk oluşturulmasına çalışılmaktadır. ıo Özellikle ilgililerin yönetim elindeki
bilgilerin doğrultulmasını veya kayıttan silinmesini istemI:'! hakkı ve bu hak
kın kullanılması yöntemi düzenlemelerin kilit noktasıdır.
Kısaca belirtmek gerekirse, denetim olgusunu sadece meslekten denet
çiler eliyle yapılan bir işlem olarak anlamamak gerekir. Bugün denetimin
en etkili biçiminin yönetilenler eliyle yapılabileceği kabul edilmektedir. An
cak bunun yapılabilmesi yönetimde açıklığın sağlanmasına bağlıdır. Buysa
başlı başına bir konudur.

Bununla birlikte halkın yönetim elindeki bilgileri öğrenmesinin dene
timde çağdaş yaklaşımın temel gereği olduğu kabul edilmelidir. Halkın öğ
rendiği verilerin yanlış veya amacından saptırılarak kullanılması güçtür. Ne
var ki bu süreç pahalı, kimi zaman ekonomik sayılmayan sonuçları da bir
likte getirmektedir. Öte yandan yönetimin böyle bir açılışa karşı göstereceği
direnç ve olumsuzluklar da hesaba katılmalıdır. Bu nedenle olması gereken
ve yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen bu sistem bir yana bırakılırsa,
yönetimin denetiminde en etkili iki eski yol yönetsel denetimle yargı dene
timidir.
Yönetsel Denetim İle Denetiminin Karşılaştınıması
Bu nedenle, yönetimde her ögenin aynı zamanda bir denetim/gözetim
söylenebilir. Kısaca yönetsel denetim, kendiliğinden varolan,
yönetim işlevinde saklı bir niteliktir. Buna karşılık yargı denetimi kendili
ğinden (re'sen) harekete geçemez. Bu onu yönetsel denetimden ayıran önemli
bir özelliktir. Bu konuda 1961 Anayasasının 114. maddesinin «Yargı Deneti·
mi» olan başlığının yönetsel denetimle karışıklığa yol açar gerekçesiyle 1971
değişikliği ile «Yargı Yolu>>na çevrilmesi bize özgü bir duyarlıktır.
işlevi yaptığı

Öğretide, yönetsel denetimle yargı denetimi arasındaki farklar vurgula
nırken, yargı

denetiminin «hukukilik denetim İ» olduğu özenle belirtilir. Bu
yönetsel denetim, ele alınan konunun sadece hukuki yanları ile
sımrlı olmayıp, her bakımdan yapılır. Bu kapsama, yönetsel kararın alınış
ve uygulanışında izlenen yönetsel politikalar, ekonomik/toplumsal amaçlar
girmektedir.
na

karşılık

Yönetsel denetimin (hiyerarşik denetim ve vesayet denetimi dahil), aynı
zamanda hukuksallık yanında hukuk dışı tüm konularda tam olarak gerçek
leştirilmesinin amaçlanmasının denetçilik uğraşını en önemli iş haline getir
diği açıktır.

Bu nedenle olacaktır ki uzun zamandan bu yana (1964 tarihli MEHTAP ra·
porundan günümüze) yönetim de denetçilik işlevi üstlenenlerin ayrı bir «sı
10 Bu konuda Türkiye tarafından da imzal:mmış bulunan bir andıaşma bulunmaktadır. Bkz.
Convention pour la protecdon des penonnes a l'egard du traltement autoınatise des doıuıees
a caraclere personneı, Strasbourg 28.1.1981, STE No. 108.
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nıf»

olarak düzenlenmesi, bu sınıfa girenlere artınımış «güvence» (teminat)
istenmektedir. Denetçileri temsil eden bir kuruluşça 1989 yılı için
de hazırlanan bir KHK tasansına göre genel yönetim ve yerel yönetimlere
mensup bütün denetçilerin bir özerk denetim kamu kurumu içinde toplan
ması da önerilmişti. 11
tanınması

Bu denli önem taşıyan bir işlevin ayn ve özerk bir kuruluşa verilmesini
onaylarnak, desteklemek gerekmez mi? Kanımızca bu soruya denetim kav
ramını yeniden gözden geçirerek yanıt vermek daha uygundur. Denetim, yö
netsel işlevin içinde saklı bir özelliktir. Yönetsel işlevin etkililiğini sağlaya·
cak önlemlerin alınması da yönetsel nitelik taşır. Ancak karar organı bu iş
levi kendisi yerine getirdiği gibi iş bölümünün doğası gereği ayn bir dene
tim organına da gereksinme duyulmuştur. Yönetim bilim açısından denetici
organlar karar organına yardımcı nitelik taşırlar. Bunlann kendi başlanna
ayn karar organı gibi davranmalan beklenmez/istenmez. Aksi takdirde, yö
netimden ayn denetim, yargısal işleve dönüşebilir.
Ayn bir yönetsel yargıya sahip olmayan sistemlerde, yönetim içinde ol
makla birlikte kendilerine özerk konum sağlanmış denetim organları (örn.
administrative tribunals) bulunmaktadır. Aynk olarak yönetsel yargı sistemi
olduğu halde özerk denetim organı (Bizde, Radyo, Televizyon Yüksek Kuru
lu) bulunduran ülkeler de vardır. Ancak bunlar özellik taşıyan belli konular
da kurulmuş ve görevlendirilmişlerdir. Bizde önerildiği gibi genel görevli
özerk bir denetim kurumuna gereksinme bulunmamaktadır. Zira bu işlev yö
netsel yargı tarafından yerine getirilmektedir.
Gerçekten yönetsel yargının tarihsel gelişimine bakıldığı zaman, yöneti
min yargısal denetiminin önceleri yönetsel kuruluşlar eliyle yapıldığı, gide
rek bunlara özerklik tanındığı ve yönetimden aynlarak {(tam» yargısal ku
ruluş durumuna geldikleri görülmektedir. Bu nedenle, bizde denetçilerin ayn
organik yapı istemeleri yönetsel yargıya koşut bir kuruluş istemekle aynı
anlama gelmektedir.
Danıştay türü yönetsel yargıda günümüzde de yönetim içinden gelme
nin etkileri sürmektedir. Bilindiği gibi Danıştay'ın bir kesimi yargısal olma
yan yada salt yönetsel işlere bakmaktadır. Danıştayımızın yönetsel işlerde
salt hukuksanık nedenleriyle bağlı olduğu söylenemez.

Buna karşılık, yukanda da belirtildiği gibi, yargısal işlev yapılırken yö
netsel yargının «hukukilik denetimi» ile sınırlı olduğu kabul edilir. Bir bakı
ma yönetsel denetim ile yargısal denetimin de sınınnı çizen bu aynm üze
rinde durulması gereklidirP Kısaca, hukukilik ile takdir yetkisi denetimi,
ıı

Denet-de

ıı

Kanımızca

tasarısı.

«hukukilik» çerçevesinin saptanması son çözümde yargıca ait bir yetki (bir ba
yetkisinin özü niteliğinde) oldu~ndan, yargıcın yöneticIye özgü oldu~ ianılaıı
denetim ölçüıerini kullanması (gerektiğinde bilirkişiye başvurarak) mümkündür ve yapıl
maktadır. Başka bir anlatımla yargı denetimİnin hukukilik ile sınırlı oluşu fazla anlamlı
veya gerçekçi bir yaklaşım değildir. Buna karşılık yargı denetiminin sonuçları açısından
sınırlanması mümkün ve gerçektir. Örneğin iptal davası ile sadece işlemin ortadan kaldı
rılabildiği, yönetim yerine geçilerek işlem yapılamaması bir gerçektir. Ancak bu gerçeğin
yine bir kuralla de~lştirilmesi. yargıca böyle bir yetki tanınması da mümkündür. İtalya'da
kıma yargı
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hukuki olmayan ile yerindelikdenetimiarasında biryakın ilişki kurulmak
tadır. Bu kavramlar birbirlerini tamamlayan karşilıklı çiftler olarak kulla
nılmaktadır.

Takdir Yetkisinin Denetimi ve Yerindelik Denetimi
Duran, 1961

Anayasasına'

1971

değişikliği"

Yasağı

ile giren· «yönetimi engelleme

yasağı»nın yönetsel yargının yerleşik içtihadinda etkili olmadığını saptarken,

1982 Anayasasında da bu yasağın yer aldığını; ancak İdari Yargılama Usulü
Kanununda yer alan -«yerindelik denetimi yasağı»nın· «yerindelik» kavramı
nın belirsizliği nedeniyle Anayasaya geçirilmediğini belii'tmektedir,ll
Anayasada «yerindelik denetimi yasağı» yer alınamakla birlikte, bileşik
biçimde «yönetime karışma yasağı» düzenlenmiştir. Bu yasak, yönetici ye
rine geçme, yönetime buyruk verme, takdir yetkisini . engelleme konularında
ayrı ayrı ifade edilmiştir. Aslında bu konu bilindiği gibi Danıştayımızın yer
leşik içtihadı ile eskiden bu yana çözüme kavuşturulmuş bulunuyordu.. Bu
defa da düzenlemenin etkisİ olmayacağı umuİuYördu. Ne var· ki Danıştay
kararlarından anlaşıldığına göre yönetim yargıcı özellikle «takdir yetkisinin
denetimİ» .ve yerindelik» konularında eski çizgiİerden uzaklaşma eğilimi gös
termektedir.14
Takdir yetkisinin. denetimi, klasikyönetim hukuku öğretisince «olum
suz yaklaşımla» ele aiınmıştır. Başka bir anlatımlayönetimin takdir yetki
sinin «saptırıldığı», «kötüye kullandığı», «açık hata yapıldığı», «hukuksal ni
telerne bozukluğu» gibi belli nedenlerle (kanıtlama yükü davacıda olmak kay
duyla) denetlenebileceği kabul ediliyordu. Danıştayımız memur hakkında ya
pılan işlemlere ilişkin olarak verdiği bir İBK'nda (1941) belirttiği gibi, yöne
timin takdir yetkisinibelli nedenlere bağlı kalmaksızın her yönüyle denet
leyebileceğini kararlaştırmıştır. Bunun yerleşik bir anlayış olduğu açıktır.
1971'den bu yana anayasalara ve yönetsel yargı yasalarına konulan ku-
rallarla takdir yetkisinin denetimine bir sınır getirilmek istendiği anlaşıl
maktadır.

kimi konularda (merito) yönetim yargıcının yönetim yerine geçerek işlem yapması ~urala
bağlanmıştır.
Bkz. Pietro Virga, La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica.
amministrazione, Milano Giuffre, 1971, ·s. iS3,'d. Fransa'da tehlikeli işletmelere verilen izin
lerde, yıkmakararlarındave. vergi ·davalarındayargıcın çeşitli yoğunluktayerine geçme
yetkisi kullandığı bilinmektedir. BIqo;. Jacques ChevaUier, «Vinterdicıion. pour lejuge.
admİnistratif de faire acte d'administrateur» L'Actuaıite Juridique, Droıt Adınhıistratlf, No.
2, 1972, s; 79-80. Öte yandan yönetime buyruk verme yasa~ı da götürü bir kavramdır. Yar
gıcın bir dava bağlamı olmadan buyruk verinesi kuşkusuz söz konusu edilemez. Yada yar
gıçtan yönetime buyruk vermesi istemİ ile dava açılamaz. Ancak yönteme uygun her dava
sonucunda verilen kararın bir buyruk olduğu tartışılmaz. Bkz. geniş bilgi için Yıldırım
Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçlan, :Ankara 1970, s.111-120.
13 Bkz. Lütfi DURAN, «İdari lşlem Niteliğinde Yargı Kararıyla Vergi Davalarının çözümü» (I),
Amın.e İdaresI Dergist; GIt 20, Sayı 4, s.4. Ne var ki, yerindelik denetimi yasağımn Anaya
sada olmaması yerine- yasada olmaması ye~knirdi.
14 Bu bildiri kapsamını çok genişletmiş olaca~ından yargıkararlarına yer verilmemiştir. Bu
konuda örnek ve geniş açıklama için Bkz.· Lütfi Duran, ~İdari İşlem Niteliğinde Yargı Ka
rarıyla Yargı Davalarının çözümü» (I) ve (II), Amme İdaresi Dergisi, C.20/4, 1987, s.3-17
ve C.21/1, 198.8, s.63.-77.

YÖNETSEL YARGI VE DENET!MtN ETKİNLİG!

Yönetsel yargı bu kurallarla getirilmek istenen
bul etmekte ve yorumlamaktadır.

sınırlamayı

9
giderek ka

Örneğin Sekizinci Daire bir kararında yerindelik denetimi yasağının bir
tanımını yapmıştır.

Yüksek Mahkemeye göre yerindelik jenetiminden <<ida
renin nesnel değerlendirilmesi olanağı bulunmayan işleyiş zorunluklarının
yada hukuksal sınırlar içindeki seçeneklerden birine karışılması» anlaşılmalı
dır.1 s Bu tanımdaki yaklaşım benimsenecek olursa, takdir yetkisinden ayrı
bir yerindelik alanı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Tanıma göre yerin
deliğin belirgin özelliği <ddatenin işleyiş zorımluğımdan kaynaklanması» ve
«nesnel değerlendirme olanağı bulunmaması»dır. Böyle bir alanın kabulü yö
netimin bütün davranışlarının hukuk kuralları ile açıklanması ilkesiyle çelişir.
«Hukuksal sınırlar içindeki seçeneklerden birine karışılması»16 yerinde
lik denetimine örnek gösterilmekle birlikte, bu yeni bİr alan değil, yapılma
ması gereken bir takdir denetimi hatasıdır.
Takdir ve yerindelik alanları ayrımı yapılması, birincinin hukuk kural
yönetime tanıdığı serbest alan, ikincinin hukuk kuralları ile düzen
lenmediği için denetlenemeyen alan olarak kabulü anlamına gelmektedir.
Oysa yönetim hukukunun temel düşüncesi, yönetimin tüm davranışlarında
hukuk kurallarına bağlı olmasıdır. Hauriou'nun ünlü sözü: «Yönetimİ yar
gılamak da yönetmektir» (Juger l'administratİon, c'est encore admİnİstrer),
yargıç ile yöneticinin yaptıkları işin farklı olmadığını vurgulamak için kul
larının

lanılır.

Kuşkusuz yönetsel yöntem, yargısal yönteme benzeme çabalarına karşın,
onun düzeyine çıkabilmiş değildir. Bir bakıma «takdir yetkisi» yargı ile yö
netim arasındaki temel farkı oluşturmaktadır. Ancak, Duran'ın belirttiği gibi
«Hukuk devletinde tamamen takdiri işlemin yeri yoktur.»17 Başka bir anla
tımla, yerindelik «hiç denetlenememe» yada «tümüyle takdiri işlem» anlamı

Sekizinci Daire, T. 24.9.1987, E.1986/683, K.1987/371, Danıştay Dergisi, Sayı 70-71,
s.436-438. Bkz. T. Akıllıoğlu, "Gözlemler Dava Edilebilen İşlemler» (Karar Notu), Amme
İdaı'est Dergisi, C.22/1. 1989, s.1Sı.
16 Bu deyim içn Bkz. Nuri Alan, «Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin De
ğerlendirilmesİ» İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, 1982. s.49. Yazara gö
re. «Ancak İdare hukukunun eski ve yerleşmiş bir kuralına göre idare mahkemesi yargıcı
yerindelik yargıcı değil, yasallık yargıcıdır. takdir yetkisinin İCrasını değil id arı faaliyetin
yasallığını denetler. Eğer idarenin seçimini denetlerse, yasaya saygı sağlamakla görevli yar
gıç rolünü bırakmış ve kendisini hiyerarşik amir durumuna koymuş olUr» Yazarın yollama
da bulunduğu Yede! ta'kdir yetkisini bağlı yetkidn aksine yönetim1n seçme yetkisi olarak
tanımlamaktadır. Vedel'e göre. yönetim takdir yetkisini kullanırken bir seçim yapar. Onu
seçeneklerden birini belirlemeye zorlayan bir hukuk kuralı bulunmadığından, yargıcın se
çim sonucuna karışması «yerindelik» (opportunite) denetimi olur. Yetkisi dışındadır. Bkz.
G. Vedel, Droit Administratıf, 1984 (9cme ed). s.437-438. Böylece YedePin bir yerindelik
alanı ayrımı yaptığı sonucuna varılabili-r. Oysa, ı::yni yapıtta Vedel belirtti,ğine göre takdir
yetkisinin genişliği ne denli olursa olsJn. yönetimin dayandığı nedenin doğru olması gere
kir (s. 81S). Dolayısıyla. yönetim yaptığı seçimi açıklayamıyorsa veya dayandığı neden doğ
ru değilse yargıç bu seçimi de iptal edebilir. Görüldüğü gibi. «yerindelik», takdir yetkisi
nin denetiminde karşılaşılan ve ondan ayrı olmayan bir konudur. Bir bakıma yerindelik
denetimi. takdir yetkisinin denetiminde yapılan bir «hata»dır.
17 Bkz. L. Duran, «Vergi Davalarının çözümü» (l), 5.6.
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na gelmektedir. Bu nedenle reddi gerekir. Danıştay'ın yerindeliği ayrı bir
alan olarak değil, fakat takdir yetkisinin bir ölçüsü yada enaz denetim türü
olduğunu gösteren pek çok kararı bulunmaktadır. Bu doğru yaklaşımın terke~
dilerek, hiç denetlenemeyen bir kesim yaratılması onayla111namalıdır.

SONUÇ:
Denetim

Kavramı

ve Yönetim Hukuku

Gelişmeleri

1971'den bu yana getirilen yasama kısıntılarının bizde bir «olumsuz yö
netim hukuku gelişmesi» olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Ancak
bu olgunun yanı sıra, yönetim hukuku uygulayan ülkelerde ve bizde görülen
bir başka gelişme daha önemli görünmektedir.

Bu olgu, yeni bir yönetim hukuku bunalımı biçiminde görünmektedir.
hukuk yönetselolayı izlemekte ve denetlemekle geç yada yetersiz

Kısaca,

kalmaktadır.

yönetime toplumsal ilişkilerin her alanına ka
kamu hizmeti anlayışı, 1982 Anayasası ile
de sürmektedir. Ne var ki, belki de bu anlayışla çelişki oluşturacak biçimde
izlenen «liberal» politikalar, yönetsel alanda «özel hukuk» uygulamasını artır
Bizde 1961

Anayasasının

nşma olanağı/görevi tanıyan geniş

mış bulunmaktadır.

a) Yeni bir hukuk....
Yönetimin ekonomiye karışmasının, dar anlamda yön~tim hukuku kural
ve yöntemleri ile gerçekleştirilemeyeceği görüşünden hareketle, yönetim hu
kukunun yanı sıra bir «ekonomik yönetim hukuku» yada tümüyle bağımsız
bir «ekonomik kamu hukuku» ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu yeni hukuk
anlayışı bizde de geçerlidir.1 s Yönetimin ekonomik işlemlerinin denetiminde
çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Örneklemek gerekirse, ekonomik işlere
yön veren planlama belgelerinin (uzun erimli Plan, yıllık programlar) hu
kuksal niteliklerinde belirsizlik egemendir. Bu nedenle, bu alanda denetim
ölçüsü bulunmadığı için yargı denetimi dışında kalabilen pek çok işlem bu
lunmaktadır. Bunlara son zamanlarda çevre hukuku bağlamında yapılan iş
lemler de eklenmiştir.1 9
b) Yeni organlar....
denetimi dışındaki denetim türlerinin önemini artır
yetkili karma kurullar, özerk denetim organları, kamu
denetçisi, «yeminli serbest denetçiler» sadece bir kaç örnektir. Kısaca, yargı
denetimi en etkili yololmakla birlikte tek yol değildir. Denetim güçlüğü,
Bu durum,

maktadır.

yargı

Geniş

18 Bkz. Turgut Tan, Ekonomik Kamu Hukuku, Ankara, 1984.
19 Örneğin "Gökova Kararı», takdir yetkisinin denetlenmesinde ölçünün bulunamamasına (bir
bakıma çevreye etki raporunun düzenlenmemiş olması nedeniyle)
çarpıcı bir örnek oluş
turmaktadır. Bkz. T. Akıllıoğlu, «Gökova Kararı Üzerine Gözlemler» (Karar notu), Amme
İdaresi Dergisi, C. 19/3, 1986, s. 157-161.
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yeni denetim türlerinin yaratılmasına neden olmaktadır. Ancak bu durum
aynı zamanda karmaşık bir oluşumu da birlikte getirmektedir. Özellikle uz
man olmayan kişilerin anlayamayacağı ilişkilerin denetim ilişkisi olsa bile,
anlaşılır hale getirilmesi bir zorunluktur. Bu kamunun aydınlatılması, bireyin
bilgi sahibi kılınması anlamına gelmektedir.
c) «Economisme» ve yönetimin yönetim hukuku

de yönetimin, klasik yönetim hukuku kuralları
kamusal işlerin «özel usullerle» görülmesidir.
Bunun gerekçesi «ekonomik» nedenler olmaktadır.
Bir

başka

alanından çıkması

bağlamının

önemli

dışına

gelişme

çıkması,

Bu sempozyumun konusu olan «etkinlik ve verimlilik» de ekonomi ala
öteki alanlara geçmiş kavramlardır. Burada, eskiden hukuk devleti
amacına hizmet etmesi yeterli görülen yargı denetiminin etkinlik ve verim
liliğe ne ölçüde hizmet ettiğinin araştırılması ilginç bir «economisme» ör
neği oluşturmaktadır. «Economisme», ekonomik açıklama biçimini öne alan
bir yaklaşımdır. Buna göre, bütün gelişmeleri ekonomik etmenler saptar ve
yönetir. Bu yaklaşım, yönetime ve hukuk anlayışına da egemen durumdadır.
nından

1983'ten bu yana mevzuatımızda üç mali denetim yasası (Muhasebei Umu
miye Kanunu, Sayıştay Kanunu ve Devlet İhale Kanunu) uygulama alanı
dışında tutulan işlerin sayısı hızla artmıştır. Genel yönetimin üstlendiği iş
leri bütçe usulleri ve mali denetim dışında görmesi anlamına gelen fonların
artması da bunu kanıtlamaktadır. Böylece yönetim özel hukuk alanında
derek artan ölçüde çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetleri yapan
yönetselorganlar kamu hukuku öznesi niteliğinden vazgeçmiş olamaya
cağı 20 için de faaliyetlerin ne ölçüde özel hukuk kuralları çerçevesinde gö
rüldüğü veya denetlenmesi gerektiği de tartışmalıdır. Bu durum özel hukuk
alanının yargısı olan adli yargının önemini de artırmış bulunmaktadır.

20 Bkz. Lütfi Duran, İdare Hukuku, İstanbul 1982, s. 16. «İdari faaliyetlerin kimi öğe ve yan
larına, esas itibariyle, özel hukuk kuralları uygulanır ve bu uygulama Adalet mahkemele
rince denetlenir. Ancak sayılı ve sınırh olan bu hallere, kısmen «İdare Hukuku» da tatbik
edildikten başka, özel hukuk kuralları -bireylere ve topluluklarına yapıldığından- değişik
yönde uygulanır».

