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Yasalarda dngiiriilen qartlara uygun olarak yaprlmrq ve yiiriirhiie girmiq olan bir idari iqlem, yrirrirliik tarihinden itibaren hukuki sonuq doiurur.
"idari iqlemin geri ytiriimezlifii ilkesi", idari iqlemlerin yiirrirhife giriq tarihinden geriye yririitiilememesini ifade eder.l Yani, idari iqlemlerin igerdipi
etki, hiikiim veya sonug gegmiqe etkili olamaz.2 Dolayrsryla idari iqlemler
gegmiqeetkili sonug doiurmazlar.
Damqtay, idari iqlemlerin geriye ytirtimezli[i ilkesini konuyla ilgili kararlannda stirekli vurgulamaktadrr. Damqtay 10. Dairesi'ne gdre; "Bakanlar Kurulu Karan idari bir tasarruf olup, idare hukukunun genel ilkeleri
uyannca yayrmrndan itibaren htiktim ifade etmesi gerekti!'inden, geriye ytiriir hriki.im ve sonug getirmesi hukuka aykrrrdrr".3
Damqtay 10. Dairesi'nin bir baqka karanna giire ise; "Her ne kadar idareler idari iqlemleri kamu yararr amacryla her zaman deiiqtirme yetkisine
sahip iseler de; idari iqlemin geri yi.iriimeyeceff. idare hukukunun temel ilkelerindendir."a
Damqtay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'na grire de; "idari iglemler
ytirtirltipe girdikleri andan itibaren hukuki etkilerini giisterirler ve idari iqlemlerin geriye ytiriimezlifi ilkesi, gerek yargrsal kararlar gerekse ii!-retide
kabul edilmiq bir idare hukuku kurahdrr. Bakanlar Kurulunca yasayla tanlnan drizenleme yetkisinin gegmiqe yiiriimezlik ve belirlilik unsurlarrm
igeren hukuki giivenlik ilkesine uygun kullamlmasr hukuk devleti olmamn
do!'al ve zorunlu gerelidir. Dava konusu kararname kapsamrndaki fonlann
gelir ve kurumlar vergisi iizerinden, belirlenen oranlarda ahnan mali yrikiimliiltik oldu['u dikkate ahndr[rnda vergilendirme diinemi sona erdikten
*
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sonra daha iince belirlenen ve duyurulan yiikiimltiliiklerin artrrrlmasrmn
gegmiqeytiriimezlik ve belirlilik unsurlanm igeren hukuki gtivenlik ilkesiyle bapdaqtrnlmasrna olanak bulunmamaktadrr."s
idari iqlemlerin geriye ytirtimezlifi ilkesi, diizenleyici veya birel iqlem
ayrrmr yaprlmadan uygulamr.
Qtinkti yukanda da belirtildiEi gibi, kural olan idari iqlemlerin ancak
yaprldrklarl andan ilerisi igin sonug do!-urmalarr, gegmiqeyiinelik etki etmemeleridirc. Bu ilke, kazamlmrq haklar sorunu ile de doirudan iliqkilidirz.
Hatta Duran'a gdre, geriye yiiriime yasaS, kazamlmrq haklan ve miiesses
durumlan korumak ve hukuki iliqkilerde istikran saflamak gereklilifinden
dofan bir sosyal hayat kurahdrr8.
Damqtay 10. Dairesi de; "Dava konusu iqlemle 17.8.1979tarihindeki 13
sayrh teblilin devamr listede adlarr belirtilen kalrtlar stoku nazara ahnarak
yaprlan tahakkuk onaylanarak yiik{imltihifftin geriye yiiriittilmesine olanak
tanrnmrq ve kazamlmrq haklar zedelenmiqtir."9 anlatrmryla, geri yiiriime yasaS ile kazanrlmrq haklar arasrndaki iliqkiyi vurgulamrqtrr.
Dolayrsryla, bu ilkeye aykrrr iglemler iptal sonucu ile karqr karqrya kalacaktrr.l0 Ancak, "idari iqlemin geriye ytirtimezliii" ilkesinin bazr istisnalan mevcuttur.
Orne$in, ilgitilerin lehine, onlara hak tamyan iqlemlerin geriye ytriittilmesi kabul edilebilir. Bu durumda, geriye yiinelik etki dof"uran iqlemin
bir baqkasrmn menfaatini ihlal etmemesi koqulu aranmahdrr.ll
Ote yandan, bir idari iglemin gegmiqeetkili olaca[r yasada aqrkgabelirtilmiq de olabilir. Bu durumda iqlem geriye ytirtir.l2 Nitekim, Damqtay
17.03.1975tarih ve 975/518sayrh bir kararrnda belirli siirelerle diizenlenen
gegici tarifelerle ilgili olarak, bunlarrn son gegici tarifenin ytiriirliikten kalkmasrndan sonra yeni tarifenin yiirtirltife konulmasrmn hukuki boqlu['u iinleme ve yasamn emredici hiikiimlerini uygulama agrsrndan zorunlu oldu$unu belirtmiq ve "Son muvakkat tarife olan 3 tincii muvakkat tarifenin yiiriir-
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Itik tarihi sonu olarak 1.1.197Ltarihi tesbit edilmiq bulunmakta idi. Bu durumda taqrmamn durmamasr veya arada bir hukuki boqluk meydana gelmemesi igin... tarifenin tesbitinde mecburiyet bulunan ytirtirliik tarihinin, son
muvakkat tarifenin bitiq tarihi olan 1.1.1971 tarihi olarak tesbiti kanun ve
ttiziiiiin amir hiikiimlerine uygun bir mecburiyet olmaktadrr" demektedir.ls
Ancak, yasal diizenlemelerle idari iqlemlerin geriye ytiriitiilebilece[i istisnai
bir durum olarak kabul edilmelidir. Sadeceilgililer lehine bir hak tamnmasr halinde, kazamlmrq hak veya hakh beklentilerin korunmasr gerekti[inde
ya da hakkaniyeti saflamaya yiinelik makul durumlarda bu istisnamn kulIamlmasr gerekir.
Bir diper istisna ise, idari yargr mercileri tarafrndan iqlemin iptali durumunda ortaya grkabilir. idare iglemin yargr mercileri tarafindan iptali
iizerine, bu iptal hiikmtinti yerine getirirken, iptal hiikmiintn geqmiqeetkili sonuglar dofurmasr sebebiyle, gegmiqeetkili kararlar alabilir.la
iptal davasrmn konusu, idari bir iqlemin hukuk kurallanna aykrn olup
olmadr$m incelemek ve aykrrr ise iqlemi ortadan kaldrrmaktrr.ls iptal davaslnn amacr ise, idarenin hukuka aykrrr iqlemlerini ortadan kaldrrmak suretiyle, onun hukuka bafihhfrm sailamak ve bu sayede hukuk diizenini korumaktrr. Davacr, idarenin iqleminin hukuka aykrn olup olmadrSm inceler
ve bir hukuka aykrrrhk tespit ederse iqlemi gegmiqeetkili olarak iptal etmesi igin idari yargr merciine baqvurur.l6
iptal davasr, hukuk devletinde, idarenin hukuka uygun hareket etmesini saflayan en etkili yollardan biridir. iptal davasrnda, idari yarg mercii,
idarenin yerine gegerek, iptal ettili karann yerini doldurmak izere, hukuka uygun yeni bir karar alamaz.L1Yani iptal kararr, idari iqlemin yerine geg'
mez, onu tesis edildi$i andan itibaren ortadan kaldrnq hukuken yok eder,
ama ortaya grkan boqlufu doldurmaz.l8
Damqtay idari Dava Daireleri Genel Kurulu, iptal kararlarrmn sonuqlarrm agrklayan bir karannda; "idare hukuku ilkelerine giire, iptal davalan
incelenirken, iptali istenilen iqlemin tesis edildi[i andaki durum yargrlamr
ve iptal karan, idari iqlemi tesis edildifi tarihten itibaren ortadan kaldrnr.
Qiinkii sakat bir idari iqlemin hukuk diizenine girmesi ile hukuka aykrrr bir
13 cOzUBLr"yrjK, A. $. - TAN, T., age., s. 35?.
14 GiRiTLi, i.. BiLGEN, P, -AKGUNER, T, age.,s. 154
15 ASI"AN, Zehreddin, idari Yargrda Ytirtitmenin Durdurulmasr, Istanbul 1994, s. 15.
16 AZRAK, AU Ulkii., iptal Davalannm Objektif Niteli!{ Uzerine Dtiqtinceler, Onar Armafanr, Istanbul 1977,s. 146.
17 GOZUBIIYUK, A. $., iptal Davasrmn Sonuglarr, Prof. Dr. Yavuz Abadan'a Armaian, Ankara 1969,s. 329.
r8 OZEREN, Ahmet gtikrti-BAYIIAN, Taci, idari Yargr Kararlanmn Uygulanmasr, Ankara
1992.s. 48.
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durum dopar. Bu durumun giderilebilmesi igin iptal karan hukuken sakat
idari iqlemi geriye ytirtir bir bigimde ortadan kaldrnr ve hukuka aykrn iqlem yaprlmasrndan tinceki duruma ddntiliir."lg anlatrmrna yer vermiqtir.
Yukanda amlan Damqtay kararrnda da belirtildigi gibi, idari iqlemin
iptaline iliqkin karar geri ytirtir, yani gegmigeetkilidir. iptal kararr sakat iqlemi yaprldr[r andan itibaren ortadan kaldrrrr. Sakat iqlem ortadan kalkrnca, hukuka aykrn olmayan, yani sakat iqlemin yaprlmasrndan iinceki duruma diintilmtiq oluL2o
Genel dtizenleyici iqlem, yargr orgam tarafrndan iptal edilirse, idarenin
herhangi bir iqlem yapmasma gerek kalmadan kendiliginden sonug dofurur. iptal karanndan sonra hukuk aleminde artrk biiyle bir diizenleme yoktur. idarenin yapmasr gereken bu dtizenleyici iqlemi uygulamamaktrr. Elbette idare iptal edilen dtzenleyici iqlem yerine her zaman yenisini yapabilir, ancak diizenlemeyi yaparken iptal karannt 96z dniinde bulundurmahdrr,
aksi takdirde aym sonugla bir kez daha karqrlaqabiliL2l
Diizenleyici iglem iptal edildi!'inde, eski iqlemin onun yerine gegip geqmeyeceii sorunu da kiqilerin iginde bulunduklan hukuksal durumun tespiti agrsrndan iinemlidir. Karavelioflu, diizenleyici iqlemlerin iptali durumunda, o alanda daha <inceyaprlmrq, yani iptal edilen iqlemin ortadan kaldrrdr!r bir dtizenleyici iqlem mevcut ise, bu dtizenleyici iqlemin otomatik olarak
ytiriirliik kazanaca$m sriylemektedir. Bu konuda idarenin herhangi bir iqlem tesisine gerek yoktur.22 Damqtay'rn da vermiq oldufu bir kararrn bu giirtiqlerle aym do!"rultuda olduSu gdriiliiyor. Siiz konusu kararda qu tespitler
yaprlmaktadrr:
"... Danrgtay'rn otuz seneyi aqan istikrar kazanmrg igtihatlanna g<ireiptal kararlarr dava konusu iglemi hig tesis edilmemiq krlan ve iinceki hukuki
durumun geri gelmesini saSlayan kurallardrr.
Eier birel bir idari iqlem iptal edilmiq ise idare, bireyin eski hukuki durumunu kazanmasr igin gereken iqlemleri yapmakla ytikiimltidiir; dava konusu iqlem gibi dtizenleyici bir iqlem iptal edilmiq ise, ortada hukuken doldurulmasr zorunlu bir boqluk olugmadrkga, verilen yargr karan idarenin
herhangi bir uygulama iqlemine gerek kalmaksrzrn hukuki sonuglanm ortaya koyar, baqka bir anlatrmla iptal edilen drizenleyici iqlemin uygulanabilirlik (icrailik) nitelili son bulur ve iqlemin yaprlmasrndan tinceki hukuki durum yririirliik kazamr. Orneiin herhangi bir tiiziik veya y0netmelilin belli
bir maddesini kaldrran veya deliqtiren bir tiiziik veya ydnetmelik igin iptal
19
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karan verilmiq ise de[iqiklik yapan htikiim uygulanmaz ve de$qtirilen hiikiim ytiriirliikte kalrr.
Anayasa Mahkemesi'nin bir yasa)n ytiriirliikten kaldrran yasamn iptal
edilmiq olmasrmn, ytiriirliikten kalkan yasamn kendilifinden yiiriirltiSe girmesi sonucunu doiurmayacafi yolundaki igtihadrmn, idari yargda iptal
(ytltitmenin durdurulmasr) kararlanmn hukuki sonuglarr ytiniinden kabuIti olanaksrzdrr. Qi.inkii Anayasa Mahkemesi'nin siiz konusu igtihadr Anayasa'nln 153 flncii maddesinde ifadesini bulan ve Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararlanmn geriye yiiriimeyeceli yolundaki kurahn zorunlu ve
dofial sonucudur. Oysa idari yargda iptal kararlarr (ve buna ba!'h olarak ytiriitmenin durdurulmasr kararlan), yukarrda agrklandr[r ve bilimsel igtihatlarda tartrqmasrz kabul edildigi gibi, dava konusu iqlemin tesis edildi!'i andan itibaren hukuki sonug dofurduklarrndan, bir dtizenleyici iqlemi kaldrran veya de$qtiren yeni bir dtizenleyici iqlemin idari yargr yerince iptal edilmesi (veya yiiLriitmenin durdurulmasr) halinde, eski diizenleyici iqlem hig
deligtirilmemiq ve kaldrnlmamr$casma uygulanma niteli[ini siirdtiriir. Aksi bir yorumu, hukuk diizenine vaki ihlalleri ihlalin vuku buldufu tarihten
itibaren ortadan kaldrrmayr amaglayan iptal davalan ve bu davalarrn hukuksal araElan olan iptal (ve ytiriitmenin durdurulmasr) kararlan ile ba[daqtrrmak miimkiin de$ldir."23
Gitrd,ldrifii gibi Damgtay, iptal karan sriz konusu olduiunda eski hukuki durumun kendili[inden yiiriirhiie girece$ni belirtmektedir. Ancak idari
Yargrlama Usulii Kanunu'nun 2. maddesinde idari yarg yetkisinin, idari iqlem ve eylemlerin hukuka uygunluiu ile srmrh olduiu belirtilmektedir. Bu
maddede yer alan diizenlemeye gdre, mahkemeler, idari eylem ve iqlem niteli[inde veya idarenin takdir yetkisini kaldrracak bigimde karar veremezler. Aym kanunun 28. maddesinde ise, idarenin yargr mercilerinin verdifi
kararlara gdre, gecikmeksizin iqlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya
mecbur oldufu belirtilmektedir. Kanun, bu siirenin higbir qekilde karann
idareye tebliiinden baqlayarak otuz gtinii gegemeyece[ini hiikme baflamaktadrr. Dolayrsryla, iptal edilen bir iqlemin yerine eskisinin yiiriirliiie girmesi ve Damqtay'rn da bu ytinde karar vermiq olmasr idari Yargrlama Usulii
Kanunu'nun bu hiikiimleri agrsrndan tartrqrlrr niteliktedir. Qtinkti Danrqtay'rn bu tutumu, yargl orgammn idare yerine gegerekiqlem tesis etti!'i qekIinde yorumlanabilir. Halbuki, iqlemin iptali halinde idarenin en geg otuz
giin iginde bu boqlu[u doldurmasr gerekir.
Birel iglemlerde ise, bazr durumlarda iqlemin iptali, hem hukuki hem
de frili etkilerini kendililinden dofurur. idarenin herhangi bir iqlem yapmasrna gerek kalmaz. imar plamnda konut alam olarak belirlenen yere, imar
plam degiqikli[i yaprlmadan, fabrika ruhsatr verilmesi iqleminin iptali, in23 Danrgtay 5. D., T. 25.02.1998,E. 1997/13,K. 1998/515,Damgtay Dergisi, Sayr: 97, s. 308.
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qaat ruhsatrmn iptal edilmesi gibi izin niteli[i tagryan iglemler iptal edildi
iinde, bu karar hem hukuki hem de frili sonuglarrm kendilipinden doiurur.
izin verilmemiq duruma dtiniiliir. Bir hukuki stattiye dahil etme iqleminin
iptal edilmesi durumunda da, iptal kararr kendilifi'inden sonug do['urur. Bir
kiiyiin, belediyenin miicavir alam igine ahnmasr yiintindeki iqlemin iptali <irneiinde olduflu gtbi.za
Daha cincede belirtildiS izere, iptal edilen karar hig ahnmamrq gibi eski durum kendililinden geri gelir. Eski durumun kendiliginden geriye gelmesine, fiili ya da hukuksal bir engel var ise, idare, bu engeli kaldrrmak igin
gereken iqlemi yapmak ve hatta ilgilinin durumunu diizeltmek igin gereken
iinlemleri almakla hukuken yiiktimltidiir.2s
Belirli bir stirenin gegmesinin hukuka aykrnh[r ortadan kaldrrdr[r siiyIenemez.Ancak, kiqilerin lehine dofan hukuki durumlarrn slnrsrz bir qekilde tartrqma konusu haline getirilmesi, hukukun giiven ve istikrar ilkeleriyIe bapdaqmaz. Bu yiizden kimi hukuksal durumlar, hukuka aykrn iglemlerden doimuq olsalar dahi korunur. iptal edilen birel iqlemler agrsrndanda konu incelenmelidir. Qtinkri iptal edilen birel iqlemde de kiqi lehine kazamlmrq
bir durum ortaya grkmrq olabilir. iptal kararryla iqlem gegmiqeetkili olarak
ortadan kalkaca[rna giire durum ne olacaktrr sorusu yamtlanmahdrr.
Onar, "iptal karan, iptal edilen karara istinad eden, onunla doirudan
doiruya alakah bulunan tasarruflara da qamil olmakta ve bu suretle iptal
hiikmii, iptal edilen karara dayanan, onunla baih bir mahiyet arz eden tekmil ortadan kaldrrmak suretiyle, makabline qamil olur."26 ydniindeki giiriiqii birel iqlem iptal edildilinde nasrl uygulama alam bulacaktrr? Bu soru, iptal edilen iqlemin doiurduSu hukuki sonuglar ve iptal edilen iqleme dayamlarak yaprlan iglemler igin ayrr ayrr cevaplandrrrlabilir. iptal edilen iqlemin
do["urdu!'u hukuki sonuglar, iptal kararrndan etkilenmez ve gegerlilifini
siirdiiriirler. Ornelin atama iqleminin iptali halinde, memura yaprlan iidemeler geri ahnmaz. Giirev siiresince ahnan maaq iqlemin dof"urdugu hukuki sonugtur. Bu sonug iptal karanndan etkilenmez. Burada iicret kazamlmrq
hak teqkil etmektedir. Iptal edilen iqleme dayamlarak yaprlan iqlemler ise,
iptal karanndan etkilenerek hukuka aykrn duruma gelirler.2T
Kigi, hukuka aykrrr iqlemin iptalini ve eski durumun tamamen geri gelmesini sa!'Iamrq olmakla birlikte yine de bu iglem dolayrsryla uiramrq olduiu kayrplarr tam olarak geri alamamrq olabilir. Orne[in, sakat bir iqlemle
gdrevinden uzaklaqtrnlmrq kamu giirevlisi, iptal sonucunda giirevine dOne24 QAGLAYAN,
R., dge.,s. 168.
25 cozuiliniK, A. g. - TAN,T., age.,c. 2 , s . 5 5 7 .
26 ONAR, Srddrk Sami, idare Hukukunun
27
QAGLAYAN, R., Bge., s. 169.
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bilir. Ancak kamu gtirevlisinin giireve diintiqe kadar gegensiireyle ilgili haklar ve kayrplar ne olacaktrr?
iptal edilen iqlem hig yaprlmamrq sayrlrr ve idare, iptal edilen iqlem yaprlmasa idi ne olacak idi ise buna gtire durumu diizeltmekle ytikiimliidtir. OrneSn, gdrevinden sakat bir iqlemle uzaklaqtrnlmrq olan kamu gdrevlilerinin,
grirev drqrnda gegenstirelerinin gdrevde gegmiqgibi sayrlarak buna iliqkin krdem, ytkselme gibi haklanmn tamnmasr gerekir. Dolayrsryla gegmiqeytiriir
bir tasarruf inqa edilmelidir. 09.07.1966tarihli Danrqtay igtihadr Birlegtirme
Kurulu karannda da qu gerekgeyle stiz edilen esas benimsenmiqtir: "... iptal
karanmn, kanunen belli gegitli sebepler muvacehesinde idari tasarmfu yaprldrgr tarihe kadar ortadan kaldrracafr igin gegmiqeqamil oldulu idare hukukunun umumi prensiplerindendir. Bu itibarla iptal davasrna konu olan
idari iqlem ve karann Damqtayca iptal edildifli tarihten defil idarece verildi$ andan itibaren ortadan kalkmrq sayrlmasr gerekeceline binaen, emeklilik
iqlemleri iptal edilen personelin emekliye grkarrldrklan tarih ile iptal kararr
iizerine yeniden vazifeye baqladrklan tarih arasrnda gegensi.irenin krdemlerinde nazara ahnmasr gerektilinden, igtihadrn Sekizinci Dairenin ... karanmn lodeme taalluk eden htikmti veghile birleqtirilmesine..." (karar verilmiqtir). (Damgtay Dergisi, Sayr: L03-106,s. 77) Gtirtildiilti gibi, iptal edilen iqlem
yaprlmamrq olsa idi, kamu giirevlisinin elde edebilecegigeyleri tam olarak vererek, bu yiizden hig bir kayba uiramamasrm sa$lamak gerekmektedir'28
O halde, bir iptal kararrmn gerelini yerine getirmek amacryla, somut
olayrn iizellifine gtire, idarenin gegmiqeyiirtir bir iqlem tesis etmesi mrimktindtir, hatta IYUK m. 28 gereli zorunludur. Bu durumda,iptal kararlanmn yerine getirilmesi igin yaprlan tasarruflar da bir anlamda geriye ytiriime yasalrmn istisnasrm teqkil etmektedir.
Geriye yiiriime yasa[rrun bir baqka istisnasr ise, idari iqlemin geri ahnmasrdu. Koqullan varsa, idari iqlemin hukuka uygun bir bigimde idare tarafrndan geri ahnmasr durumunda, bu geri alma iqlemi de gegmiqe etkili
olabilir, zira idarenin geri alma iqlemi yeni bir iqlemdir ve ilk iqlemi yaprldr$ tarihten itibaren ortadan kaldrrrr.2s
Belirtildi$ gibi, geri alma bir idari iqlemdir ve dncelikle geri alma iqleminin hukuka uygun olarak yaprlmasr, yani unsurlarrnda sakathk olmamasr gereklidir. Geri alma iqlemi, geri almaya yetkili organ ve makam tarafrndan yaprlmahdrr. Hiyerarqik agrdan iist makamrn da ast makamrn iqlemini
geri alma yetkisi bulunmaktadrr. Ayrrca usulde paralellik ilkesi gere[i, hukuki drizenlemelerde aksi Ongiiriilmedikge, bir iqlemin yaprlmasrnda izlenen
qekil ve usul kurallarlna, geri ahnmasrnda da uyulmasr gerekir.S0
28 ULER, Y., age.,Ankara 19?0,s. 29 vd.
29 TAI{, T\:.rgut,idari iqlemin Geri Ahnmasr, Ankara L970,s. 1.
30 DURAN, Lutfi, idare Hukuku Ders Notlan, istanbul 1982, s. 422.
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Hukuka uygun iqlemler geri ahnamaz.sl Hukuka uygun iqlemler agrsrndan geri almadan stiz edildi[i durumlarda da gergek anlamda bir geri almamn sdz konusu olmadrS, iglemin kaldrrma ya da karqr iqlem yolu ile sona erdirildili giiriilmektedir.
Hukuka aykrrr bir iqlem ise, idare tarafrndan belli bir siire igerisinde geri ahnabilir. Damqtay da 8. Dairesi'ne gtire; "idari iqlemlerin hukuka aylorr
bulunmalarr halinde geri ahnmalan mtimkiin ise de geri alma iqleminin
makul bir siire iginde, hak ve nesafet kurallanm zedelemeyecekqekilde yaprlmasr gereklidir."S2
Ayrrca, idarenin gok ciddi ve afrr sakathk taqryan yok htiLkmtindeiqlemleri vardrr. idare yok hi.ikmiinde olan iqlemini uygulamaya devam ettifi takdirde ortaya maddi durumlar grkacaktrr. idarenin iqlemini uygulamaya devam etmesi yargr organlarrna baqvurarak yokluk halinin saptanmasrm gerekli krlabilir. Damqtay iiniine gelen uyuqmazhkta, iqlemin yok hiikmiinde
olduiunu saptamaktadrr. O halde idare de yok htikmtinde sayrlacak kadar
ciddi bir hukuka aykrnhk tagryan iqlemini geri alabilir.ss Hukuka aykrn iqlemlerin ancak dava agma siiresi iginde geri ahnabileceii prensibinin bir istisnasrm oluqturan bu durum, yok hiikmtindeki iqlemlerin herhangi bir hak
dolurmamalan ve dolayrsryla yapay bir srhhat kazanmalanmn da mtimkiin
olmamasr nedeniyle benimsenmiqtiLsa
Giiriildiiiii gibi, Tiirk hukukunda da idari iqlemin geri ahnabilmesi igin
hukuka ayk:rn olmasr ilkesi kabul edilmekle beraber,stiz konusu hukuka aylonhlrn iptal davasrndan farkh olarak daha geniq yorumlandrlr giirtilmektedir.
Hukuka aykrn bir iqlemin idari yargrda dava konusu edilebilmesi igin
bilindili gibi belli bir siire koqulu iingiirtilmiiqtiir. Kiqi, iptal davasrmn stiresini gegirdikten sonra bu iqlemin sonuglanna katlanmak zorundadrr. Hukuk
drizeninde ve iliqkilerde srireklili!'i saflamaya yiinelik bu durum, idari iqlemin geri ahnmas nda da gegerlidir. Hukuka aykrn olsa dahi, ilgilisi lehine
hukuki durum yaratmrq olan iqlemleri idare ancak belli bir siire igerisinde
Beri alabilir.3s
ilk kez Yargtay, verdigi bir igtihadr Birleqtirme Karannda, idari iglemin geri ahnmasrna iliqkin siire ile ilgili esaslan belirlemiqtir. Kararda be'Yokluk ile mutlak butlan durumlan
Iirlenen esaslar qiiyle agrklanmrqtrr:
ayrrk olmak ve kiqinin gergek drqr bildirimi veya hilesi de sebebiyet verme-

31 TAN, T., age.,s. 40.
32 Danrgtay 8. Daire, T.22.12.1993,E. 1993/2193,K. 1993/4343,Damqtay Dergisi, Sayr: 90, s.
879.
33 TAN, T., age.,s. 26.
34 ERKUT, Celal, idare HukukundaYokluk Teorisi, iHiD, istanbul 1988, Sayr: L-3, s. 8?.
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mig olmak kaydryla yiinetim; yanhq qart tasarrufunu (dzellikle yanhg intibak iglemini), ancak iptal davasr ya da yasalarda iizel siire varsa bu siire
iginde yahut iptal davasr agrlmrgsadava sonuna kadar geriye yiiriir biqimde
geri alabilir. Bu stireler gegtikten sonra yanhg iqlem (tasarruf) geriye yi.iriir
bigimde geriye ahnamaz. Bu siireler gegtikten sonra yanhq iqlemin geriye
ahnmasr halinde geri alma gtirrtine kadar doEmug durumlann, parasal sonuglan da dahil olmak iizere hukuken kazamlmrq durum olarak tamnmasr
gerekir."36 Yargrtay, kararda da giiriildtifti gibi, idari iqlemin dava siiresi
iginde geri ahnabilecefini iingtirmtiqttir.
Ardrndan Damqtay da bu ytinde bir iqtihadr Birleqtirme Karan vermiqtir. Karar da qu sonuglara vanlmaktadrr:
"1. idarenin hatah terfr veya intibak iqlemine dayanarak iidedigi mebla[rn istirdadrna, bir mahkeme kararrna ltizum olmadan karar verilebileceiine ve bu karara karqr aqrlacak davalarrn giiziimiiniin Damqtay'rn giirevi
iginde olduf'una 2L.L2.1973 griniinde yaprlan miizakerelerde oygokru!'uyla,
2. idarenin yokluk, agrk hata, memurun gergek drqr beyanr veya hilesi
halinde, siire aranmaksrzrn kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak tidedi[i meblag her zaman geri alabileceline 22.12.L979gtinti yaprlan mtizakerelerde oybirliiiyle,
3. Yukarrda belirtilen istisnalar drqrnda kalan hatah ijdemelerin istirdadrmn, hatah ddemenin yaprldrfr ilk tarihten baqlamak iizere g0B?giin iginde kabil oldu!"una ve 90 grinliik stire gegtikten sonra istirdat edilemeyecegine 22.L2.1973 giinii yaprlan miizakerede oygokluiuyla karar verildi."ss
Yargrtay'dan sonra Damgtay igtihatlan Birlegtirme Kurulu da yukarrda siiz edilen kararr ile yanhq terfi ve intibaklara dayamlarak yaprlan ddemelerin ancak iptal davasr siiresi iginde idarece geri ahnabilece!.ini ve yok
hiikmiindeki kararlar ve agrk hata taqryan kararlar ile, ilgilinin gergek drqr
beyam veya hilesi ile yaprlan iqlemlerin idare tarafrndan belli bir stire koqulu aranmaksrzrn her zaman geri ahnabilece!'ini hiikme bafflamrqtrr.Bg
Damqtay 1987 yrhnda vermiq olduiu bir igtihadr Birleqtirme kararrnda
da, idari iqlemin geri ahnmasrnda iyi niyetli kiqiler iqin 60 giinhik dava agma sriresinin gegerli olduf'unu, ancak, mutlak butlan ve yokluk halleri ile
yanhq iqlem tesisine kiginin gergek drqrbeyam ya da hilesinin sebepoldulu
durumlarda idarenin iglemini her zaman geri alabilecefiini belirtmektedir.a0
36 Yargrtay igtihadr Birleqtirme Kurulu Karan, E. 19T2/6,
K. lgTg/2, RG. 05.04.1928, sayr:
L4497.
37 Yani idari yargda iptal davasr aqma siiresi
igerisinde.
38 DiBxx, T.22.t2.r979, E. 1968/8,K. L}TB/L
,RG. 14.06.1924,sayr: 1491b.
39 GUNDAY, Metin, idare Hukuku, Ankara 199?,
s. 186.
40 DIBKK, T. 06.02.1982,E. tgBT/r,2,4,K. L}BT/2,RG.
19.08.1988,sayr:19?59.
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o halde, idare yukanda yer alan koqullann varh[t halinde iqlemini geri almaktadrr. Geri alma da yeni bir iqlemle yaprlmakta, bu iqlem, geri aldrEr difer iqlemi yaprldrlr andan itibaren hukuk dtizeninden kaldrrmakta ve
dolayrsryla gegmiqeyiiriimezlik ilkesinin bir istisnasrm oluqturmaktadrr.
Sonug olarak tekrar edilmelidir ki, idari iqlemlerde geriye ytiriimezlik
ilkesi kuraldrr. Bu kural, hem idari istikran ve hukuk giivenliiini hem de
kazamlmrq haklarr korumaya yiineliktir. Ancak, yukarrda da siiz edilen bazr istisnai durumlarda, iglemin geriye ytirtitiilmesi mtimktindiir' Bu durumlarda dahi esas gaye, ashnda geriye yiirtimezlik kurahm var eden mantrkla
iirtiiqmektedir.

