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S U N U Ş 

Bu çalışma iptal kararlarının sonuçları ve uygulanması ile il
gili sorunların Türk hukukundaki görünümleri üzerine eğilmek 
amacındadır. Fransız idare hukukunun idare hukukumuza örnek 
alınmış olduğu bir gerçektir. Ancak, sorunlar genellikle ortak da 
olsa Türk yargıcının bu sorunlara bakış açısı ve çözümleyiş biçi
mi bize özgü bir toplumsal olgu sayılmalıdır. îdare hukukumuzun 
artık bağımsız olarak geliştiği ve Fransız idare hukuku ile idare 
hukukumuzu eş anlamda kullanmanın yanıltıcı olacağı inancı ile 
Danıştayımızın kararlarından yararlanılmaya çalışılmış, konu ile 
ilgili sorunlara yaklaşımda, Danıştayımızın uyguladığı çözümlerin 
saptanmasında ve önerilen çözümlerde genellikle Fransız yazar
ları ve uygulaması bir yana bırakılmıştır. Fransız idare hukukun
dan aktardığımız ve ortaklaşa kullandığımız bazı temel kavramlara 
bile nasıl kuşku ile bakıldığı, bizdeki uygulanış biçimlerinin araş
tırılmasına çalışıldığı dikkati çekecektir. Bu konuda peşin hükümle 
aşırılığa kaçıldığı tartışılabilir. 

İnceleme zorunlu olarak «İdarî Yargıda İptal Kararlarının So
nuçları» başlığını zorlamaktadır. «İdarî yargıda..» denilmiş olmak
la beraber idarî yargıdaki iptal kararları ile başka alanlardaki ip
tal kararları arasında temelde bir benzemezlik yoktur. İkinci ola
rak, iptal kararlarının sonuçları ile örneğin yürütmenin durdurulma
sı, idarî işlemin geri alınması gibi yakın kurumların sonuçları ara
sında büyük benzerlikler vardır. Ve nihayet bugünün koşullarında 
iptal kararlarının uygulanmasına ilişkin sorunları dar anlamda ip
tal kararlarının sonuçlarına ilişkin sorunlardan ayrı olarak ele al
mak uygun görülmemiştir. Bütün bunlara ek olarak, çok sayıda 
yan konuda da belli çözümlere varılması kaçınılmaz olmuştur. 

Oldukça uzun bir zaman ve emek verilmiş olmasına rağmen, 
çeşitli nedenlerle sayısız eksiklikleri olan bu çalışma ne iptal karar-



larının karmaşık —dar anlamdaki— sonuçlarına ilişkin sorunlara ve 
ne de uçları siyasal rejimimize ve yöneticilerimizin düşünce yapı
larına kadar uzanan yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin so
runlara ışık tuttuğu iddiasında olamaz. Hattâ Fransız idare hukuku 
gibi —kendi içinde tutarlı ve yıllarca işlenmiş-sağlam bir dayana
ğın reddi ile seçilen yöntem ve varılan sonuçlar yeterince işlenip 
geliştirilmeden yayınlanmaması gerektiği düşünülebilir. Ancak, de
ğinilen konularda hukuk edebiyatımızın pek de zengin olmayışı ger
çeği karşısında, bir monografiden çok «deneme» niteliğinde olan 
böyle bir çalışmanın şimdilik gizli tutulması yerine bir an önce eleş
tirilere açılmasının yararlı olacağı ümidi üstün gelmiştir. 

Bütün çalışmalarımda daima özgür bir çalışma ortamı sağlayan 
değerli hocam Mukbil ÖZYÖRÜK'ü, değerli eleştirileri dolayısıy
la Prof. Faruk EREM ve Prof. Baki KURU'yu, anlayışlı davranışla
rından dolayı kürsü arkadaşlarım Ass. Dr. Âdil ÖZKOL ve Ass. 
Uğur MUMCU'yu ve özellikle çalışmanın metin haline getirilişinde 
gösterdikleri unutulmaz dostlukları: dolayısıyla Filiz SARP ve Ass. 
Dr. İrfan YAZMAN'ı teşekkürle anarım. 

Sevgili hocam Prof. Tahsin Bekir BALTA'ya daha sağlığında, 
basılı bir çalışmamı armağan etmek isterdim. Bu isteğimi ancak 
şimdi, O'nun ardından gerçekleştirebilmiş olmaktan dolayı üzgü
nüm. 
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G I R I Ş 

Hukuk devleti anlayışı idarenin yargısal denetime tabi tutul
masını gerektirir (1) İdarenin yargısal denetimini gerçekleştiren 
araçlardan en önde geleni ise idarî yargıda esas dava türü olan ip
tal davalarıdır (2) İptal davaları sonucunda verilen kararların et
kisi iki anlamda ele alınabilir. Geniş anlamda yargı kararının etki 
ve sonuçları onun uygulanmasını da içerir. Dar anlamda ise, salt 
hukuksal sonuçlar incelenebilir. Önce, iptal kararlarının oldukça 
karmaşık olan sonuçlarını incelemek, bu kararlarının nasıl uygula
nacağına ışık tutmak bakımından gereklidir. Birinci bölümde dar 
anlamda «iptal kararının sonuçları»na ilişkin ilkeler ve bundan son
ra « uygulanması »na ilişkin sorunlar ele alınacaktır. 

Bu çalışmada iptal kararlarının sonuçları idarî yargı açısından 
ele alınmaktadır. Ancak, işlemdeki sakatlığın yargısal yoldan sap
tanmasının sonucu ve sakatlığın saptanmasının yaptırımı (müeyyi
desi) olan iptalin diğer hukuk alanlarında da temelde farklı oldu
ğunu sanmıyorum. Bu nedenle, «kamu hukukunda ayrı bir sakat
lıklar kuramı (teorisi) olmadığı» var sayımı ile iptal kararının so
nuçları bakımından benzeri kavramlara kısaca değinmek yararlı 
olabilir. 

(1) T. B. BALTA, «Kısa İdare Hukuku» Ankara 1964 s. 14. 
Danıştayımıza göre de, 

«..bütün idarî tasarrufların kazaî murakabeye tabi tutulması, hu
kuka bağlı devlet prensibinin en mütebariz ve karakteristik bir 
vasfı icabıdır..» 

[DDGK. 30.3.1950 e. 320 k. 128 (Der. 50-53 s. 112).] 
(2) T. B. BALTA, «İdare Hukuku Ders Notları, Kısım II İdarî Yargı», 

s. 245 
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A — KAMU HUKUKUNDA AYRI BİR SAKATLIKLAR KURAMI 
YOKTUR 

Kamu hukuku ile özel hukuk ayırımının —benim de inandığım 
gibi— yalnız öğrenim yöntemleri bakımından bir değeri olduğu ka
bul olunursa, kamu hukuku ve özel hukuk için ayrı ayrı sakatlık
lar kuramları kabul etmek olanağı, kalmaz. Hukuk bir bütündür . 
Ayrı hukuk alanları arasındaki benzemezlikler yalnız sorunlara ba
kış açılarından dolayıdır. Ancak, bakış açılarından doğan ben
zemezlikler bu iki hukuk alanında sakatlıklar sorununa da yansır. 
Özel hukuk, genel niteliği bakımından kişiler arasındaki ilişkileri 
düzenleyici iken, kamu hukuku, yine genel niteliği bakımından «ku
rucu» sayılabilir (3). Butlan hem özel hukukta hem kamu huku
kunda «koruyucu» görev yapar ama, idarî yargıda bu koruyuculuk 
kişiler için olmaktan çok, hukuk düzeni içindir (4). Butlan, işlemin 
yapıcı öğelerinden bir ya da birkaçının eksikliği ya da sakatlığı art-
lamınadır. işlem bu nedenle hukuk düzenine alınmayacak, sonuç
ları silinecektir. Özel hukukta sakatlık ön planda iken, kamu hu
kuku açısından işlemin hukuk düzeni ile bütünleşememesi önde 
tutulur ve idare hukukunda butlan şu ya da bu sakatlığa karşı yap
tırım olmaktan çok, hukuka aykırılığın yaptırımı olarak tanıtılır (5). 

Klasikleşmiş bir ayırım, işlemdeki sakatlıkları ağırlık derece
sine göre yokluk, mutlak butlan ve nisbî butlan olarak sıralamakta
dır. Oysa kamu hukukunda, iptal davası sonucunda verilen iptal 
kararı kamu otoritelerinin hukuka uygun davranma yükümlülüğü
nün bir denetimi ve yaptırımı olduğuna göre, kamu hukukunda nis
bî butlanın söz konusu olamayacağı, bu alandaki butlanın her za
man mutlak butlan olduğu söylenmekte (6) (7), idare hukukunda 

(3) Bak. BOULOIS «Rapport sur l'inexistance, le nullité et l'annulation 
des actes juridiques en droit public français» (Travaux de l'ass. Henri 
Capitant 1961-1962) Paris 1965 s. 774. 

(4) BOULOUIS agm. s. 775. 
(5) BOULOIS agm. s. 773. 
(6) M. WALINE, «Droit Administratif» Paris 1963 s. 448. Ancak eklemek 

gerekir ki Fransız hukukunda, idarî sözleşmelerde ve çiğnenen hukuk 
kuralı yalnızca idarenin çıkarlarını korumak için konulmuş kabul olu
nan hallerde, butlanın nisbî butlan olacağı kabul olunmaktadır, bak. 
LAUBADÈRE, «Traité Elémentaire de Droit Administratif» Paris 1967 
s. 389. 

(7) En ağır sakatlık derecesi olan yokluk da kökeni ve yararlanılması ba
kımından iki hukuk alanında bazı benzemezlikler gösterir. Yokluk, 
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sakatlık ile iptal davası yakın anlamda kullanılmaktadır (8). 

Bakış açılarından doğan benzemezlikler yanında temelde ben
zerlik olduğu unutulmamalıdır . Örneğin özel hukuk mutlak ve nis-
bî butlan ayırımı yaparak davaları, dava açma hakkını sınırlamaya 
çalışmaktadır (9). Aynı amaçla, benzer sınırlamaları kamu hukukun
da da başka biçimlerde görmekteyiz. İdare hukukunda, idarenin 
hukuka uygun haraket etmesi tüm idare edilenlerin çıkarma oldu
ğu halde, dava açma hakkı «ilişki» (menfaat) kavramından yararla
nılarak sınırlandırılmış, bu anayasa yargısında da iptal davası aç
ma hakkı herkese tanınmamıştır . Her iki hukuk alanında, yetkili 
yargı organı, işlemdeki sakatlıkları saptayarak buna iptal yaptırı
mı bağlamaktadır . 

Butlan, özel hukukta ve kamu hukukunda nitelik bakımından 
aynı olunca, sonuçlar bakımından da benzerlikler doğaldır : Sakat
lığı saptayan iptal kararı ile işlem, yapıldığı andan beri geçerli ol
mak üzere, yani geri yürür biçimde ortadan kalkar, ilke olarak, do
ğan sonuçlar olabildiği ölçüde silinir, bazı sonuçlar ise saklı tutu
lur (10). Ancak, kamu hukukunda işlemler, çoğunlukla, özel huku
ka göre daha genel olduğundan, işlemin etkisinin genelliği ölçü
sünde iptalinin de etkisi bu alanda daha genel olmaktadır. Öte yan
dan, geri yürüme bakımından da idare hukuku kendine özgü so
runları olan bir hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özellikle idare 
hukuku açısından iptal kararlarının sonuçlarının incelenmesine gi-

özel hukukta «bir kanuna dayanmayan butlan olamayacağı» ilkesinin 
katı sonuçlarından kaçınabilmek; idare hukukunda ise, bazı önemli 
sakatlıklarda dava süresi geçirilmiş olsa bile iptal davası yolu ile iş
lemin sonuçlarından kurtulabilmek amacı ile yaratılmıştır [bak. 
BOULOIS agm. s. 774, 775; J. GÜRAL (AKİPEK). «Hükümsüzlük na
zariyeleri karşısında Türk Medeni Kanunu'nun sistemi», Ankara 1953 
s. 55; R. SARICA, «îdare hukukunda yokluk ve butlan» (Ebülül'ulâ 
MARDİN'e Armağan) İstanbul 1944 s. 1191; A. de LAUBADÈRE age. 
s. 390]. 

(8) Örneğin S. ARTUKMAÇ, «Butlan»ı şöyle açıklamaktadır: «..İdare 
hukukundaki butlanın, hususî hukuktaki butlan ile ve binnetice mut
lak veya nisbî butlan halleriyle hiçbir münasebet ve alâkası yoktur. 
îdare hukukundaki butlan; iptal dâvası açılmasını tazammun eden 
butlandır. Yâni iptal dâvasiyle müteradif bir mâna ifade edebilir..» 
(«Bizde İdarenin Murakabesi» İstanbul 1950 s. 371). 

(9) BOULOIS agm., s. 775. 
(10) İptal edilmiş bir işlemin doğurduğu sonuçların saklı tutulmasının 
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rişirken, genel sakatlıklar kuramı içinde ve fakat esaslı özellikler 
gösteren bir alana girmekteyiz. 

B — İPTAL KARARININ TANIMI VE BENZER KAVRAMLAR 

1 — TANIM 

İptal kararı bir işlemin hukuka uygun olup olmadığını denet
leyen yargı organının işlemin geçerliliğini etkileyen bir sakatlık 
saptaması halinde, işlemin geri yürür biçimde ortadan kalkmasını 
sağlayan ve kesin hüküm olabilen bir yargı işlemidir biçiminde ta
nımlanabilir. Tanımı öğelerine ayırırsak, iptal a) Kesin hüküm ola
bilen bir yargı işlemidir, b) işlemin hukuka aykırılığı nedenine da
yanır, c) sakat işlemin geri yürür biçimde ortadan kaldırılmasını 
sağlar. 

2 — BENZER KAVRAMLAR 

Yaptığım tanımlamanın öğelerini göz önünde tutarak sonuç
ları bakımından iptal karariyle benzerlikler gösteren bazı kavram
ları kısaca ele alalım : 

a) Yürütmenin Durdurulması Kararları 

İdarî yargıda yürütmenin durdurulması kararlarını, bir idarî 
davada, davacının istemi üzerine, yargı yerinin bir idarî işlem ya 
da yargı kararının uygulanmasını dava sonuna kadar ertelemesi 
olarak tanımlayabiliriz. Görüldüğü gibi, yürütmenin durdurulması 
kararları ile iptal kararları arasında nitelik farkı vardır. İptal ka
rarları uyuşmazlığı çözen, kesin hüküm olabilen, işlemi ortadan 
kaldıran kararlar iken; yürütmenin durdurulması kararları işle
min uygulanmasını erteleyen koruyucu tedbir niteliğinde ara ka
rarlarıdır. Ancak, iptal ve yürütmenin durdurulması kararları, özel
likle etkileri bakımından tam bir benzerlik gösterirler. 

Yargı yerlerinin ve yargıçların yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili her türlü işlemi Anayasamıza göre yargı işlemi olduğuna gö
re (11) yürütmenin durdurulması kararları da yargı işlemleri-

özel hukuktaki örnekleri için bak. GÜRAL (AKİPEK) age. s. 122 vd. 
(11) bak. Any. Mah. 13.5.1964 e. 963/99 k. 38 (AMKD. 2 s. 115). Ayrıca bak. 

D-5 22.6.1966 e. 41 k. 3443 (Duran, Abadan'a Armağan s. 299); D-8 
10.11.1964 e. 963/9050, k. 7224 (Der. 93-94 s. 354). 

4 



dir (12). Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için, dava 
konusu işlemin —esasa girişilmeden basit bir inceleme ile sakat 
olduğu kuşkusunu uyandırması ve— işlemin yürütülmesi durdu
rulmadığı takdirde ağır, onarılması çok güç ya da olanaksız bir za
rar doğabilecek olmalıdır (13). Sanıyorum ki idarî yargıda asıl 

(12) Yürütmenin durdurulması kararlarının kesin hüküm olmaması ve 
koruyucu tedbir niteliğinde ara kararlarından olması dolayısiyle, ida
re için bağlayıcı olmadığı, bu kararları uygulama konusunda idarenin 
değerlendirme yetkisi olduğu ileri sürülmüştür ]bak. H. DOMANİÇ 
«Danıştay kararları ve bir kısım basın» (Sonhavadis) 15.2.1966; K. 
HADIMLI «îdarî Kaza ve Tehir-i İcra (Sonhavadis) 18.3.1966. Y. KARA
YALÇIN da -yürütmenin durdurulması kararları bir ilâm mahiyetin
de sayıldığı takdirde..- diyerek kuşkulu bir ifade kullanmaktadır. 
«Yüksek Memurlar Meselesi ve Yürütmeyi Durdurma Kararları» 
Ankara 1966 s, 15]. Anayasa Mahkemesinin «Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu gereğince yapılan kamulaştırmalarla hakkında yürütmenin 
durdurulması kararı verilemeyeceğine ilişkin kuralla ilgili olarak ver
diği karar [Any. Mah. 13.3.1964 e. 963/126 k. 19 (AMKD. 2. s. 71)] bu 
görüşe dayanak yapılmak istenmektedir. Oysa, ne bu karardan ve 
ne de kamulaştırmalarda yargı yerlerinin ihtiyatî tedbir kararı vere
meyeceklerine ilişkin kuralla ilgili olan karardan [Any. Mah. 14.2.1967 
e. 963/144 k. 6 (RG. 27.6.1967)] Anayasaya aykırı böyle bir anlam çı
karılamaz. Anayasa Mahkemesi adı geçen kararlarında «yürütmenin 
durdurulması» ve «ihtiyatî tedbir» kararlarının mutlak olarak yargı 
erki kavramı içinde bulunmadığını söylemiştir. [karşıt görüş için 
bak. SARICA «Türk Hukuk Kurumunun düzenlediği 25.3.1966 günlü 
konuşması (Danıştay Kararları ve yürütmenin Durdurulması) Ankara 
1966 (kısaltma: Hukuk Kurumu..) s. 4; DURAN, aynı eser, s. 40)]. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi böyle bir sonuca varırken aynı zamanda, 

a) koruyucu tedbirlerin Anayasanın 31 inci maddesindeki «hak 
arama hürriyeti» içinde gerekli araçlardan olduğunu, 

b) bu aracın kanunla düzenlenmesinin gerekli olduğunu ve 
c) hükme bağlanacak hakkm yerine getirilebilmesi için duruma 

göre pek önemli olabileceğini, dolayısiyle, 
d) kanunla yasaklamanın genel olamayacağını da belirtmektedir. 
Yüksek Mahkemenin, bazı durumlarda koruyucu tedbir kararı ve

rilmesinin önlenebileceği sonucuna varmasında önüne gelen sorunlar
da «çiftçiyi topraklandırma» ve «kamulaştırma» gibi kamu yararına ya
pılacak eylem ve işlemlerin engellenerek geciktirilmemesinde kamu ya
rarı bulunduğu gerçeğinin etkisi olduğu düşünülebilir. 

(13) bak. ONAR «İdare Hukukunun Umumî Esasları» s. 1970; GÜNEŞ «Hu
kuk Kurumu» s. 49; ÖZYÖRÜK «Hukuk Kurumu», s. 101; KIRATLI 
Yürütmenin Durdurulması» (SBFD. C. X X I no. 4, s. 185); TUNCAY-
ÖZDEŞ - BAŞPINAR, «İdarî Yargılama Usulü» (Yüzyıl Boyunca Danış
tay) Ankara 1968 s. 631, 716. 
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önemli koşul «sakatlık kuşkusu»dur (14), hattâ bu konuda daha 
açık olmak için «sakatlık kuşkusu» yerine «sakatlığın açık olması» 
ölçüsünü koymak daha yararlı olur. Bu öğenin önde tutulması yü
rütmenin durdurulması kararlarının etkilerinin iptal kararlarına 
benzemesi açısından önemlidir. Yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesinin ana koşulu ve nedeni dava konusu işlemdeki sakatlı
ğın açık olarak gözükmesi —hiç olmazsa sakatlık konusunda ciddî 
kuşkular bulunması— olunca yürütmenin durdurulması kararlan 
iptal kararlarının «bildirici» niteliğine yaklaşmaktadırlar. İşlemin 
hukuka uygun olmadığından kuşkulanan, rasgele bir kişi, bir hu
kuk ilgilisi değil, önünden yüzlerce benzer uyuşmazlık geçmiş Yük
sek Yargı Yeridir. Gerektiğinde karşı tarafın savunması alındıktan 
sonra varılan bu kanı, işlemin gerçekten sakat olduğu yolunda güç
lü bir karine sayılacak, işlem normal olarak dava sonunda iptal 
olunacaktır (15). 

İptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının etkileri bakı
mından eş olduklarını Danıştayımız da, 

«..idare hukuku ilkelerine göre iptal kararı iptali iste
nen tasarrufu .. ittihaz edildiği tarihten itibaren ortadan 
kaldırır ve o tasarrufun ittihazından önceki hukukî du
rumun yürürlüğünü sağlar. Bir iptal davasında verilmiş 
yürütmenin durdurulması kararı da aynı niteliktedir. 
Yani henüz ortada bir iptal kararı bulunmadığı halde, 
iptal istenen tasarrufu .. durdurur ve bu tasarruf ve iş
lemlerin ittihaz ve icrasından önceki hukukî durumun 
yürürlüğünü sağlar..» 

(14) TUNCAY - ÖZDEŞ - BAŞPINAR, agm. s. 632, 716; GÜNEŞ age. s. 51. 
KARAYALÇIN ise zarar öğesine önem verir gözükmektedir (bak. age. 
s. 13). 
Kanımca «telâfisi imkânsız zarar» koşulunun önemini abartmamak ge
rekir. 
Sakat işlemlerin uygulanmasından, ilgililer her halde az ya da çok bir 
zarara uğrayacaklardır. 
Bu arada, değinmek isterim ki, yürütmenin durdurulmasının amacı, 
ilgililerin korunmasıdır ama, bu kararla iptal kararının uygulanma
sının güç ya da olanaksız duruma girmesi de önlenmektedir. Yargı 
kararlarının uygulanamaz duruma, girmesi yargıya ve devlete güveni 
sarsacağından ciddî zarar tehlikelerinin başında sayılmalıdır. 

(15) TUNCAY-ÖZDEŞ-BAŞPINAR, agm. s. 720. 
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diyerek (16) açıkça ortaya koymuştur; yürütmenin durdurulması 
kararlarının ancak alındıkları tarihten sonrasını etkileyeceği gibi 
bu kararları etkisiz ve kağıt üzerinde bırakacak, kötü kullanılmaya 
elverişli bir görüş (17) kabul olunamaz (18). Bu incelemede —aksi 
belirtilmedikçe— iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının 
sonuçları eş anlamda kullanılacaktır. 

b) Geri Alma 

Bir idarî işlemin geri alınmasını ise, (19) idarenin, işlemini, 
sonuçlarıyla birlikte geri yürür biçimde ortadan kaldırılması ola
rak tanımlıyabiliriz. Burada da iptal ka r an ile aradaki nitelik far
kı ilk bakışta görülecek açıklıktadır. 

iptal kararı bir yargı işlemi iken, geri alma idarî işlemdir. An
cak bu temel nitelik farkı yanında, iki kavram geri yürür olmak ve 
de işlemin sakatlığı nedenine dayanmak bakımından benzerlik gös
terirler. İptal kararlarının ve geri alma işleminin sonuçlarının orta
ya çıkardığı sorunlar benzerdirler. 

Geri alma ancak sakat işlemler için uygulanabilir (20). Hat tâ 
sakat işlemlerin geri alınması idare için bir yetki olduğu gibi bazı 
hallerde bir görev de olmaktadır. İdare sakat işlemini geri almak ve 
iptalde olduğu gibi doğmuş bütün sonuçlarını silmek zorunda
dır (21) (22). 

(16) DDK. 4.2.1966 e. 965/473 (DÇN. s. 51 no. 106); D-8 10.7.1968 e. 967/1695 
k. 2580 (DÇN. II s. 64 no. 127). 

(17) ONAR age. s. 1971; KARAYALÇIN age., s. 16. 
(18) bak. DURAN «Hukuk Kurumu» s. 121, 122; TUNCAY - ÖZDEŞ - BAŞ-

PINAR agm. s. 717. 
(19) Uygulamada geri alma, iptal, kaldırma ve değiştirme terimleri çok 

kez birbiri yerine kullanılmaktadır. Yürürlükteki bir işlemin ileriye 
doğru hayatına son vermeye «Kaldırma», kapsamında ve hükümlerin
de yine geri yürümez bir biçimde değişiklikler yapmaya, «Değiştirme» 
demek uygun olur. 

(20) bak. DDUH. 6.6.1947 e. 1946/62 k. 59 (Der. 36-37 s. 47); D. 5 19.4.1950 
e. 1949/2694 k. 1043 (Der. 50-53 s. 346); D. 5 K. 1959/100 (H. II s. 524); 
DDUH. 5.6.1959 e. 245 k. 162 (Der. 81-82 s. 35); D. 3 4.3.1954 e. 1 k. 24 
(Der. 64-65 s. 41); D. 5 K. 1962/3491 (H. II s. 346); D. 10 30.12.1964 
e. 862 k. 1625 (DÇN. s. 128 no. 232); D. 5 6.10.1947 e. 1956/1809 k. 1856 
(Der. 38-39 s. 130). 

(21) Örneğin bir kamu görevlisi yanlışlıkla ya da sakat bir işlemle emek
li edilmiş ise, idare, ilgilinin dava açmasını beklemeden onu görevine 
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Danıştayımız sakat işlemin sonuçlarının bütünüyle silinmesi
nin bazı durumlarda olanaksız olmasını ya da haksız sonuçlar doğur
masını «..bir idarî tasarrufun geri alındığı tarihe kadar tevlit ettiği 
neticeleri tanımak idare hukuku esaslarmdandır..», «..hakkaniyet 
ve nesafet kuralları..» gereğidir gibi ilkelerle önlemektedir (23). Bu
nun yanında Danıştayımız sakat işlemlerden doğmuş sonuçları ko
rumak için «idarî işlemlerde kararlılık (istikrar)» ilkesine de sık 
sık bas vurmaktadır (24). 

döndürmek ve bu sakat işlemden zarar görmemesini sağlamakla ödev
lidir, [bak. DDHH. k. 1935/130 (Der. 2 s. 37); D. 5 26.9.1946 e. 945/1902 
k. 3582 (Der. 33 s. 52); D. 5 28.3.1947 e. 946/1325 k. 724 (Der. 35 s. 46); 
D. 5 10.2.1947 e 892 k. 2243 (Der. 38-39 s. 146)]. Bu ilkeye uymayan 
haksız çözümler için bak. [D. 5 6.10.1947 e. 946/1809 k. 1856 (Der. 38-39 
s. 130); D. 3 18.4.1968 e. 337 k. 205 (DÇN. II s. 467 no. 767); D. 5 
10.2.1968 e. 964/4486 k. 337 (DÇN. II. s. 94 no. 171)]. 

(22) Kişi yararına olan ve iptale benzeyen geri almalar yanında idarenin 
hukuka uygun davranma görevinden doğan geri almalar vardır. Her-
nasılsa sakat bir işlem yapılmış olması bu görevi ortadan kaldırmaz, 
[bak. D. 6 3.2.1947 e. 946/1823 k. 352 (Der. 35 s. 104); D. 12 27.10.1966 
e. 450, k. 3011 (DÇN. s. 202 no. 343)]. 

(23) Örneğin, idarece erken yükseltildiği [D. 5 9.5.1953 E. 236 K. 1336 (Der. 
60 s. 111); D. 5 1962 K. 1515 (H. II s. 539)], intibakı yanlış yapıldığı 
[D. 12 1966 E. 1253 K. 3260 (ODDA, s. 392 no. 1360)], mevzuatın tayin 
ettiğinden fazla ücretle çalıştırıldığı [D. 5 27.12.1961 E. 1614 K. 3559 
(Der. 87-88 s. 148)], ek görev ücreti olarak [D. 5 1962 K. 438 (H. II 
s. 213); D. 5 1962 K. 1344 (H. II s. 213); D. 5 1962 K. 2204 (H. II 
s. 213)] ya da başka bir biçimde [D. 5 1961 K. 2121 (H. II s. 127); 
D. 5 1962 K. 1515 (H. II s. 539); D. 5. 30.3.1953 E. 951/194 K. 923 (Der. 
59 s. 223); D. 5 5.12.1961 E. 1959/4231 K. 3221 (Der. 87-88 s. 165); D. 12 
1967 E. 779 K. 2338 (ODDA. s. 394 no. 1366)] fazla ödemeler yapılmış 
ise bunların geri alınması önlenmektedir. Danıştayımızm bu düzenli 
içtihadına zıt bir kararı için bak. [D. 5 24.2.1956 E. 954/1178 K. 554 
(Der. 73 s. 59)]. 

(24) Belirtmek gerekir ki idare hukukumuzda pek önemli bir yeri olan 
«kararlılık ilkesi» yalnız iptal edilen ya da geri alman sakat işlemle
rin sonuçlarının korunması amacı ile kullanılmamaktadır. Bu ilke, 
idarî işlemlerde yapılacak değişikliklerin haklı bir sebebe dayanma
sını gerektirdiği gibi [bak. D. 12 9.12.1968 E. 967/1295 K. 2282 (Der. 
127-130 s. 391)] idarenin işlemi yaparken gerekli incelemeleri yapma
sı, sonradan esaslı nedenler olmadan değiştirmemesini de gerekli kılar 
[bak. D. 6 18.11.1953 E. 445 K. 2142 (Der. 74 s. 43); D. 6 9.3.1956 
E. 1191 K. 666 (Der. 73 s. 105)] 

Öte yandan, kararlılık ilkesi kazanılmış hak kavramından da ay
rılır. Kazanılmış hakkın söz konusu olabilmesi için işlemin hukuka, 
uygun olması zorunludur, sakat işlemler kazanılmış hak doğurmazlar 
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Geri alma işlemleri ile iptal kararları karşılaştırılırken sakat 
işlemlere karşı nasıl ancak belirli süre içinde dava açılarak iptal 
elde edilebiliyor ise geri almada da aynı süreye uyulması gerekti
ği, bu süre geçtikten sonra işlemin artık geri alınamamasının istik
rar bakımından uygun olacağı ileri sürülebilir (25). Gerçekten de, 
Danıştayımızın deyişi ile 

«..kanunsuz bir işlemin her zaman geri alınabileceğini ka
bul etmek bunun tesir ve neticelerini tehdit eden müphe-
miyet ve kararsızlığın hudutsuz bir şekilde devamına yol 
açmak olur..» (26) 

Bu nedenle sakat işlemler kısa ve belirli süreler (27) içinde değiş-
tirilebilmelidir. Ancak Danıştayımız zannımca doğru ve haklı ola
rak sakat bir işlemin geri alınmasını belirli bir süre ile sınırlamayı 
kabul etmemiştir (28). Katı ve kesin süre koymamaktadır. Fakat 

[bak. DDUH. 1937 K. 178 (Der. 2 s. 25); D. 12. 24.2.1966 E. 109 K. 113 
(Der. 100-102 s. 404); îçt. bir. 26.9.1952 E. 15 K. 244 (H. İb. II s. 64); 
D. 5 28.5.1960 E. 957/577 K. 1482 (Der. 83-84 s. 102); D. 5 27.11.1946 
E. 944/1276 K. 4026 (Der. 34 s. 61); D. 5 1962 K. 1696 (H. II s. 339); 
D. 5 1962 K. 2641 (H. II s. 341); D. 12 1966 E. 609 K. 2594 (ODDA. 
s. 359 no. 1372); D. 12 1966 E. 284 K. 874 (ODDA. s. 215 no. 721); D. 12 
1967 E. 2538 K. 1354 (ODDA. s. 211 no. 703)]. 

îdarî kararlılık ilkesine yakın fakat ondan ileri bir ilke de «yer
leşmiş anlayışa saygı» ilkesidir [bak. BALTA «Kısa îdare Hukuku», 
Ankara 1964 s. 51]. Sanıyorum ki «yerleşmiş anlayışa saygı» idarî örf 
ve adet düzeyine çıkmış olan uygulamaya verilen addır. Bu uygula
maya aykırı işlemler sakat olmaktadırlar, [bak. D. 6 19.12.1951 E. 
2402 K. 2402 (Der. 54-57 s. 433); D. 8 1962 K. 403 (H. II s. 545); D. 12 
26.1.1967 E. 1966/1860 K. 76 (Der. 111-114 s. 453)] 

(25) Örneğin geri almanın dava süresi ile sınırlandırılması gerektiğinin ka
nun sözcülerinin düşüncelerinde önerildiğini görüyoruz [bak. DDUH. 
k. 1937/178 (Der. 2 s. 25); DDUH. 6.6.1947 E. 946/62 K. 59 (Der. 36-37 
s. 47); D. 5 17.4.1940 E. 239 K. 312 (Der. 12 s. 31); DDK. 5.6.1959 E. 
245 K. 162 (Der. 81-82 s. 35)]. 

(26) D. 5 5.11.1968 E. 1037 K. 3821 (Der. 127-130 s. 165); D. 10 19.9.1968 E. 
308 K. 1479 (Der. 127-130 s. 335). 

(27) İçt. Bir. 26.9.1952 E. 15 K. 244 (H. İb. II s. 64); D. 8 3.12.1962 E. 3088 
K. 4616 (A. Z. s. 272 no. 387); D. 8 28.9.1964 E. 1295 K. 6755 (Der. 93-
94 s. 384). 

(28) Hattâ, Damştayımıza göre geri alma her zaman mümkündür [bak. 
D. 1 152.1949 E. 6. K. (Der. 43-44 s. 11); D. 6 32.1947 E. 946/1823 K. 
352 (Der. 35 s. 104); DDUH. 7.3.1952 E. 950/439 K. 75 (Der. 54-57 s. 
132); D. 3 4.3.1954 E. 1 K. 24 (Der. 64-65 s. 41) îçt. bir. 2.12.1967 E. 67 
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olaya göre hukuksal kararlılığı sağlama amacıyle başarılı bir ça
ba göstermektedir (29). 

Sorun idarî işlemlerde kararlılık (istikrar) ile hukuka uygun
luk arasında bir seçim sorunudur. Bence, sınırı dava süresi ola
rak koymak uygun değildir. Bir idarî işlemin iptalinin yıllar sonra 
elde edilmesi mümkündür . Ayrıca kişi yararına olan geri almalar
da dava süresi ile sınırlamanın bir anlamı olamaz. 

Özetlersek, geri alma işlemi de etki ve sonuçları bakımından 
iptal kararlarının etki ve sonuçlarına büyük bir benzerlik göster
mektedir. 

c) Sakatlığın Saptanması 

Bir işlemin sakatlığının yargı yeri önünde saptanması , bu 
saptamanın işlemin hukuka aykırılığına dayanması, yargı işlemi 
olması ve kesin hüküm teşkil etmesi bakımından iptal kararlarına 
benzer. Ancak sakatlığın saptanmasının etkisinin iptal kararına 
benzerliği özellikle iptal kararının genel etkisi ile ilgili olduğundan 
sakatlığın saptanmasının etkisi genel etki sorununa ek olarak 
ileride ele alınacaktır. 

K. 8 (DÇN. II. s. 500 no. 791); D. 12 1966 E. 1253 K. 3260 (ODDA. s. 
359 no. 1360); D. 12 1966 E; 609 K. 2594 (ODDA. s. 359 no. 1372); D. 12 
1967 E. 2496 K. 1118 (ODDA. s. 238 no. 801); DDK. 10.4.1967 E. 962/349 
K. 364 (DÇN. II. s. 383 no. 675)]. 

(29) Bak. DDUH. 1937 K. 178 (Der. 2 s. 25); not (27)'deki içtihadı birleş
tirme kararı; D. 5 4.4.1959 E. 957/192 K. 949 (Der. 81-82 s. 87); D. 5 
28.5.1960 E. 957/577 K. 1482 (Der. 83-84 s. 102); D. 5 1961 K. 2121 (H. 
II s. 127); D. 5 1961 K. 2698 (H. II s. 316)); DDK. 31.3.1961 E. 957/995 
K. 285 (Der. 84-85 s. 48); D. 8 22.1.1963 E. 962/163 K. 823 (A. Z. s. 99 
no. 141); D. 10 3012.1965 E. 862 K. 1625 (DÇN. s. 128 no. 232); D. 8 8.2. 
1966 E. 963/9202 K. 404 (Der, 100-102 s. 305). 
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B İ R İ N C İ B O L U M 

İPTAL KARARLARININ SONUÇLARI 

Uygulama sorunundan soyut olarak iptal kararlarının salt hu
kuksal sonuçları, yani iptal kararının nasıl bir etki doğuracağı, ida
renin bu karar karşısında ne yapması ve ne yapmaması gerektiği 
sorunları üç ana başlık altında toplanabilir : 

I — îptal kararı ile sakat işlem ortadan kalkmış sayılır, 

II — İşlemin ortadan kalkması geri yürür biçimdedir, 

III — İptal kararları genel etkilidir. 

l 



I — İPTAL, İŞLEMİ ORTADAN KALDIRIR 

İptal, işlemdeki sakatlığın yetkili yargı organı tarafından sap
tanmasıdır. Sakatlığı yargı organı tarafından belirtilmiş bir işlemin 
hukuk düzeninde yeri olamaz. Ortadan kaldırılması, sonuçlarının 
olabildiği ölçüde silinmesi gereklidir. 

İşlemin ortadan kalkmasının nasıl gerçekleşeceği sorununa 
doktrinimizde Profesör SARICA 1949 tarihli eserinde şöyle cevap 
vermektedir : «..İdarî bir kararın mahkemece bozulması ile bu ka
rar ne hukuken ne de fiilen ortadan kalkmış, geri alınmış olmaz. 
Başka bir söyleyişle kararın mahkeme tarafından iptali keyfiyeti 
kararın kendiliğinden, otomatik bir surette ortadan kalkmasını, 
geri alınmasını intaç etmez. İptal olunan kararın ortadan kalkabil
mesi, geri alınabilmesi için —iptal hükmü üzerine— idarenin ye
niden karar ittihaz etmek suretiyle mahkemece bozulduğu bildi
rilen kararı ortadan kaldırması, geri alması gerekir. Görülüyor ki 
mahkemece iptal olunan kararı ortadan kaldıracak, geri alacak olan 
bizzat idarenin kendisidir. Demek ki mahkeme, bir kararı iptal 
edince idare mahkeme hükmünü nazara alarak bunu yerine getire
cektir. Hükmü yerine getirebilmek için de -ilâmı infaz sadedinde-
yeni bir takım kararlar ve tedbirler ittihaz edecektir. Daha doğru
su idarî mahkemenin verdiği hükme bakarak mahkemece bozulan 
kararın yerine yeni bir karar ikame edecektir. İptal olunan kararı, 
ta ittihazı anından itibaren hükümsüz bırakacak yeni bir karar ala
caktır..» (1). Bu düşünceye göre, örneğin belediye bir yer için ka
patma kararı alsa ve bu karar idarî yargıca iptal edilmiş olsa, idare 
kararını geri alıncaya kadar o yer kapalı kalacak, bir yönetmelik 
iptal edilse, uygulanmaya devam edilecektir (2). 

(1) R. SARICA. «İdarî Kaza» İstanbul 1949 s. 121. 
(2) SARICA, age. s. 122, 123. 
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Daha yeni tarihlerde SARICA'nm görüşlerinin biraz değişip yu
muşadığım görmekteyiz. 1966 yılında sayın hocam bu konuyu şöyle 
açıklamaktadır : «..Hukuka aykırılığı iptal karariyle sabit olan ida
rî işlem —teorik açıdan ve hukuken— bozulmuş olmakla beraber; 
—pratik açıdan ve fiilen— ortadan kalkmış değildir. Başka bir 
söyleyişle —hukukî açıdan— iptal olunan işlemin hayatı, hukuken, 
sona ermiştir. ... (Ancak) 

.İptal olunan idarî işlem, fiilen ortadadır ve fiilî hayatı devam 
eylemektedir. 

..idare için, hukuka aykırılığı sabit olan, iptal olunan ve huku
ken hayatı sona eren bu işlemi, fiilen de ortadan kaldırmak, yâni 
bunun hayatına, fiilen son vermek bir hukukî vecibedir. 

Demek oluyor ki.. iptal karan —kendiliğinden, direkt ve oto
matik olarak— bütün neticelerini fiilen meydana getirmiyor. Bu 
neticelerin fiilen meydana gelebilmesi için idarenin harekete geç
mesi gerekiyor... 

Ancak.. modern idare hukuku neşriyatında savunulan teze gö
re : iptal kararının —kendiliğinden, direkt ve otomatik olarak— ne
ticelerini fiilen meydana getirmediği yolundaki esas, genellikle doğ
ru olmakla beraber; bunun bazı istisnaları vardır ve olabilir. 

Meselâ —tüzük, yönetmelik gibi— düzenleyici bir işlem; tama
men veya kısmen .. iptal olunduğunda; bu tanzimî tasarruf veya 
hüküm, iptal karariyle kendiliğinden, direkt ve otomatik olarak il
ga edilmiş olur : İdarenin, iptal kararı üzerine, bu tanzimî tasar
rufu veya hükmü geri almasına veya ilga etmesine hacet yoktur, 
îptal karariyle, düzenleyici işlem veya ihtiva ettiği hüküm doğru
dan doğruya ilgaya uğramıştır..» (3) 

Sanıyorum ki, bu sorunun çözümü için, önce, iptal kararının 
doğurduğu hukuksal sonuç ile, iptal kararlarının gereklerinin ida
rece yerine getirileceği ve yargı kararlarının uygulanmasının da 
idareye verilmiş bir görev olduğunu ayırmak gerekir, iptal kararı
nın hukuksal sonucu işlemin ortadan kalkmasıdır. Bir kanunun 
Anayasa Mahkemesince iptali üzerine, yasama meclislerinin topla
narak bu kanunu kaldırmaları gerekmediği gibi, düzenleyici, genel 

(3) R. SARICA «Danıştay Kararlarının Yerine Getirilmesi» (Danıştay Ka
rarları ve Yürütmenin Durdurulması, Ankara 1966) Kısaltma : Hukuk 
Kurumu) s. 22, 23. 
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ya da kişisel bir idarî işlemin iptalinden sonra da idarenin artık 
hukuken mevcudiyeti kalmamış olan bu işlemini geri alması gerek
mez. İdarenin görevi, sakat işlem dolayısiyle hukuk alanında orta
ya çıkmış sonuçları kaldırmak, hukuka aykırılıktan hukuka uygun 
bir duruma dönülmesini sağlamaktır. Yoksa, sakatlığı saptadıktan 
sonra işlemi hukuken ortadan kaldırmaya yetkili olan organ yar
gı organıdır. 

Damştayımızın bu konuda düzenli olarak uygulayageldiği il
ke, «İptal, işlemi ortadan kaldırır» ilkesidir (4). 

(4) Bak. DDUH. 14.6.1938 e. 147 k. 144 (Der. 5 s. 99); DDUH. 9.6.1939 e. 
938/26 k. 168 (A. Z. s. 118 no. 176); D. 5 30.4.1954 e. 82 k. 1404 (Der. 
66 s. 104); D. 8 14.3.1962 e. 961/2648 k. 1647 (A. Z. s. 248 no. 354); D. 
8 1.4.1963 e. 962/3587 k. 2260); DDK. 4.2.1966 e. 965/473 (DÇN. s. 51 
no. 106); D. 3 9.9.1966 e. 337 k. 327 (Der. 107-110 s. 50) onayı DGK. 30. 
10.1966 e. 235 k. 236 (Der. 107-110 s. 53); tçt. bir. 9.7.1966 e. 960/380 k. 
1168 (RG. 29.7.1966) (bu içtihadı birleştirme kararı için Danıştay Ka
rarlar Dergisinde e. 965/21 k. 7 sayıları verilmiştir). D. 5 14.2.1966 e. 
38 (Duran, Abadan'a Armağan s. 301); DDK. 15.12.1967 e. 966/877 k. 
1119 (DÇN. II s. 48 no. 101); D. 12 19.12.1967 e. 1304 k. 2147 (Der. 119-
122 s. 477); DDK. 12.4.1968 e. 967/869 k. 292 (DÇN. II s. 143 no. 250); 
D. 9 6.6.1968 e. 967/2521 k. 1700 (Der. 123-126 s. 369); D. 8 25.6.1968 e. 
35 k. 2437 (DÇN. II s. 59 no. 119); DDK. 18.10.1968 e. 967/680 k. 659 
(Der. 127-130 s. 34); D. 5 4.11.1968 e. 965/1059 k. 383 (Der. 127-130 s. 
200); D. 12 21.11.1968 e. 304 k. 2156 (Der. 127-130 s. 376); D. 12 28.12. 
1968 e. 320 k. 2512 (AİD. C. 2 S. 2 s. 366); DDK. 21.2.1969 e. 968/258 k. 
331 (AİD. C. 2. S. 2 s. 365). 
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II — İPTAL KARARI GERİ YÜRÜR 

İdarî işlemlerin iptalinin geri yürüyeceği konusunda kuşku 
yoktur. Bu ilke, Danıştayımızca düzenli olarak uygulanagelmekte-
dir (5). Yargı organı işlemdeki sakatlığı saptayınca, bu saptama 
sakatlığın doğumu anından geçerli olur. İşlemdeki sakatlığın sap
tanmasının yaptırımı olan iptal kararı ile işlem, sakatlığın ortaya 
çıktığı andan bu yana or tadan kalkmış sayılır. Bu nedenle, iptal 
davalarında işlemin yapıldığı ya da daha doğru bir deyişle, sakat
lığın doğduğu andaki durum yargılanır; hukuka aykırılığın düzel
tilmesi ve sonuçlarının silinebilmesi için, iptalden sonra «iptal ka
rar ı ile sakat işlemin yapılmadan önceki hukuka aykırılık olmayan 
durumun geri geleceği» ve «iptal edilen işlemin hiç yapılmamış sa
yılacağı» ilkelerine uygun olarak durum düzeltilir. 

Ancak, iptal kararının geri yürürlüğü ile ilgili yukarda saydı
ğım sorunlara geçmeden önce, «hukuk kurallarının», «içtihadı bir
leştirme kararlarının» ve «Anayasa Mahkemesinin iptal kararları
nın» geri yürümezliği sorunları üzerinde kısa da olsa durmakta ya-

(5) DDUH. 25.1.1938 e. 937/202 k. 14 (Der. 3 s. 46); D. 5 21.11.1940 e. 1752 
k. 1942 (Der. 16 s. 14); DDUH. 31.1.1958 e. 957/363 k. 44 (Der. 79-80 s. 
30); DDUH. 13.6.1958 e. 957/53 k. 436 (Balkar, K. G. Kronik, s. 283); 
D. 8 10.11.1961 e. 960/8352 k. 3703 (H. II s. 543); D. 8 20.12.1961 e. 3058 
k. 4121 (H. II s. 644); D. 8 1.4.1963 e. 962/3587 k. 2260 (Der. 89-90 s. 
194); D. 5 14.2.1966 e. 38 (Duran, Abadan'a Armağan s. 301); îçt. bir. 
9.7.1966 e. 965/21 k. 7 (Der. 103-106 s. 77); D. 3 9.9.1966 e. 337 k. 327 
(Der. 107-110 s. 50); D. 5 7.12.1967 k. 5807 (AÎD. C. 1 S. 1 s. 110 no. 
5); DDK. 15.12.1967 e. 966/877 k. 1119 (DÇN. II s. 48 no. 101); D. 12 
19.12.1967 e. 1304 k. 2147 (Der. 119-122 s. 477); DDK. 12.4.1968 e. 967/ 
869 k. 292 (DÇN. II s. 143 no. 250); D. 9 6.6.1968 e. 967/2521 k. 1700 
(Der. 123-126 s. 369); D. 12 21.11.1968 e. 304 k. 2156 (Der. 127-130 s. 
376); DDK. 27.9.1968 e. 377 k. 595 (DÇN. II s. 122 no. 219); DDK. 18. 
10.1968 e. 967/680 k. 659 (Der. 127-130 s. 34); D. 5 4.11.1968 e. 965/1059 
k. 3803 (Der. 127-130 s. 200). 
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rar vardır. İptal kararı, gerek ortaya koyduğu çözüm ve gerekse 
genel etkisi dolayısiyle ilke ve kural koyabilmektedir. Örneğin, ip
tal kararlarının sonuçları ile ilgili ilkeler idarî yargının koyduğu 
ve uyguladığı ilke ve kurallardır. İlkeler tek tek iptal kararları ile 
konulabileceği gibi içtihadı birleştirme biçiminde de konulabilir, 
örneğin, görevinden sakat bir işlemle uzaklaştırılmış kamu görev
lisinin görev dışında geçirdiği sürenin görevde geçmiş sayılacağına 
ilişkin ilke, önce bir iptal kararı ile ortaya konulmuş, sonra içti
hadı birleştirme kararı ile yerleştirilmiştir. Bu bakımdan iptal ka
rarının geri yürürlüğü ilkesi ile, genel olarak hukuk kurallarının 
ve içtihadı birleştirme kararlarının geri yürümezliği ilkelerini kar
şılaştırmak gerekecektir. Diğer yandan ilk bakışta, Anayasanın 152 
inci maddesi Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geri yürü
meyeceği kanısını uyandırmaktadır. İlke iptal kararının geri yürü
mesi olduğuna göre, Anayasa Yargısında bu ilkeden bir sapma olup 
olmadığının incelenmesi de gereklidir. 

A — GERİ YÜRÜRLÜK BAKIMINDAN HUKUK KURALLARI, İÇ
TİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI VE ANAYASA MAH
KEMESİ KARARLARI 

1 — HUKUK KURALLARININ GERİ YÜRÜMEZLİĞİ 

Hukuk kuralları yürürlüğe girmelerinden başlayarak kapsadık
ları her durum ve olaya uygulanırlar. Kimseden gelecekte yürürlü
ğe girecek, bugünden bilinmeyen kurallara uygun davranış bekle
nemeyeceğine göre, olaylara, oldukları gündeki kurallar uygulanır. 
İşlemler yapıldıkları gündeki hukuk kurallarına uygun olmak ge
rekir. İlke olarak yürürlüğe girer girmez etkilerini gösteren (6) ye
ni kurallar, ancak tamamlanmamış işlemlere etki yaparlar (7). 

«Her hadise geçtiği tarihte yürürlükte bulunan kanunî 
mevzuat hükümlerine tabi olduğundan, sonradan yürür
lüğe girmiş olan hükümler., eski hadisalere sâri ve şamil 
olamazlar» (8). 

(6) «..ister özel hukuk, isterse kamu hukuku dalında olsun kanunlar 
genel olarak derhal tesirlerini husule getirirler..» 

[Içt. bir. 2.12.1967 e. 67 k. 8 (DÇN. II s. 500 no. 791)]. 
(7) DDUH. 1937 k. 178 (Der. 2 s. 25); D. 6 22.12.1964 e. 963/4749 k. 5337 

(Der. 93-94 s. 325). 
(8) D. 6 24.1.1962 e. 958/5429 k. 193 (İBD. 1962 s. 55). 
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Hukuk kurallarının geri yürümemesi ilkesinin temeli bu dü
şünceler olmaktadır. Ancak, gerek geri yürümezliğin ve gerekse ge
nel uygulamanın katı kurallar değil, birer ilke olduğu unutulmama
lıdır. 

Danıştayımızın bu konuda ince yargıları olduğunu görmekteyiz. Ör
neğin : 

«..hukuk kaidelerinin meriyetinin her sahada makab
le icrasına cevaz bulunmaması keyfiyeti.. daha önce me
riyete girmiş hukuk kaidelerine tevfikan istikrar bulmuş 
olan hukukî vaziyetlerin ihlâlinden ve camiada, mevzu 
hukuk kaidelerine karşı bir emniyetsizlik tevlidinden ve 
cemiyet efradının devlet veya yekdiğeriyle münasebatın-
da teşevvüş husulünden içtinap maksadına müstenittir. 
Bu mahzurların bulunmadığı ve bilâkis amme menfaat 
ve intizamının icap eylediği hallerde hilafından sarih bir 
metin mevcut bulunmadıkça hukuk kaidelerinin makable 
şamil hüküm taşımaları mutlak surette mer dut bir pren
sip olarak telâkki edilemez..» (8). 

İlke olarak geri yürümezlik ve genel uygulamayı sürdürmek ya
rarlı olmakla beraber, ilkenin uygulanışını ve istisnalarını her olaya 
göre kamu yararı, kamu düzeni, kararlılık, kazanılmış haklar gibi 
kavramlar açısından saptamaya çalışmak gereklidir. Örneğin, Ana
yasanın 33 üncü ve Türk Ceza Kanununun 2 inci maddeleri ceza 
bakımından geri yürürhezliği kesin olarak belirtmişlerdir. Yasakla
yıcı hükümler de geri yürümezler (9). Buna karşılık kanunların ge
ri yürür hükümler taşıyabileceği kabul olunduğu gibi, kanuna ya 
da yargı işlemlerine dayanan idarî işlemler de geri yürüyebilir
ler (10). Usul hükümlerinin (11) ve genellikle lehte olan hükümle
rin geri yürüyeceği kabul olunmaktadır (12). Geri yürümezlik ilke
si çok kere kazanılmış hakları saklı tutmak amacını gütmektedir. 
Kazanılmış haklara aykırı geri yürüme olmaz (13). Kazanılmış hak 

(8) D. 5 23.6.1944 e. 943/1147 k. 1152 (Der. 26 s. 59). 
(9) D. 12 31.10.1968 e. 720 k. 1992 (DÇN. II s. 300 no. 536). 
(10) D. 4 22.1.1952 e. 951/3098 k. 90 (Der. 54-57 s. 221). 
(11) D. 6 3.2.1947 e. 946/1518 k. 348 (Der. 35 s. 121); D. 6 24.1.1962 e. 958/ 

5429 k. 193 (İBD. 1962 s. 55). 
(12) DDK. 19.9.1958 e. 957/139 k. 580 (SBFD. C. 15 S. 2 s. 210). 
(13) D D U H . 6.6.1947 e. 946/62 k. 59 (Der. 36-37 s. 47); D. 12 31.10.1968 e. 720 

18 



var ise, hukuk kuralı diğer bütün olaylara uygulandığı halde o ola
ya uygulanamaz yani hukuk kuralının genel uygulanmasına da is
tisna getirilmiş olur (14). 

2 — İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ GERİ YÜ
RÜMEZLİĞİ 

a) İçtihadı Birleştirme Kararlarının Niteliği ve Anayasaya Ay
kırılığı Sorunu 

İçtihadı birleştirme kararları bir yargı işlemi oldukları halde, 
belirli bir uyuşmazlığı çözmezler. Bu kararlar ile, belirli bir uyuş
mazlık tipi için, bundan böyle uygulanmak üzere, olabilir çözüm
lerden biri seçilir. İçtihadı birleştirme kararları belli bir uyuşmaz
lığı, ve sonuçta haksız çıkan tarafa karşı uygulanma gücü olan ka
rarlardan nitelik bakımından farklıdırlar. İçtihatların birleştiril
mesi kararları «..belirli bir olay hakkında icraî nitelik taşımayan .. 
genel nitelikteki kararlardır..» (15). Bu kararlar alt yargı yerlerini, 
hattâ Danıştay Kanununun 46 inci maddesi uyarınca idareyi bağ
lar. 

Bir yargı düzeni içinde çözüm farklarını önlemek için bulun
muş bir yol sonucu verilen kararların yargı organlarını ve idareyi 
bağlayan sonuçları olması yazarlarımız arasında tereddütler yarat
mış ve Anayasaya göre yargı organlarının kural koymaya yetkili ol
madığı, böylece konulmuş kuralların bağımsız yargıçları bağlaya
mayacağı, bağladığının kabulünün Anayasaya aykırı olacağı sonu
cuna varanlar olmuştur (16). 

Bence, önce şunu saptamak gerekir; İçtihadı birleştirme 
kararları ülkede içtihat birliğini sağlayarak öylesine önemli bir 
görev yapmaktadırlar ki, hukukumuzun bu değerli kurumdan vaz 

k. 1992 (DÇN. II s. 300 no. 536). 
(14) bak. D. 11 9.11.1965 e. 387 k. 403 (Der. 97-99 s. 329); Içt. bir. 2.12.1967 

e. 67 k. 8 (DÇN. II s. 500 no. 791). 
(15) D. 11 15.3.1967 e. 156 k. 1157 (Der. 111-114 s. 380). 
(16) DURAN «Hukuk Kurumu» s. 117; BÎLGE «Medenî Yargılama Huku

ku Dersleri» Ankara 1967 s. 67; KUNTER «Ceza Muhakemesi Huku
ku» İstanbul 1967 s. 352; TUNCAY-ÖZDEŞ-BAŞPINAR agm. s. 712; 
BİLGİN «Anayasa düzenimizde tevhidi içtihat müessesesinin yaşama 
şansı» İBD. Yıl 1967 s. 222. Prof. EREM ve Prof. KURU ve ÖZYÖ-
RtîK'de ise böyle bir endişe görülmemektedir, bak. EREM «Ceza 
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geçmesi söz konusu değildir (17). İkinci olarak, içtihadı birleştirme 
kararlarının kural koyması mümkün olmakla birlikte genellikle, 
kural değil, var olan kuralların yorumu niteliğindedirler (18). Kural 
oldukları durumlarda da Anayasaya aykırılık söz konusu edileme
mek gerekir. Anayasamızda yargı organlarının kural koyamayaca
ğına ilişkin bir kural yoktur. Özellikle, idare yargıcının görevi da
ğınık ve sistemleştirilmemiş hükümler arasında bağ kurarak idare 
hukukunun mimarlığını yapmaktır . Yasama dışındaki devlet or
ganları da kural koyabilirler. Yasama organı dışındakilerin yapa
mayacakları, kanun kuvvetinde, o geçerlilikte kural koymaktır . İç
tihadı birleştirme kararlarının kanun kuvvetinde kural koyduğu 
ise söylenemez. 

Yüksek yargı organlarının, hukuk kurallarının yorumlanmasın-
daki birliği gerçekleştirme görevlerini yapabilmeleri için verdikle
ri kararların alt yargı organlarını bağlayıcı olması zorunludur (19). 
İçtihadı birleştirme kararlarının da, Anayasanın 132 inci madde
sindeki «Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanu
na, hukuka ve vicdanî kanaat larma göre hüküm verirler» şeklinde
ki hükmüne aykırılığı düşünülemez; çünkü bu hükme uygun yo
rum olanağı vardır : yargıç, içtihadı birleştirme kararının koydu
ğu ilke ya da kuralı Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaat
lerine aykırı görürse, uyuşmazlığı içtihadı birleştirme kararına gö
re değil, ulaştığı sonuca göre çözümleyecektir (20). Burada içtiha
dı birleştirme kararlarının anlamı, olsa olsa, yargıçların aykırı ka-

Usulü Hukuku» Ankara 1968 s. 36; KURU «Hukuk Muhakemeleri Usu
lü» Ankara 1968 s. 31. ÖZYÖRÜK «İdarî Yargı Dersleri» Ankara 1969-
1970 s. 43. 

(17) Nitekim Anayasa Mahkemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 429 uncu maddesinin Anayasaya aykırılığı itirazını oy birliğiyle 
reddetmiştir. [Any. Mah. 13.2.1968 e. 967/11 k. 7 (RG. 14.9.1968)] 

(18) D. 4. 1953 k. 3171 (H. 984); D. 4 1953 k. 3172 (H. 984); D. 5 14.11.1963 
e. 967/4129 k. 3994 (Der. 127-130 s. 177). 

(19) bak. not (17)'de adı geçen Anayasa Mahkemesi kararı. 
(20) Damştayımızm anlayışı da bu yoldadır. Örneğin : 

«..içtihat müessesesinin nazarî bakımdan umumî olarak mütalaa
sı aynı karar üzerinde halin icaplarına göre yeni kararlar veril
mesini sağlayacağını göstermeye kifayet eder. 3546 sayılı Kanu
nun içtihadın tadil veya tebdiline müteallik olan hükmü, daire
lerce içtihadın tebdiline mani teşkil etmez.» 

[D. 4 10.11.1945 e. 1455 k. 2526 (Der. 30 s. 27)]. 
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rarlarınm yüksek mahkemece bozulacağının önceden belirlenmiş 
olması anlamına gelir. Bu anlamın çıkarılması için ise belli bir ko
nuda içtihatların birleştirilmesine gidilmiş olması gerekli değildir. 
Yüksek mahkemelerin belli bir konudaki içtihatlarının istikrar ka
zanmış olması yeterlidir. İçtihadı birleştirme kararları ile belli bir 
konuda istikrar kazanmış içtihatlar arasında bağlayıcılık yönünden 
nitelik farkı yoktur. Nitekim Danıştay, bir içtihat istikrar bulmuş 
ise, içtihadın birleştirilmesi gereği kalmadığını belirtmiştir (21). 

İdarenin bağlılığı da bundan farklı değildir. İçtihadı birleştir
me kararı idare için de aykırı işlemlerinin yargı organlarınca iptal 
edileceğinin belirmiş olması anlamını taşır. Ancak, yargı organla
rının aykırı işlemlerin gerekçesine katılması, aykırı işlemi iptal et
memesi ve giderek içtihadın değişmesine yol açılması mümkün
dür. 

b) İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geri Yürümezliği Sorunu 

İçtihadı birleştirme kararları, istikrar kazanmış, düzenli içti
hatlarla aynı nitelikte ilke kararlarıdır. 

«İçtihadın birleştirilmesi kararları yeni bir hukukî du
rum yaratmayıp, mevcut hukuk kurallarının, konulduğu 
tarihten itibaren anlamını belirttiği» (22) 

için yorum kararı niteliğinde olabilirler. Yorum kararları ise «bil
dirici» olduklarından geri yürürler (23). 

Özellikle idare hukukunda içtihatlar kural koyabilirler. İptal 
kararlarının sonuçlarına ilişkin ilkelerin bütünü yargı yolu ile kon
muş ve geliştirilmiştir. Belirli bir olay hakkında icraî nitelik taşı
mayan genel nitelikte kararlar olan içtihadı birleştirme kararların
da kural niteliği daha açık olarak görülebilir. Bu durumda, yani iç
tihadı birleştirme kararinın yorum değil kural niteliğinde olduğu 

(21) DDK. 16.12.1961 e. 495 k. 604 (Yüzyıl Boyunca Danıştay, s. 705). Kuş
ku yok ki, içtihadı birleştirme kararlarının bağlayıcılığı hukuken çok 
daha kuvvetlidir; belirtmek istediğim sadece arada nitelik farkı ol
mayışıdır. 

(22) D. 5 14.11.1968 e. 967/4129 k. 3994 (Der. 127-130 s. 177). 
(23) Eski Anayasa düzenimizde uygulanan «yasama yorumu» : 

«..Tefsir kararları yeni bir hüküm vaz etmeyip mevcut hükmün 
tavzihi sadedinde olmakla makable şamil bulunacağı..». 

[D. 1 1937 k. 2 (Der. 3 s. 52)] kabul olunmuş, kazanılmış haklar saklı 
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hallerde, hukuk kurallarının geri yürümezliği ilkesi gereğince içtiha
dı birleştirme karariyle konmuş kuralın da ilke olarak geri yürü
memesi gerekir. 

Danıştayımızın, içtihadı birleştirme kararlarının geri yürü
meyeceğine ilişkin kararları (24) kazanılmış hakları saklı tutmak 
ve kuralların geri yürümemesini sağlamak amacındadır. Ancak, sa
nıyorum ki, hukuk kurallarının genel uygulaması ve eşitlik ilkele
rinin uygulanması gerekli olan durumlarda, içtihadı birleştirme ka
rariyle konulmuş kuralın geri yürümesi gerekebilir. Hattâ, bu ilke
ler gereği, kişilere kazanılmış hak tanımamak da doğru ve haklı 
sayılmalıdır (25). 

3 _ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARININ 
GERÌ YÜRÜMEZLİĞİ 

Bildirici nitelikteki kararlar geri yürürler. İptal kararlan iş
lemdeki sakatlığın yargı organı tarafından saptanması- demek ol
duğuna göre Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının geri 
yürümezliği diye bir sorun ortaya konulamamak gerekir. İptal ka
rarları geri yürür. Ancak Anayasamız 152 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasında «İptal kararı geriye yürümez» hükmünü koymuş, Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 
sayılı Kanunda da bu hüküm «İptal kararı her halde geri yürümez» 
(m. 50) biçiminde tekrarlanmış ve ortaya açıklanması zorunlu bir 
durum çıkmıştır. 

Bu hükümler kanunların geri yürümemesi ilkesi ile aynı an
lamda kabul olunursa (26) mesele yoktur. Ancak, bir kanunun ya-

tutulmuştu [bak. DDUH. 16.12.1938 e. 321 k. 245 (Der. 7 s. 60); D. 5 
8.7.1949 e. 948/1955 k. 2057 (Der. 46-49 s. 219); DDUH. 6.7.1956 e. 955/ 
105 k. 121 (Der. 75 s. 10)]. içtihadı birleştirme kararlarında da aynı 
ilke uygulanır. Örneğin, 

«..içtihadı birleştirme kararı vergi tevkif atının yapıldığı aylar
dan sonra ittihaz edilmiş olmakla beraber hukukî mahiyetleri iti
bariyle, bu kararların kanunun maksadı ve gayesinin ne olduğu
nu belirtmek itibariyle, ittihazından evvelki hadiselere de tatbi
ki lâzım geleceği..» 

[D. 4 1953 k. 3171 (H. s. 984); D. 4 1953 k. 3172 (H. s. 984)]. 
(24) DDUH. 20.10.1939 e. 280 k. 280 (H. İb. s. 42); D. 5 10.11.1955 e. 905 k. 

2854 (Der. 62-63 s. 117); D. 5 18.12.1956 e. 955/1047 k. 3801 (Der. 76 
s. 39). 

(25) Bu konuda bak. a. s. 89 not. 25. 
(26) Böyle bir anlayış için bak. s. ARMAĞAN, «Anayasa Mahkememizde 
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sama organı tarafından kaldırılması ile yargı organı tarafından ip
tali arasındaki nitelik farkı açıktır. Gerçekte, «iptal kararı geriye 
yürümez» hükmü sakatlıklar kuramına bir istisna değil, fakat iptal 
kararlarının kazanılmış hakları ve hukuksal kararlılık kazanmış 
durumları etkilememesi ilkesinin aşırı bir biçimde anlatımıdır. Da-
nıştayımız sorunu çeşitli yönleriyle inceleyerek çözmüş bulunmak
tadır. Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları da diğer sa
katlık kararları gibi geri yürürler. 

Danıştay, Anayasadaki bu hükmün amacının kazanılmış hakla
rı saklı tutmak, hukuksal kararlılığı ve dolayısiyle kamu düzenini 
korumak olduğunu kesinkes ortaya koymuştur (27). Danıştayımı-
zın anlatımiyle, davaya bakan mahkemenin, uygulanacak bir kanun 
hükmünü Anayasaya aykırı görmesi ya da taraflardan birinin ileri 
sürdüğü aykırılık iddiasını ciddî görmesi halinde, Anayasa Mahke
mesinin vereceği iptal kararının geri yürüyeceği, dolayısiyle Ana
yasada belirtilmiştir. Bu durumda geri yürüme kabul olunmaz ise, 

«..Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar davanın 
geri bırakılacağı yolundaki Anayasanın 151 inci madde
sinin birinci fıkrası ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun ay
nı mealdeki 27 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ve 
bahsi geçen 151 inci maddenin itiraz yoluyla mahkeme
lere gönderilen işlerde üç ay içinde Anayasa Mahkemesi 
tarafından karar verilmezse, mahkemenin Anayasaya ay
kırılık iddiasını kendi kanısına göre çözümleyerek dava-

Kezaî Murakabe Sistemi» İstanbul 1967 s. 137. 
(27) D. 5 17.6.1963 k. 1108 (A. Erdoğdu, «Hukukî Bir Yara» Milliyet 

19.7.1963); D. 5 1963 k. 1505 (H. II s. 348); D. 5 1963 k. 2537 (H. II s. 
351); D. 5 4.3.1963 e. 1904 k. 2804 (B. Arıkan, «Bir Kanunun İptalinin Ne
ticeleri» Cumhuriyet 6.11.1963); D. 5 5.12.1963 e. 3000 k. 4147 (Der. 
91-92 s. 113); D. 5 27.12.1963 e. 2199 k. 4567 (Der. 91-92 s. 110); D. 5 
13.1.1964 e. 961/2047 k. 23 (Der. 93-94 s. 286); D. 5 13.2.1964 e. 963/2420 
k. 646 (Der. 93-94 s. 265); D. 3 29.12.1964 e. 187 k. 2157 (İBD. 1965 
s. 92); D. 5 20.4.1965 e. 963/2050 k. 964 (DÇN. s. 17); D. 6 20.6.1965 
e. 3003 k. 1453 (İBD. 1965 s. 350); DDK. 16.12.1966 e. 963/386 k. 1642 
(Der. 107-110 s. 119); D. 10 21.12.1966 e. 966/2008 k. 3256 (DÇN. s. 129); 
DDK. 8.12.1967 e. 96/99 k. 1095 (Der. 119-122 s. 106); D. 8 17.9.1968 
e. 967/153 k. 2783 Der. 127-130 s. 264; D. 9 17.12.1968 e. 994 k. 2998 
(DÇN. II s. 54 no. 108); DDK. 22.3.1968 e. 966/750 k. 261 (DÇN. II 
s. 96 no. 173). 
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yi yürüteceği yolundaki dördüncü fıkrası hükmü mes
netsiz kalır..» (28) (29). 

Kanunların objektif olması, detva açma yetkisinin dar tutul
muş olması ve davacıların iptalin elde edilmesinde normal olarak 
doğrudan doğruya çıkarları olmayacağı nedenleriyle, dava yolun
da, iptalin geri yürürlüğünün görülmesi daha güçtür. Ancak, bu du
rumda da geri yürürlük bazen açıkça görülebilmektedir (30). 

(28) DDK. 16.12.1966 e. 963/386 k. 1642 (Der. 107-110 s. 119); D. 9 19.12.1968 
e. 726 k. 3132 (Der. 127-130 s. 300). 

(29) Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları aynı zamanda genel 
etkilidirler. 

«..(iptal kararı geri yürümez) hükmünden hareket olunarak, bu 
dosya ile dava konusu edilen olayda yahut ihtilâf konusu edilmiş 
olup halen görülmekte bulunan diğer davalarda iptal kararının 
uygulanamayacağı neticesinin çıkarılması herşeyden evvel Ana
yasanın 151 inci maddesi hükmüne ve 152 inci maddede yer alan 
(Anayasa Mahkemesi kararları devletin, yasama, yürütme ve yar
gı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağ
lar) tarzında ifadesini bulan temel hukuk kurallarına aykırı dü
şer. Böyle bir telâkki, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye 
yürümemesi değil, hiç yürümemesi neticesini ortaya koyduğun
dan, Anayasa ve hukuk dışı böyle bir düşünce tasvip olunamaz 
ve Anayasa Mahkemesince ittihaz edilmiş iptal kararının bu da
vada uygulanmaması, Anayasa Mahkemesi kararının geri yürü
mesi olarak asla nitelendirilemez». [D. 8 17.9.1968 e. 967/153 k. 
2783 (Der. 127-130 s. 264)]. 
«..itiraz yoluyla gönderilmesi üzerine Anayasa Mahkemesince ve
rilen ... iptal kararının yalnız ilgili iş için hüküm ifade edeceği 
düşünülemez. Zira bu iptal kararının Anayasanın 152 nei mad
desinin beşinci fıkrasında yazılı olduğu üzere olayla sınırlı ve 

yalnız tarafları bağlayıcı olacağına kararı verilmemiştir» [DDK. 
16.12.1966 e. 963/386 k. 1642 (Der. 107-110 s. 119); D. 5 19.10.1968 
e. 1898 k. 3685 (Der. 127-130 s. 180); D. 9 19.12.1968 e. 726 k. 3132 
(Der. 127-130 s. 300)]. 

Böylece, iptal kararı, gerek yargı yolu kapalı olduğu için dava konusu 
yapılamamış meselelere-ki yargı yolu kapalı olduğu için uyuşmazlık 
konusu yapılamamış işlerde Danıştay, iptal kararından başlayarak bir 
dava süresi tanımaktadır- Gerek henüz sonuçlanmamış meselelere et
ki yapacaktır. 

(30) C. H. P. nin haksız iktisaplarının iadesi hakkındaki 6195 sayılı yasa
nın iptali için açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal kararının ge
riye yürüyeceğini görmüş fakat bu konunun kendisini değil uygula
mayı ilgilendireceğini söyleyerek kanunu iptal etmiştir [Any. Mah. 
11.10.1963 e. 124 k. 243 (AMKD. C, I 343)]. 
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B — İPTAL İLE, İŞLEM YAPILMADAN ÖNCEKİ DURUM GERİ 
GELİR 

1 — İLKE 

Sakat işlemin hukuk düzenine girmesi ile hukuka aykırı bir 
durum doğmuştur. İptal kararı sakat işlemi geri yürür bir biçim
de ortadan kaldırır. Sakat işlem ortadan kalkınca, hukuka aykırı 
olmayan, yani sakat işlemin yapılmasından bir an önceki duruma 
dönülmüş olunur ya da dönülmelidir. 

Danıştay, çok kez, eski durumun geri gelişi kendiliğindenmiş 
gibi deyişler kullanıyor. Örneğin Danıştayımıza göre, 

«..idare hukuku ilkelerine göre, iptal kararı iptali iste-
r ^ nen tasarrufu., ittihaz edildiği tarihten itibaren ortadan 

[_ kaldırarak o tasarrufun ittihazından önceki hukukî du
rumu ortaya koyar..» (31). 

Bu ilke SARICA'nın da belirttiği gibi (32) bazı durumlarda doğru
dur. Bir yasağın iptal edilmesiyle önceki hukuksal durum, yani ya
sağın olmadığı durum geri gelmiştir, idare artık bu yasağı uygula
yamaz. Kişiler bu yasağa uymaya zorlanamazlar. Bir düzenleyici iş
lemin iptal edilmesi halinde de durum aynıdır. Artık böyle bir ya
sak ya da düzenleme yoktur. İdareden beklenen, iptal kararını gör-
memezlikten gelmemek, iptal kararının gereklerinin yerine gelme
sine karşı koymamaktır. 

<\ ' Buna karşılık, genellikle, Danıştay sanki bambaşka bir ilkeye 
K dayanıyormuş gibi, işlemin iptaliyle eski durumun otomatik ola-

/ C i rak geri gelmeyeceğini, idarenin ortaya çıkan durum hakkında ye-
' x ^ \ ni bir karar alacağını belirtmekte örneğin, 

«..idare hukuku ve idarî kaza içtihatlarına göre iptal ka
rarı ancak yöneltildiği idarî karar ve işlemleri ortadan 

•v ı kaldırır ve idareye yeni bir karar alma imkânını bıra-
\ kır..» (33) 

ya da, 

(31) D. 12 19.12.1967 e. 1304 k. 2147 (Der. 119-122 s. 477); DDK. 4.2.1966 
e. 965/473 (DÇN. s. 51 no. 106); D. 5 14.2.1966 e. 38 (Duran, Abadan'a 
Armağan s. 301). 

(32) SARICA «Hukuk Kurumu» s. 23. 
(33) D. 8 14.3.1962 e. 961/2648 k. 1647 (A.Z. s. 248 no. 354). 
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«..iptal kararı kendiliğinden nafiz olmayıp idarenin bu
na uyarak yeni bir karar alması ile neticelerini doğu
rur..» (34) 

demektedir. 

Gerçekten de, sakat işlem yapılmadan önceki durumun kendi
liğinden geri gelmiş sayılması bazàn yetersiz, bazan çok güç ve ba
zen de olanaksızdır. İdarenin bir red işleminin iptal edildiğini dü
şünelim. Eski durum geri gelmiştir. Yani ortada ne red ve ne de 
kabul vardır. Ancak, red işleminin iptal ettirilmesinde amaç, recl-
din iptalinden beklenen, istenilenin yapılması, red edilmemesi, ida
renin olumlu eylem ve işlemlere girişmesidir. Eski durumun geri 
gelmesi idareden beklenilenlerin yapılabilmesi için sadece başlan
gıçtır. Yoksa yalnızca eski durumun geri gelmesi yetersiz kalır. 

Bir kamu görevlisinin, görevinden sakat bir işlemle uzaklaş
tırıldığını düşünelim. Bu işlem çabuk sayılabilecek bir süre içinde 
iptal edilmiş ya da yürütülmesi durdurulmuş ise geri dönüş kolay
dır. Kamu görevlisi eski görevine döner, eski durum geri gelmiş 
olur. Ancak, aradan uzunca bir süre geçmiş, bu uzaklaştırma işle
mine dayanılarak başka işlemler yapılmış, örneğin yerine atama
lar, yerine atanan kişiden boşalan yerlere ve bunlardan boşalan 
yerlere yeni atamalar yapılmış, zincirleme olarak değişiklikler ger
çekleşmiş ise, artık birinci işlemin iptali ile önceki durum kendili
ğinden geri gelmiştir demek, fazlaca iyimserlik olur. İptal kararı
nın gereklerinin yerine gelmesi için idareye ister istemez görev ver
mek gerekecektir. 

Bazen iptal kararının yerine gelmesi konusunda çeşitli olanak
lar arasında, idareye, hizmet gereklerine göre bir seçim olanağı ver
mek gerekli ve yararlı olabilir. 

Çok kez de, sakat işlem dolayısiyle doğmuş ve korunması ge
rekli hukuksal durumları göz önünde tutabilmek için idarenin uy
gulamada pay alması gereklidir. E'anıştay bu gereği, örneğin, 

«..iptal kararı kanuna mugayyeretinden dolayı ortadan 
kaldırmış olduğu idari tasarrufun yerine geçmiyeceğin-
den ve idare iptal kararının direktif ve ışığında yeni bir 
tasarruf tesisinde serbest bulunduğundan, idarî tasarru-

(34) D. 5 4.11.1968 e. 965/1059 k. 3803 (Der. 127-130 s. 200). 
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fun tevlit etmiş olduğu hukukî neticelerin yok farzı ile 
eski halin otomatikman avdetini icap ettirmez..» (35) 

diyerek dile getirmektedir. 

Geri dönüşün ne zamajı_kendJİİğinden_olabİİeceği ve-ne zaman 
idarenin karışması ileiptalden.beklenen sonucun gerçekleşeceği ko
nusunda kesin kural koyma olanağı yoktur. Çok genel bir biçimde, 
idarenin yalnızca haraketsiz kalmasının yeterli olduğu durumlar
da, önceki durumajiönüş kendiliğindendir denilebilir. Her özel du
rumu kendi koşulları içinde ele alarak değerlendirmek gerekir. 

«..iptal kararı, idarî tasarrufun tevlit etmiş olduğu 
_y hukukî neticelerin yok farzı ile eski halin otomatikman 

avdetini icap ettirmez. Bu hal ancak tasarrufun yokluğu 
ve hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde ceryan ede
bilir ve iptal kararı ile hükümsüzlük kararı arasındaki 
en mühim farkı teşkil eder..» (36) 

biçiminde yapılan ayırıma katılmak olanaksızdır. Yokluk ile sakatlık 
arasında geri dönüşün kendiliğinden olması bakımından bir fark 
yoktur. Fark sakat işlemin doğuracağı sonuçlar bakımından kendi
ni gösterebilir. Yoklukta, genellikle işlemin sonuç doğurmayacağı 
kabul olunabilir; ama, ortaya çıkan hukuka aykırılığın yine idare 
tarafından giderilmesi, ortadan kaldırılması gerekli ve zorunlu ola
bilir. Kanımca, eski durumun geri gelmesinin kendiliğinden olma
sı bakımından iptal ve yürütmenin durdurulması kararları arasın
da da bir ayırım yapılamaz. Ancak, yürütmenin durdurulması ka
rarları iptal kararlarına kıyasla çok daha çabuk elde edilebilecek
lerinden, geri dönüşün kendiliğinden olabilmesi olanağı daha çok
tur. 

îlke, kendiliğinden olsun ya da olmasın, hukuka aykırı olma
yan eski durumun geri gelmesidir. Geri dönüşün kendiliğinden ol
madığı hallerde, 

«..(idareler) iptal hükmü ile ortadan kalkmış bulu
nan idarî işlemin tesisinden önceki durumu aynen ve ta
mamen iade ve bu eski durumun sağlanması için gerek-

(35) D. 5 11.3.1952 e. 951/3554 k. 716 (Der. 54-57 s. 343); D. 5 30.4.1954 e. 82 
k. 1404 (Der. 66 s. 104); D. 5 28.1.1953 e. 952/418 k. 244 (Der. 59 s. 185); 
D. 5 1959 k. 1595 (H. II s. 530); D. 5 1961 k. 2692 (H. II s. 71). 

(36) D. 5 11.3.1952 e. 951/3554 k. 716 (Der. 54-57 s. 343). 
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li idarî tasarrufları tesis ve idarî eylemleri ifa etmekle 
yükümlüdürler..» (37). 

İptal kararından sonra yeni bir karar almak idarenin yetkisinde 
ise bu, iptal kararının ışığında ve ona uygun olmak zorundadır (38). 

2 — ÖRNEK : GÖREVİNDEN SAKAT BİR İŞLEMLE UZAK
LAŞTIRILAN PERSONELİN GÖREVE DÖNÜŞÜ 

Sakat bir işlemle görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisi ile 
ilgili işlem iptal edilince eski durumun geri gelmesi için eski göre
vine dönmesi gereklidir. Uzaklaşma ile bunun dayanağını kaldıran 
iptal ya da yürütmenin durdurulması kararları nisbeten kısa bir 
süre içinde alınabilmiş ise az önce değindiğim gibi, geri dönüşün 
kendiliğinden olması olanağı yüksektir. 

1 Danıştayımız zorunlu olarak eski göreve dönüşü aramamakta-
1 dır. Kamu görevlisinin statü içinde kazandığı durumları zedeleme-

yecek, sınıf, derece ve maaş bakımından eşiti bir göreve atama ya-
I pılmış olmasını iptal kararının uygulanmış sayılması için yeterli 
\ bulmaktadır. Ancak eski görev boş ise, ilgilinin öncelikle o göreve 

geri getirilmesi gereklidir (39).Danıştayımıza göre, bu durumda, 
«..iptal kararının tesbit ettiği hukukî netice münhal ise 

! davacının eski memuriyetine, değil ise muadil bir hizme-
\ te tayini şeklinde tecelli etmek lâzım (gelir)..» (40). 
j Ancak, ilke, ilgilinin sakat işlemden zarar görmemesi ve eşiti göre-
\ ve atamanın iptal kararma aykırı olmamasıdır. Örneğin, bazı du-

(37) D. 12 28.12.1968 e. 320 k. 2512 (AİD. C. 2 S. 2 s. 366). 
(38) D. 5 7.1.1953 e. 952/2664 k. 25 (Der. 59 s. 225); D. 5 28.1.1953 e. 952/418 

k. 244 (Der. 59 s. 185); D. 5 30.4.1954 e. 82 k. 1404 (Der. 66 s. 104); 
D. 5 1959 k. 1595 (H. II s. 530); D. 5 1961 k. 2692 (H. II s. 71, 638). 

(39) D. 5 7.3.1950 e. 949/509 k. 558 (Der. 50-53 s. 314); D. 5 7.1.1953 e. 952/1 
2664 k. 25 (Der. 59 s. 225); D. 5 4.4.1953 e. 952/2185 k. 994 (Der. 60, 
s. 94); D. 5 15.10.1953 e. 1875 k. 2554 (Der. 62-63 s. 170); D. 5 24.12.1953 
e. 952/3119 k. 3759 (Der. 61 s. 66); D. 5 31.12.1953 e. 885 k. 4112 (Der. 
62-63 s. 185); D. 5 20.1.1960 e. 958/1949 k. 113 (Der. 83-84 s. 112); D. 8 
1.4.1963 e. 962/3587 k. 2260 (Der. 89-90 s. 194); D. 8 14.11.1962 e. 2062 
k. 3289 (A.Z. s. 44 no. 67); D. 8 17.12.1964 e. 4181 k. 8356 Der. 93-94 
s. 376); D. 5 9.3.1965 e. 964/4020 k. 579 (DÇN. s. 215 no. 361); D. 10 
10.4.1967 e. 966/2403 ki. 921 (Der. 115-118 s. 350). 

(40) D. 5 4.4.1953 e. 952/2185 k. 994 (Der. 60 s. 94), bu görev vekâleten idare 
ediliyor ise, boş sayılır. [D. 10 10.4.1967 e. 966/2403 k. 921 (Der. 115-118 
s. 350)]. 
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rumlarda, bölge ve şehir farkı, göz önünde tutulması gerekli bir 
etkendir (41). Bazen görevin özelliği görevlinin zorunlu olarak es
ki yerine dönmesini gerektirir (42). 

C — İPTAL EDİLEN İŞLEM HİÇ YAPILMAMIŞ SAYILIR 

] — İLKE 

İptal kararı sonucunda sakat işlemin or tadan kalkmış sayılma
sı, işlem yapılmadan önceki durumun kendiliğinden ya da idare
nin işlemleriyle geri gelmesi çok kez yeterli olamaz. İlgili, sakat 
işlemin iptalini ve eski durumun bütünüyle geri gelmesini sağlamış 
olmakla beraber yine de bu sakat işlem dolayısiyle uğradığı kayıp
ları tam olarak geri alamamış olabilir. Örneğin, sakat bir işlemle 
görevinden uzaklaştırılmış kamu görevlisi, iptal sonucunda göre
ve dönecek ya da idare tarafından döndürülecektir. Uzaklaştırılma 
işlemi or tadan kalkmış ve eski durum geri gelmiştir. Ancak, göreve 
dönüşe kadar arada geçen süreyle ilgili haklar, kayıplar geri alı
nabilecek midir? 

Statik bir ilke olan «eski durumun geri gelmesi» ortaya çık
mış hukuka aykırılığı düzeltmeye yeterli değildir. Daha dinamik 
bir ilke gereklidir ki, bu da «iptal edilen işlemin hiç yapılmamış 
sayılması» ilkesidir. 

(41) Sekizinci Dairenin bir kararma konu olan olayda, İstanbulda görevli 
iken kadrosu kaldırılan Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsala
rı Birliği görevlisi, bu işlem iptal olununca, Ankara'da eşiti bir göreve 
atanmıştır. Oysa, Danıştaya göre, idarenin bu durumda, ya kaldırdığı 
kadroyu yeniden koyarak ya da denk bir kadroya atayarak davacıyı 
«eskiden çalıştığı yer olan İstanbulda çalıştırmak mecburiyeti» vardır 
[D. 8 27.3.1963 e. 962/2455 k. 1899 (Der. 89-90 s. 196)]. 

(42) Örneğin, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde profesör ike emekliye 
ayrılan bir tabip generalin emeklilik işlemi iptal olunduktan sonra, 
Akademide general kadrosunun kaldırılmış olması gerekçesiyle izmir 
Sıhhiye Hizmet Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atanması iş
lemi, bu görev eski görevin eşiti olduğu halde, ilk görevin özelliği göz 
önünde tutularak iptal edilmiştir. [D. 5 10.5.1966 e. 965/8119 k. 2400 
(Der. 103-106 s. 241)] 

Başka bir olayda, davacının yargıç güvenliğinden yararlandığı göz 
önünde tutularak, idarenin davacıyı «..asıl görevine tayini gerekli iken 
bu işlemi yapmamak ... suretiyle hâkimlik teminatını zedelediği..» 
belirtilmiştir. [DDK. 7.10.1966 e. 965/297 k. 956 (DÇN. s. 214 no. 360)]. 
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Danıştayımızm bu ilkeyi de açıkça ortaya koyduğunu ve uygu
ladığını görmekteyiz : 

«..iptal hükmü makabline şamil ve müteveccih bulundu
ğu muamelenin vaki olmamış telâkki edilmesini icap et
tirdiği, idare hukukunun umumî prensipleri iktizasın
dandır» (43). 

«.İdare hukuku esaslarına göre, yürütmenin durdurul
ması kararı ittihaz edilmiş idarî tasarrufu kendiliğinden 
geçersiz hale getirir ve o idarî karar alınmamışçasına hu-

\ kukî neticeler hasıl eder..» (44). 
\ 
'» Danıştayımızm, hakkın gereği gibi yerine getirilebilmesi için 
pek gerekli, ileri bir ilke olan «işlemin hiç yapılmamış sayılması» 
ilkesini uygulaması sevindiricidir. Ancak, sağlıklı bir uygulama için 
bu ilkenin «yokluk» durumu ile karıştırılmaması da gereklidir. Oy
sa Danıştay, 

«.İptal davaları sonunda verilen iptal kararı, idarî ta
sarrufların tesisleri anından itibaren yok hükmünde te
lâkkilerini gerektirdiği cihetle, makabline şamil tesir ic
ra ederler. Yani iptal kararı, idarî işlemlerin doğum 
anında sakat ve hukukî hüküm doğuracak nitelikten yok
sun olduklarını tesbit etmiş olur. tptal karariyle iptal 
konusu teşkil eden idarî tasarruf esasen doğmamış, hu
kuk âleminde herhangi bir değişiklik husule getirmemiş 
olduğundan, bu idarî tasarrufla doğrudan doğruya ilgi
li işlemler ve hukukî durumlar da, iptal edilen tasarruf
la birlikte ortadan kalkmış olur..» (45). 

Ya da, geçici bir kadroya yapılan atama işlemi iptal edilmiş olan bir 
ilgilinin bu kadroda iken devamsızlığı yüzünden işine son verilmiş 
olmasından doğan bir uyuşmazlıkta, 

«..(iptal kararı) davacının muvakkat kadroya naklini or
tadan kaldırdığına göre, kendisinin kadroda iken devam 
sizliği yüzünden işine son verilmesi ne dava ehliyetini 
ortadan kaldırır ne de süreye başlangıç olabilir. Aslında 

(43) D. 8 10.11.1961 e. 960/8352 k. 3703 (H. II s. 543). 
(44) D. 8 10.7.1968 e. 967/1695 k. 2580 (DÇN. II s. 64 no. 137). 
(45) D. 12 28.12.1968 e. 320 k. 2512 (AİD. C. 2 S. 2 s. 366). 
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davacı., geçici kadrodaki görevine hiç de devam etmi-
yebilirdi..» (46) 

gibi deyişlerle, işlemin hiç yapılmamış sayılması ilkesi ile yokluk 
arasındaki farkı fazla önemsemez gözükmektedir. İşlemin hiç ya
pılmamış olması ilkesi ile yokluk arasında sınır oldukça daralmış 
olmakla beraber gözden uzak tutulmaması gerekli benzemezlikler 
de vardır. Sakat işlem, sakatlığı saptanarak iptal edilinceye kadar 
uygulanması ve uyulması zorunlu bir işlemdir. Örneğin, iptal kararı, 
sakat işlem ortada iken buna uyulmayarak yaratılmış durumlara 
geçerlik sağlayamaz (47). Yokluk, işlemin hukuk düzenine hiç çı
kamaması anlammadır. îptal edilen işlemin hiç yapılmamış sayıl
ması ilkesi ise, sakat işlem dolayısiyle ortaya çıkmış hukuka aykı
rı durumların düzeltilebilmesi için yol gösterici bir ilkedir. Bu ilke
ye göre, idare, iptal edilen işlem yapılmasa idi ne olacak idi ise dü
şünüp buna göre durumu düzeltmekle yükümlüdür. 

2 — ÖRNEK : GÖREVİNDEN SAKAT BİR İŞLEMLE UZAK
LAŞTIRILAN PERSONELİN GÖREV DIŞINDA GEÇİR
DİĞİ SÜRE 

İşlemin hiç yapılmamış sayılması ilkesinin uygulanmasına iyi 
bir örnek olarak, görevinden sakat bir işlemle uzaklaştırılmış ka
mu görevlilerinin, görev dışında geçen sürelerinin görevde geçmiş 
gibi sayılarak buna ilişkin kıdem, yükselme gibi avantajlarının ta
nınması gösterilebilir. 

Danıştayımız, başlangıçta, görev dışında, örneğin emekli statü
sünde geçirilen süreyi, iptal kararından sonra, hizmet süresine ve 
kıdeme saymayı reddetmekteydi (48). Bir yandan bu uygulamaya 

(46) D. 8 1.4.1963 e. 962/3587 k. 2260 (Der. 89-90 s. 194). 
(47) Örneğin, Odalar Birliği seçimlerinin yapılması Bakanlar Kurulu kararı 

ile ertelenmiş, bu erteleme işlemine karşı açılan davada yürütmenin 
durdurulması kararı alınmıştır. Yürütmenin durdurulması kararı 
alınmadan önce, erteleme kararına uyulmayarak yapılan seçimle iş 
başına gelmiş yönetim kurulu başkanının açtığı davayı Danıştay dava 
açanın ehliyetsizliği yönünden reddetmiştir. [Bu konuda bak. Danış
tay Dava Daireleri Kurulu yardımcısı Ferudun TAŞKIN'ın düşüncesi 
«DDK. 27.6.1969 e. 397 k. 586 (AİD. C. 2 S. 3 s. 183)»]. 

(48) D. 5 6.10.1947 e. 946/1809 k. 1856 (Der. 38-39 s. 130); D. 5 5.5.1951 e. 961 
k. 1641 (Der. 50-53 s. 349). 
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devam olunurken (49), 1961 yılında Sekizinci Dairenin, yeni ve ile
ri bir kararma rastlamaktayız. Sekizinci Daire, 

«..iptal hükmü makabline şamil ve müteveccih bulundu
ğu, muamelenin vaki olmamış telâkki edilmesini icap 
ettirdiği, idare hukukunun umumî prensipleri iktizasın
dan olmasına binaen, davacının emekliye sevk tarihi ile 
bu muamelenin iptali kararından sonra tekrar vazifeye 
başladığı tarih arasında geçen müddetin rütbesine ait 
terfi müddetinde nazara alınması gerektiğinden ve celp 
olunan sicil dosyası münderecatmdan davacının diğer 
terfi şartlarını da haiz bulunduğu anlaşıldığından., ta
rihinden muteber olmak üzere binbaşılığa terfi ettirilme
si icabederken hilafına müttehaz muamelenin mevzuata 
aykırılığı sebebiyle iptaline..» (50) 

karar vermiştir. Ortaya çıkan bu önemli çözüm ayrılığı 9.7.1966 ta
rihli içtihadı birleştirme karariyle çözülmüştür. Bu kararda, 

j ı «..iptal kararının, kanunen belli çeşitli sebepler muvace-
•-H | j hesinde idarî tasarrufu yapıldığı tarihe kadar ortadan 

•"-• , I kaldıracağı için geçmişe şamil olduğu idare hukukunun 
V ' • ^ '. i umumî prensiplerindendir. Bu itibarla iptal davasına ko-

/^ nu olan idarî işlem ve kararın Danıştayca iptal edildiği 
/ tarihten değil idarece verildiği andan itibaren ortadan 

kalkmış sayılması gerekeceğine binaen, emeklilik işlem
leri iptal edilen personelin emekliye çıkarıldıkları tarih 
ile, iptal kararı üzerine yeniden vazifeye başladıkları ta
rih arasında geçen sürenin kıdemlerinde nazara alınma
sı gerektiğinden, içtihadın Sekizinci Dairenin 10.11.1961 
tarih ve Ë. 1960/8352 K. 3703 sayılı kararının kıdeme ta
allûk eden hükmü veçhile birleştirilmesine..» (51) 

denilmektedir. 

Bu çözüm, hakkın yerine getirilebilmesi bakımından iyi, doğ
ru ve gereklidir. Akla gelen sakınca, işlem ile iptal tarihlerinin ara-

(49) D. 5 8.6.1961 e. 960/380 k. 1668; D. 5 16.3.1964 e. 962/5398 k. 1193 (9.7.1966 
tarih ve 7 sayılı içtihadı birleştirme kararından); D. 10 21.6.1965 e. 
242-202 k. 66 (Der. 95-96 s. 421). 

(50) D. 8 10.11.1961 e. 960/8352 k. 3703 (A.Z. s. 64 no. 94). 
(51) 9.7.1966 e. 965/21 k. 7 (Der. 103-106 s. 77). 
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sının fazlaca açılması olabilir. Örneğin, iptal davasının uzaması do-
layısiyle emekli statüsünde geçirilen süre yıllar sürmüştür ve bu sü
renin yükselme kıdemlerine eklenmesi sonucu birkaç yükselmenin 
birden yapılması gerekebilir. İçtihadı Birleştirme kararı, emeklilik
te geçen sürenin kıdeme sayılması gerektiğini kabul ederken, içti
hadın birleştirilmesine konu olan kararlarda ortak sorun olmadı
ğı gerekçesiyle, Sekizinci Daire kararındaki «gerekli Jkoşullar varsa 
yükseltilmenin de yapılması» sorununa dokunmamayı seçerken bel
ki b~u~sakmcadan kaçınmak istemiştir. Üçüncü ve Sekizinci Daire
ler de, belki aynı sakıncanın etkisiyle, emeklilikte geçen sürenin, 
yalnız ilk yükselme için kıdeme sayılacağı görüşünü benimsemiş
lerdir (52). 

Asıl sorun, ilkenin ne olduğunu belirlemektir. İlke, hukuka ay
kırı işlemden doğan sonuçların silinmesi amacıyla, iptal edilen iş
lemin hiç yapılmamış sayılması, ve bunun uygulaması olarak da sa
kat işlem nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin, bu sakat 
işlem yapılmamış olsa idi elde edebileceği şeyleri tam olarak ve
rerek, bu yüzden hiçbir kayba uğramamasını sağlamaktır. Böyle 
olunca da, örneğin, «emeklilikte geçen sürenin yalnız terfi kıdemi
ne değil, emeklilik kıdemine de sayılacağı» (53) yolundaki uygu
lamayı olumlu, «bakanlık emrinde geçen sürenin kıdeme sayılma
yacağı» (54) yolundaki uygulamayı ise olumsuz karşılamak gerekir. 

Sözü edilen sakınca da önlenemiyecek nitelikte değildir. İşle
min hiç yapılmamış sayılması ilkesinin aşırı sonuçları, idare huku
kunun başka ilkelerinden yararlanılarak önlenebilir (55). 

Sevinerek işaret etmek gerekir ki, Damştayımız içtihadı birleş
tirme karariyle yerleştirdiği ilkeyi düzenli ve kararlı bir biçimde 
uygulamaktadır (56). 

(52) D. 3 18.4.1968 e. 219 k. 205 (DÇN. II s. 467 no. 767); D. 5 10.2.1968 e. 
964/4886 k. 337 (DÇN. II s. 94 no. 171); D. 5 12.2.1968 e. 967/1840 k. 
356 (DÇN. II s. 95 no. 172). 

(53) D. 5 19.12.1967 e. 1187 k. 6445 (Der. 119-122 s. 207); DDK. 12.4.1968 
e. 967/869 k. 292 (DÇN. II s. 143 no. 250). 

(54) DDK. 22.3.1968 c. 966/750 k. 261 (DÇN. II s. 96 no. 173). 
(55) Örneğin, hizmet gereklerinin özellikleri bakımından, Beşinci Dairenin, 

«emeklilikte geçen süreyi, uçuş hizmet süresine» saymaması haklı ola
bilir [D. 5 21.2.1968 e. 967/2714 k. 484 (Der. 123-126 s. 257)]. 

(56) bak. D. 10 21.12.1966 e. 2008 k. 3259 (DÇN. s. 129 no. 233); D. 5 14.11. 
1968 e. 967/4129 k. 3994 (Der. 127-130 s. 177); DDK. 21.2.1969 e. 968/258 
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Ç — İPTAL DAVALARINDA, İŞLEMİN YAPILDIĞI ZAMANDAKİ 
DURUM YARGILANIR 

İşlemdeki sakatlığı saptayan iptal kararı, işlemi, geri yürür bi
çimde ortadan kaldırır. Saptanan, eskiden de var olan bir sakat
lıktır. Öyle ise, bu ilkelerin sonucu ve nedeni olarak, 

«..iptal davaları çözülürken, dava konusu kararın verildi
ği zamandaki durum yargılanır..» (57). 

Bu ilke gereğince, işlemdeki sakatlık —sonradan bir sakatlık 
nedeni doğmuş olması hali dışında— (58) ve dava açanın işlemle ilgi
si işlemin yapıldığı zamandaki duruma göre saptanacaktır. İşlemin 
uygulanmış sayılması, işlem ile iptal tarihleri arasında uzunca bir 
süre geçmiş olması davanın açılmasına, görülmesine, iptal ile so
nuçlanmasına engel olmaz. 

1 — İŞLEMİN UYGULANMIŞ OLMASI 

İşlemin uygulanmış olması, iptal davasının açılmasına, görül
mesine ve iptal ile sonuçlanmasına engel olamaz. Sorunu açıklaya
bilmek için, bir işlemin ne zaman uygulanmış sayılacağını sapta
mak gereklidir. 

İşlemler etkilerini, kurallar alanında ve nesnel alanda gösterir
ler. Kurallar alanında işlemler, kaldırma, geri alma, iptal olunma 
gibi biçimlerde etkileri kaldırılıncaya, sona erdirilinceye ya da ko
nuları kalmayıncaya kadar geçerlidirler. İşlemin yürürlüğü ile hu
kuksal ya da nesnel sonuçlarının birden gerçekleşmesi sorunlarını 
ayırmak gereklidir (59). Beklenen sonuçların gerçekleşmiş olması zo
runlu olarak işlemin yürürlükten kalktığını göstermez (60). Hele böy-

k. 331 (AİD. C. 2 S. 2 s. 365). 
(57) D. 8 12.2.1963 e. 962/2867 k. 1192 (A.Z. s. 178 no. 262) iptal kararından 

sonra bu kararın uygulanması da ilk işlem tarihindeki koşullara, ör
neğin o tarihte yürürlükteki mevzuata göre yapılacaktır, [bak. DDK. 
15.11.1968 e. 967/444 k. 743 (Der. 127-130 s. 28)]. 

(58) Bunun tersi de olabilir. Yani başlangıçta sakat olan bir işlem sonra
dan sağlıklı bir duruma gelebilir. 

(59) bak. GÜNEŞ, «CHP.'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkındaki 6195 
sayılı kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı üzerine» SBFD. 
C. XVIII Y. 1963 no. 3-4 s. 349. 

(60) Damştaym ve Anayasa Mahkemesinin bu ilkeye aykırı kararlarına rast
lanmaktadır. Örneğin Danıştay, yeri değiştirilmiş bir kamu görevlisi
nin yeni yerine gitmiş olmasına dayanarak, yer değiştirme işlemi ile 
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le bir iddia idare tarafından iptal ya da yürütmeyi durdurma karar
larını uygulamamak için bahane olarak ileri sürülemez. Danıştayı-
mız böyle iddiaların anlamsızlığını açık biçimde ortaya koymuştur: 

«..iptal kararı idarî tasarrufu., ittihaz edildiği tarihten iti
baren ortadan kaldırır ve o tasarrufun ittihazından önce
ki hukukî durumu ortaya koyar. Bir iptal davasında ve
rilmiş yürütmenin durdurulması da aynı niteliktedir. . . 
(iptal kararının ve) yürütmenin durdurulması kararının 
bu niteliği dolayısiyle, artık bu tasarruf uygulanmıştır, 
durdurma yapılamaz (iptal kararı uygulanamaz) defi , hu
kuka dayanan, itibara değer bir defi olamaz. Bir idarî 
tasarrufun iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebi, 
daima idarî tasarrufun ittihaz ve tebliğinden sonra yapı
lacağı ve idarî yargı yerinde, daha da geç bir tarihte ka
rar verileceği cihetle; böyle bir defin kabulü (iptal ve) 
yürütmenin durdurulması kararını daima kağıt üstünde 
bırakmak sonucunu elde etmeğe yarar ki bu da bir yar
gı kararının idarece uygulanmaması durumunu yaratır ve 

ilgisinin kalmamış olduğu gerekçesiyle davasını reddetmiştir. [D- 5 
1958 k. 2077 (H. II s. 552)]. Bu sonuca yer değiştirme işleminin gere
ğinin yerine getirilmesi ile artık ortada işlem kalmadığı düşüncesinin 
yol açtığı anlaşılmaktadır. Oysa, idarî işlem iptal edilmedikçe ya da 
yürütülmesi durdurulmadıkça yürürlükte olacağından, kamu görevli
sinin buna uymaması düşünülemez. İlgili kamu görevlisi, kendisinin 
başka yere atanması işlemine uymaz ise çeşitli yaptırımlarla karşıla
şabilirdi. Karşılaşacağı yaptırımlardan çekinerek bu işleme uyduğu 
takdirde ise davasını reddedilmesi açık bir haksızlıktır. 

Anayasa Mahkemesi de, bir kanundaki bazı terimlerin değiştiril
mesine ilişkin bir kanunun iptali davasında aynı yanılgıya düşerek, 

«..17.1.1947 günlü ve 9508 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak o 
gün yürürlüğe giren 4998 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde gös
terilen yeni terimler, yürürlükteki bütün kanunlarda yer alan 
eski terimleri o tarihte düzeltmiş ve 4998 sayılı Kanunda uygu
lanacak başka bir hüküm kalmamıştır. 
Anayasanın geçici 9 uncu madesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, 
Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte yürürlükte bu
lunan eski kanunlar hakkında iptal davası açılabileceğinden ve 
yukarda izah edilen sebeplerle 4998 sayılı kanunda, halen yürür
lükte bir hüküm bulunmadığından iptal isteminin konusu bulun
madığı sonucuna..» 

varmıştır [Any. Mah. 22.6.1965 e. 963/135 k. 39 (RG. 24.9.1965)] . Oysa, 
işlemin yürürlüğü devam etmektedir. Kanunlardaki terimler 4998 sa
yılı kanunla getirilen terimlerdir. 
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böyle bir tutum Anayasa hükümlerine de aykırı dü
şer..» (61). 

Bu güçlü gerekçelere bir şey eklemek gereksizdir. 

Nesnel alanda ise, uygulama ile değişiklikler gerçekleşir. Ör
neğin, bir yapının yıkılmasına ilişkin işlemin uygulanması o yapı
nın nesnel olarak yıkılmasıdır. Bu uygulama ile işlemin sonucu doğ
muştur. İşlemin yürürlüğü yapının enkazıdır. 1946 yılında Danış
tay Altıncı Dairesi, yıkma kararma karşı açılan davayı, 

«..iptali istenen karar fiilen icra edilmiş..» (62) 
diyerek reddetmiştir. Oysa işlemin nesnel alanda yarattığı değişiklik
ler ile bu değişikliklere yol açan işlemin hukuka uygun olup olmadı
ğı ayrı şeylerdir. İptal davasında iptal kararından bir takım somut 
sonuçlar beklenir ise de yargıç önüne getirilen yalın sorun hukuka 
aykırılık sorunudur ve yargıç öncelikle bu sorunu çözmekle gö
revlidir. Davada, tam uygulamanın, bütünüyle eski durumu geri 
getirmenin olanaksız olduğunun görülmesi yargıcın bu görevini et
kilemez. Kaldı ki, olanaksızlık olsa bile dolaylı yollardan iptalden 
beklenebilecek sonradan tazminat istemi gibi bir şeyler kalabilir 
ve kalmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesi bu yolda uygulamasını az 
sonra değiştirmiştir. Bu Dairenin daha sonraki kararlarında yıkıl
mış yapıların yıkma kararlarının iptal edildiğini görmekteyiz (63). 

2 — İŞLEMİN GERİ ALINMIŞ, DEĞİŞTİRİLMİŞ, KALDIRIL
MIŞ OLMASI 

Dava sırasında idarenin, davacının istemine uygun biçimde iş
lemini geri alması, kaldırması, değiştirmesi dava konusunu ortadan 
kaldırır (64). Örneğin, çekilmiş sayılma işlemine karşı açılan dava
da bu işlem geri alınarak ilgili göreve döndürülmüş —başkaca bir 
kayıp da söz konusu değil ise— dava konusu kalmamıştır (65). Da
va konusunun kalkması için geri alma ya da ilgilinin başka bir is-

(61) DDK. 4.2.1966 e. 965/437 (DÇN. s. 51 no. 106). 
(62) D. 6 7.10.1946 e. 1884 k. 310 (Der. 34 s. 172). 
(63) D. 6 9.1.1952 e. 391-884 k. 22 (Der. 54-57 s. 448). 
(64) D. 2 1935 k. 1694 (Der. 1 s. 41); D. 5 8.7.1940 e. 937/1386 k. 1386 (Der. 

13 s. 51); D. 5 13.10.1959 e. 958/151 k. 2137 (Der. 81/82 s. 79). 
(65) D. 5 30.3.1967 e. 966/3381 k. 1406 (Yüzyıl Boyunca Danıştay s. 453). 
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teminin yerine getirilmesi gerçekleşmiş olmalıdır. İdarenin yalın 
olarak böyle bir karar verdiğini bildirmesi yeterli değildir (66). 

Sakatlığı veya zarar verdiği ileri sürülen bir işlemin sakatlığının 
ve zarara sebep olduğunun idarece kabulü ve bir yargı kararına ge
rek olmaksızın bu sakatlığın ve sonuçlarının düzeltilmesi üzerine yar
gı yerinin boş yere uğraştırılmaması uygundur. Sanıyorum ki bu du
rum Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 92 inci maddesindeki 
«davanın kabulü» kurumu ile eş anlamda tutulmamalıdır. İdarî 
yargıda, geri alma işlemine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 95 inci maddesine göre kesin hükmün hukuksal sonuçlarının 
bağlanabilmesi için yargı yerinin işlemin hukuka uygunluk ya da 
aykırılığı sorununa hiç olmazsa dolaylı olarak dokunmuş olması ve 
kararda buna ilişkin bir yargısal belirti (kazaî işaret) (67) olması 
aranmalıdır. 

Diğer yandan, «işlemin uygulanmış olması» sorununda olduğu 
gibi geri alınmış, değiştirilmiş, kaldırılmış olması gibi bahaneler 
de sakat işlemi denetimden kurtarmak amacıyla kullanılamaz, 

«..bir kere alınmış, uygulanması gerekli olduğu için uygu
lanmış, hükmünü zaman içinde yürütmüş bir idarî kara
rın sonradan değiştirildiğini ileri sürerek iptal davasına 
konu olamayacağını kabul etmek idareyi kendi eylem ve 
işlemlerini daima yargı denetiminden kurtarma ve onun 
akibetinden sıyrılma imkânına kavuşturur. Menfaatinin 
ya da hakkının ihlâl edildiğini ileri sürerek dava açmış 
olan kişilere (vaktiyle menfaatiniz ihlâl edilmiş olsa bile 
bugün sizi vaktiyle zarara sokmuş olan tasarruf ortada 
yoktur) diyerek davasını reddetmek veya karar vermeye 
yer yoktur şeklinde bir hükme varmak yargı görevinden 
çekilmek olur..» (68). 

3 _ STATÜ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE STATÜDEN AYRILMIŞ 
OLAN DAVACILARIN DURUMU 

İptal davası görülürken, işlemin yapıldığı zamandaki durum 
yargılanır. İşlemin sakatlığı o tarihteki koşullara göre saptanacağı 

(66) D. 12 21.11.1968 e. 304 k. 2156 (Der. 127-130 s. 376). 
(67) bak. D. 5 30.6.1948 e. 529 k. 1185 (Der. 45 s. 89). 
(68) D. 8 12.2.1963 e. 962/1646 k. 1191 (A.Z. s. 260 no. 368). 
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gibi, dava açmak için gerekli olan «ilgi» koşulu da yine o tarihe 
göre saptanmalıdır. Bu soruna iyi bir örnek olan «statü ile ilgili 
işlemlerde statüden ayrılmış kamu görevlilerinin durumu» uygu
lamada uzun süre bulanıklık yaratmıştır. Örneğin, yükselmesi ya
pılmayan kişi emekliye ayrılmış, askerlik görevini yapmak için hiz
met ile ilgisini kesmiş ya da yeri değiştirilmiş kamu görevlisi, çekil
me, çekilmiş sayılma, emekliye ayrılma gibi nedenlerle statüden 
ayrılmış ise Danıştay Beşinci Dairesi, 

«..iptal davalarında davacının dava sonuna kadar iptalini 
istediği işlemle ilgisinin devamının idare hukuku ilkele
rinden olduğu..» 

oysa statüden ayrılmış olma dolayısiyle sonraki işlemlerle iptali iste
nilen ilk işlemin ortadan kalkmış olduğu gerekçeleriyle davaları 
reddetmekteydi (69). Bu gerekçelere katılmak güçtür. Statü ile ilgi
li, yanlız statü içinde iken bir değeri olan bazı durumlar düşünü
lebilir. Ancak, örneğin, yükselmenin yapılması isteminin reddi, yer 
değiştirme gibi işlemler; emeklilik, çekilme, çekilmiş sayılma işlem
lerinden bağımsız, ayrı işlemler olarak kabul edilmek gerekir. Bun
lardan birinin yapılması ile diğerlerinin ortadan kalkması söz ko
nusu olamaz. Bunu kabul etmek idarenin sakat işlemlerini gizle
mek, denetten kaçırmak için daha ağ;ır sonuçlara giden yeni işlem
ler yapmasını kabul etmek gibi kişi güvenliği yönünden güvencesiz 
bir durumun kabulü anlamına gelir. Kaldı ki, ilgi-çıkar ilişkisinin 
kesilmesi de bu örneklerde gözükmemektedir. Yükselme ile elde 
edilecek durumların emeklilik statüsüne etkisi, hangi dereceden, 
hangi rütbeden emekliye ayrılındığının ilgili için taşıdığı önem göz
den uzak tutulmamalıdır. 

Uygulanan çözümün sakatlığı Danıştayca da farkedilmektedir. 
Beşinci Daire, yükseltilmesini isteyen fakat askerlik görevini yap
mak için ayrılmış bir kişinin durumunu incelerken, ilgili idare ile 
ilginin kesilmiş olması nedeni ile yükseltme işleminin yapılmaya-

(69) D. 5 10.1.1948 e. 947/966 k. 23 (Der. 38-39 s. 194); D. 5 2.4.1952 e. 951/ 
3211 k. 1000 (Der. 54-57 s. 261); D. 5 4.11.1953 e. 810 k. 2001 (Der. 62-63 
s. 98); D. 5 24.10.1953 e. 346 k. 2662 (Der. 62-63 s. 97); D. 5 11.11.1953 
e. 191 k. 2882 (Der. 62-63 s. 100); DDUH. 8.10.1954 e. 105 k. 150 (Der. 
68 s. 28); D. 5 24.2.1954 e. 953/27 k. 685 (Der. 64-65 s. 170); D. 5 16.3.1954 
e. 953/2246 k. 898 (Der. 64-65 ,s. 172); D. 5 24.5.1954 e. 953/2244 k. 1581 
(Der. 66 s. 98); D. 5 20.3.1954 e. 953/3266 k. 937 (Der. 64-65 s. 173); 
D. 5 24.5.1956 e. 955/1600-1950 k. 1478 (Der. 74 s. 102). 

38 



cağını söylemiş, ancak bu arada, eğer ilerde ilgili idare ile yeniden 
ilgi kurulur ise —dava süresinin çoktan geçmiş olacağını önemse
meden— uyuşmazlık çıkarılabileceğini belirtmiştir (70). Öte yan
dan, Beşinci Daire, kendi tu tumu ile çelişerek, tazminat istenmiş 
ise iptal açısından incelemeyi red ettiği işlemin hukuka uygunlu
ğunu inceleyerek, işlemi hukuka uygun bulursa istemi red (71), hu
kuka aykırı bulursa kabul etmek suretiyle (72) bu uygulamasını bir 
bakıma yumuşatmakta idi. 

Beşinci Dairenin bu uygulaması devam etmiştir (73). Ancak, 
Sekizinci Dairenin 1961 yılından başlayarak, emeklilik statüsüne 
geçmiş kişilerin memuriyet statüsünde iken yükseltilmeme işlem
lerine karşı açtıkları davalarda emeklilik işlemlerine dokunulma
dan yükseltilmeme işleminin incelenebileceğine karar verdiğini gör
mekteyiz. Böylece hem sakat işlemlerin iptali ve hem de bu yüzden 
doğan zararların ödenmesi sağlanmış olmaktaydı (74). Statüden 
ayrılmış olmak o statü içinde elde edilen durumlara etki yapma
mak gerekir (75). İlişki dava açıldığı sırada var olmalıdır (76). Daha 

(70) 24.2.1954, e .953/27 k. 685 (Der. 64-65 s. 170). 
(71) D. 5 24.5.1956 e. 955/1600-1950 k. 1478 (Der. 74 s. 102); D. 5 11.11.1953 

e. 191 k. 2882 (Der. 62-63 s. 100). 
(72) D. 5 24.5.1954 e. 953/2244 k. 1581 (Der. 66 s. 98); D. 5 16.3.1954 e. 2246 

k. 898 (Der. 64-65 s. 172). 
(73) D. 5 1962 (H. II 540); D. 5 31.3.1965 e. 963/5128 k. 874 (DÇN. s. 11 no. 

23) D. 5 23.5.1968 e. 967/720 k. 1986 (DÇN. II s. 14 no. 30). 
(74) D. 8 1961 k. 4257 (H. II s. 544); D. 8 14.2.1962 e. 960/11032 k. 690 (Der. 

87-88 s. 225). 
(75) Danıştay, örneğin disiplin cezası verilmesi söz konusu olunca farklı 

düşünmekte ve meslekten ayrılmış olmak disiplin cezası verilmesine 
engel sayılmamaktadır [bak. DDK. 5.11.1966 e. 965/158 k. 1217 (DÇN 
s. 109 no. 210)], Ayrıca: 

«..Memurların hizmete girdiği tarihten başhyarak ayrıldığı tarihe 
kadar sicillerinin tutulması ve inzibatî cezaların da bu sicilde 
gösterilmesi gerekli bulunmasına göre, bir memurun memuriyet 
zamanında işlediği inzibatî cezayı müstelzim fiilinden dolayı is
tifa ve emeklilik gibi sebeplerle ayrılmasından sonra tahkikat ya
pılarak gereken inzibatî cezasının verilmesi ve siciline işlenmesi 
zaruridir..» 

[D. 5 7.10.1968 e. 965/3877 k. 3454 (Der. 127-130 s. 188)]. 
(76) «.. Davacının görevine son verilmesinden sonra senatörlüğe se

çilmiş olması dava açıldığı tarihte mevcut menfaat ilişkisini ber
taraf edemiyeceğinden bu husustaki savunma kanuna uygun de
ğildir..» 

[DDK. 8.12.1967 e. 965/473 k. 1097 (Der. 119-122 s. 64)]. 

39 



sonra aranacak olan yalnız, davanın görülmesinde haklı bir men
faatin bulunmasıdır ki, bu da geniş anlaşılmalıdır. 

D — İPTAL KARARLARININ MALÎ AVANTAJLARA ETKİSİ SO
RUNU 

İptal kararı sakat işlemi geri yürür biçimde ortadan kaldırır, 
iptalden önceki durum geri gelerek ya da getirilerek ve işlem hiç 
yapılmamış sayılarak hukuka aykırı durum düzeltilir. Acaba, sakat 
işlem dolayısiyle elde edilemiyen ya da kaybedilen' malî avantajlar 
da, iptal kararı dolayısiyle elde edilebilecek midir? Yoksa bunun 
için ayrı bir dava mı gereklidir?. 

Sorunu ortaya koyarken, tazminat niteliğindeki istemleri ayrı 
tutmak gerekir. Çünkü tazminat için, ilke olarak istem gerekli
dir (77). İptal ile tazminat davası bir arada olduğu yani bir para 
isteminin iptal davası yolu ile yapılmış olduğu haller de konu dı
şındadır. (78). Örneğin, ödemeyi red işlemi iptal olunursa idare 
dava konusunu ödemek zorundadır. Burada ele alınmak istenen, 
sakat işlem ile buna sıkıca bağlı malî avantajların ilişkisidir (79). 

Danıştay, eski bir kararında, hukuka aykırı bir işlem ile göre
vinden uzaklaştırılan belediye görevlisinin malî avantajları ile ilgi
li olarak, uzaklaştırma işleminin hukuka aykırılığı saptanınca, ida
renin, 

«..davacıya iade-i memuriyet ettirerek o tarihe kadar iş
lemiş maaşlarını zamanla tesviye edilmesi lazım gelir (ken 
bunun yapılmamış olması sonucunda), .. belediyece ken
diliğinden verilmeyen zamanın Şûrayıdevlet karariyle ve 
hükmen istihsaline zaruret hasıl olmuştur..» (80) 

(77) Danıştaym bir iptal davası dolayısiyle, istenmeden tazminata karar 
verdiği bir örnek varsa da [bak. DDUH. 1936 k. 122 (Der. 2 s. 66)] 
böyle bir uygulama devam etmemiştir. 

(78) Sanıyorum ki, idarî yargı düzenimizde iptal davaları ile tazminat da
vaları arasında kesin sınırlar çizilmesi gereği olmadığından, tazminat 
istemleri de iptal davası gibi biçimlendirilebilir. Ancak, Danıştayda 
ödenmesi gerekli harçlarda kaçakçılık yapılmaması için dikkatli olun
ması gereklidir. 

(79) Ödeme ya da kesintiler, sakat işlemle ilgili bir işlem sonucu iseler bu 
ilişki az sonra incelenecektir, bak. a. s. 49 vd. 

(80) DDUH. 1934 k. 100 (Der. 2 s. 18). 
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diyerek sakat işlem sonucu elde edilemeyen malî avantajların ida
rece kendiliğinden ilgiliye verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Daha sonraki tarihlerde, 

«..iptal hükümlerinin, davanın tevcih edildiği idarî mua
mele ve kararın ittihaz edildiği tarihe kadar tesirde bu
lunması hukuku idarenin maruf bir kaidesidir... Şu ka
dar ki iptal davasının kazanılması takdirinde alâkadarın 
iade talebiyle idareye vaki olacak müracaatın ancak iptal 
olunan idarî muamele ve kararın ittihazı tarihinden sonra
ki tediyelere taalluk edebilmesi ve daha eski tarihlerde 
yapılmış ve haklarında kanunî merciler nezdinde hiç bir 
itiraz sebketmemiş olan tediyelerin ortada mevcut ve su
kutu hakkı mucib idarî müruru müddetler dolayısiyle bu 
kabil talepler mevzuundan dışarı kalması da zaruri
dir..» (81) 

diyerek iptal tarihinden önceki istemleri red ettiğini görmekteyiz. 
Buna karşılık, yanlış maaş bağlanması işleminin iptalinden sonra, 
geçmiş maaş farklarını isteyen kamu görevlisinin istemi, 

«..davacının maaş derecesini kanunun tesbit etmiş olma
sına ve hatalı tesbitin.. sayılı kararla bozulması üzerine 
yapılan tashih neticesinde tesbit edilen maaşın kanunen 
hakkı olduğu tarihten itibaren verilmesi lazım geleceğine 
binaen geçen zamana ait maaş farklarının verilmiyeceği 
yolundaki muamelenin iptaline..» (82) 

karar verilerek karşılanmıştır. 

Daha sonraları Danıştayın tazminat davaları ile ilgili olarak uy
guladığı ilkeler (83) değişerek bir idarî işlemden doğan zararların 
karşılanabilmesi için iptal davası süresi içinde tazminat istenmesi 

(81) DDUH. 25.1.1938 e. 937/202 k. 14 (Der. 3 s. 46). 
(82) D. 5 21.11.1940 e. 1750 k. 1942 (Der. 16 s. 14). 
(83) Önceleri Danıştayın, bu gün yürürlükte olan «ön karar» sistemini uy

guladığını görüyoruz: 
«..iptal davalarının kabulü takdirinde verilen kararın hukukî ne
ticesi, sadece kararı ortadan kaldırmaktan ve böyle bir vaziyette 
idarenin yapacağı şey Şurayı devlet kararına bakarak iptal edi
len kararın yerine diğer birini ikâme etmekten ibarettir. Alaka
darlar bu hal ile iktifa etmiş olurlarsa ortada artık halledilecek 
başka bir mesele kalmaz. Ancak iptal edilmiş olan karar ıslaha 
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^îreği yerleşince (84), doğal olarak, sakat işleme bağlı malî avan
tajların bu bağ dolayısiyle karşılanabilme olanağı da zayıfladı ve 
örneğin, görevinden sakat bir işlemle uzaklaştırılmış kamu görevli
lerinin bu sakat işlemin iptali sonucunda görevlerine dönüşlerinde, 
kaybettikleri maaş ve diğer malî haklarına ilişkin istemlerinin 
K..sakat işlemin iptaline kadar doğmuş sonuçların geçerli oldu
ğu..» (85) ya da «..maaşın hizmet karşılığı olduğu, görevden 
uzak geçen sürede maaş ödenemeyeceği..» (86) gerekçeleriyle red
diyle sonuçlanan ve yazık ki halâ süregelen sakat bir uygulamaya 
girişildi. 

«..sakat işlemin iptaline kadar doğmuş sonuçların geçerli ol
duğu..» ilkesinin burada uygulanmasının sakatlığı açıktır. Bu ilke, 
doğmuş haksızlıkları sürdürmek için değil, korunmaya değer so
nuçları saklı tu tarak haksızlıkları önleyebilmek içindir, «..maaş hiz
met karşılığıdır..» ilkesi de burada kullanılamaz. İptal edilen işle
me bağlı malî avantajlarla ilgili olarak bu ilkenin öne sürülmesi 
Danıştayımızm yersiz bir şekilciliğinden doğmuştur. Bu istemler, 
maaş değil tazminat adı altında istenince, karşı lanmaktaydı (87). 

tekaddüm eden zamanlarda alâkadarların bir hakkını da ihlâl 
etmiş olur ve bir tazmin yolu tutmak isterlerse takib edilecek 
hattı hareket kendilerinin idareye müracaatla tazminat istemele
ri ve ancak verilmediği surette Şurayı devlete müracaatla bu 
tazminatı hüküm altına aldırmaları suretiyle tecelli etmek iktiza 
eder..» 

[DDUH. 14.6.1938 e. 147 k. 144 (Der. 5 s. 99)]. 
(84) «..Tam kaza davası ikame edilebilmesi için evvelâ iptal davası açıp 

karar almaya idare hukuku esaslarına göre bir zaruret ve lüzum 
bahis konusu olamayacağından iptal davası zımnında verilen ka
rarların tam kaza davası ikâmesi için ... süre başlangıcında bir 
değişiklik «yapmayacağı..» [İçt. Bir. 2.7.1946 e. 11 k. 35 (Der. 33 
s. 11)»]. 

(85) D. 5 26.3.1948 e. 947/1772 k. 489 (Der. 40 s. 153); D. 5 10.6.1949 e. 948/ 
2497 k. 1775 (Der. 46-49 s. 176); D. 5 10.9.1949 e. 537 k. 2207 (Der. 
46-49 s. 224); D. 5 19.12.1951 e. 529 k. 3616 (Der. 54-57 s. 331). 

(86) D. 1 1936 k. 2193 (Der. 1 s. 39); D. 5 7.12.1954 e. 628 k. 2964 (Der. 68 
s. 82); D. 5 31.12.1955 e. 1787 k. 3444 (Der. 72 s. 96); D. 5 27.4.1956 
e. 955/1573 k. 1226 (Der. 74 s. 93); D. 5 20.12.1956 e. 955/3194 k. 3855 
(Der. 76 s. 37); D. 5 11.12.1958 e. 956/4595 k. 350 (Der. 79-80 s. 94); 
D. 5 8.6.1961 e. 960/380 k. 1668 (9.7.1966 tarih ve 7 sayılı içtihadı bir
leştirme kararından); D. 5 13.2.1964 e. 963/2420 k. 646 (Der. 93-94 s. 
265); D. 10 21.12.1966 e. 2008 k. 3259 (DÇN. 129 no. 233); DDK. 21.4. 
1967 e. 341 k. 526 (DÇN. II s. 137 no. 243); DDK. 5.4.1968 e. 967/846 k 
271 (Der. 123-126 s. 118). 

(87) Örneğin, D. 5 7.3.1950 e. 949/2242 k. 559 (Der. 50-53 s. 311). 
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Bazı istisnalar dışında (88), hakların kaybolması bahasına, Danış
tay, istemlerin tazminat adı ile yapılmasını aramıştır. Bu tutumun 
sonucu da şu olmaktadır : iptal edilen işlemin yapılmasında idare
nin «ağır hizmet kusuru» yok ise, doğan zarar, olandan hiçbir su
çu olmayan zarar görenin üzerinde kalacaktır (89). Bu arada, hiz
metle ilişkisinin kesilmediği var sayılanlar durumlarını kurtarabil
mektedirler (90). 

İptal edilen işlem ile sıkı ilişkisi olan malî avantajlar başka
ca bir hükme gerek olmaksızın idarece kendiliğinden karşılanmalı
dır. Bu konuda içtihatlarda bir gelişme görülmekle birlikte, konu 
henüz tam olarak aydınlığa çıkamamıştır (91). 

(88) Örneğin bir keresinde Beşinci Daire maaş isteğini tazminat istemi 
sayarak karşılamıştı.. 28.3.1947 e. 946/1328 k. 724 (Der. 35 s. 46). 

(89) D. 5 1958 k. 1893 (H. II s. 445); D. 5 16.3.1964 e. 962/5398 k. 1193 
(9.7.1966 tarihli içtihadı birleştirme kararından); D. 10 21.6.1965 e. 
242-202 k. 66 (Der. 95-96 s. 421). 

(90) Örneğin Askeri Mahkeme karariyle, yükselme tarihi düzeltilen assu-
baya kararda bu konuda hüküm bulunmadığı gerekçesiyle maaş 
farklarının ödenmemesinden çıkan uyuşmazlıkta, Danıştay, 

«..karar aynı tarihten itibaren üstçavuşluğa ait maaş farklarına 
istihkak kespettiği mana ve neticesini tazammun edeceği ve bu 
sebeple ... tarihinden itibaren üst çavuşluğa ait maaş farklarının 
verilmesi lâzım geleceği cihetle hilafına yapılan muamelenin 
mevzuata ve hakkaniyete uymayacağına binaen iptaline..» 

[D. 5 12.1.1956 e. 954/3272 k. 37 (Der. 73 s. 54)]. 
Başka bir olayda Danıştay raporu geçerli sayılmayarak çekilmiş 

sayılan kamu görevlisine, çekilmiş sayılma işleminin iptalinden sonra 
rapor sonuna kadar hizmette sayılarak maaş ödenmesine, sonrası için 
idarenin ağır hizmet kusuru olmadığı gerekçesiyle istemin reddine ka
rar vermiştir [D. 5 1958 k. 1893 (H. II s. 445)]. Ayrıca bak. DDGK. 
11.7.1947 e. 44 k. 74 (ABD. C. 5 S. 50 s. 35). 

(91) bak. D. 5 1962 k. 2682 (H. II s. 542); D. 5 5.12.1963 e. 3000 k. 4147 (Der. 
91-92 s. 113); D. 5 5.10.1965 e. 964/3586 k. 1544 (Der. 97-99 s. 201). 

43 



I l l — İPTAL KARARI GENEL ETKİLİDİR 

İptal kararı işlemi geri yürür biçimde ortadan kaldırır. İşlem 
ortadan kalktığına göre, etkinin yalnız taraflar arasında kalması 
düşünülemez. İşlemin etkisi ne kadar ise, bu işlemin iptali sonu
cunda ortadan kalkmasının etkisi de —en azından— o kadar ola-
cektır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 237 inci maddesi
nin ikinci cümlesindeki, «..Kaziyei muhkeme mevcuttur denebilmek 
için iki tarafın ve müddeabihin ve isnat olunan sebebin müttehit 
olması lâzımdır.» biçimindeki «kesin hükmün nisbîliği» ilkesi iptal 
kararlarına uygulanamaz. 

Dava konusu, iptal davalarında her zaman aynı, yani işlemin ipta
lidir, işlem iptal edilip de dava ile güdülen sonuç elde edilince bu 
sonuç bütün ilgililer için elde edilmiş demektir. İşlemin iptalinden 
bütün ilgililer aynı biçimde etkilenirler, dava açarak iptali elde et
miş ilgilinin bir ayrıcaklı durumu yoktur. Öte yandan işlem orta
dan kalktığına göre işlemle ilgili kişiler ya da ileri sürülen sebep
ler değişse de artık ortadan kalkmış bir işlemin iptalini istemenin 
bir gereği olamaz. 

Genel etki, her şeyden önce işlemin yöneldiği kişiler için ge
çerlidir. Ancak genel etki bu nisbeten dar alanda kalmaz. İptal ka
rarının uygulanması dolayısiyle işlemin yönelmemiş olduğu kişi
lere ve işlemlere ve de dolaylı olarak, ilgili işlemlere etki ulaşabilir. 

A — İŞLEMLE İLGİLİ KİŞİLER BAKIMINDAN GENEL ETKİ 
«..iptal davalarında hedef., kararın ortadan kaldırılması 
olduğuna ve bu itibarla müştereken alınmış bir kararın 
iptali yalnız davacıyı değil bütün alakadarları işmal ede
cek bir netice basıl edeceği..» (92) 

(92) DDUH. 9.6.1939 e. 938/26 k. 168 (A.Z. s. 118 no. 176). Bundan iki yıl 
kadar önce başka bir uyuşmazlıktan iptal kararının etkisinin genel
liği ilkesini kanun sözcüsü şöyle açıklamıştır : 
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Ö a m ş t a y ı m ı z t a r a f ı n d a n ö t e d e n b e r i t a r t ı ş m a s ı z u y g u l a n a n , ip ta l 
k a r a r l a r ı n ı n s o n u ç l a r ı b a k ı m ı n d a n en t e m e l i l ke l e rdend i r . 

İ ş l emle ilgili k iş i le r b a k ı m ı n d a n ip ta l k a r a r ı n ı n genel e tk i s i dü
zenleyici ve genel i ş l emle rde çok açık b i r b i ç i m d e g ö z ü k m e k t e d i r : 
İ p t a l i i s t en i l en y ö n e t m e l i k h ü k m ü d a h a önce ip ta l e t t i r i lm i ş ise 
«.. iptal h ü k m ü h e r k e s e sa r i b u l u n d u ğ u n d a n . . » y e n i d e n k a r a r alın
m a s ı n a yer y o k t u r (93); be led iye m e m u r l a r ı n ı n (94), m u v a k k a t öğ-

«..kaideten hakikî veya hükmî şahısların bir mahkemeden sadır 
olan ve kaziyei muhkeme halini alan ilâm hükmünden istifade 
edebilmeleri o davada taraf olmalarına veya taraflara iltihak et
miş bulunmalarına bağlıdır. Bu prensip Hukuk Usulü Muhake
meleri kanununun 237 inci maddesinde yer almaktadır. Orada; 
kaziyei muhkeme ancak mevzuunu teşkil eden husus hakkında 
muteberdir. Kaziyei muhkeme mevcuttur denebilmek için iki ta
rafın ve müdeabihin ve isnat olunan sebebin müttehit olması lâ
zımdır şeklinde hüküm mevcuttur. Bu kaide, amme hukukunu 
alâkadar eden idarî davalar neticesinde verilen kararın hemen 
hepsinde caridir. Yalnız burada kaziyei muhkemenin hukukî 
netayici bakımından iptal davalarında bir fark vardır. Yukarıda 
bahsedilen prensipten iptal davaları üzerine verilen kararlar 

I müstesna tutulmaktadır. Yani bunlarda kaziyei muhkemenin te
siri yalnız tarafeyne değil menfaati haleldar olan her alâkadara 
saridir. Alâkadarlardan birinin iptal davası açarak mevzuu dava 
olan idarî tasarrufu iptal ettirmesi veya davasının reddedilmesi 
emsalinin de dava açmada o karardan istifadesini veya mütees
sir olmasını icap ettirir. Bu kaidenin esasında iptal davalarının 
umumî afakî, gayrı şahsî ve tanzimî mahiyette olan lâzimülicra 
idarî tasarruflar aleyhine matuf olması ve bu kabil tasarrufların 
bir şahsı değil bir çok şahısları alâkadar eylemesi ve bu davanın 
umumî butlan nazariyesine müstenit olup kanun veya nizama 
mugayyir tasarrufların iptalini icap ettiren kanuniyet prensibi
nin tahakkukunu temine hadim en müessir kazaî kontrolü yap
mış olması keyfiyetidir..» 

[DDUH. 19.10.1937 e. 210 k. 222 (Der. 3 s. 76) (Uyuşmazlık, belediye
nin bir sokakta oturanlardan aydınlatma resmi istemiş olması dola-
yısiyle ilgililerden birinin açtığı dava sonucundan diğer bir ilgilinin 
yararlanmak istemesinden çıkmış ve Danıştay bu davayı, ilk davanın 
iptal davası değil, bir tam yargı davası olması nedeniyle reddetmiş
tir).] 

(93) DDK. 25.6.1965 e. 960/57 k. 582 (Der. 95-96 s. 140); D. 8 18.3.1968 e. 
966/3998 k. 940 (Der. 123-126 s. 333); D. 12 21.11.1968 e. 304 k. 2156 
(Der. 127-130 s. 376). 

(94) D. 5 6.4.1942 e. 940/3138 k. 379 (Der. 21 s. 67). 
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retmenlerin (95) imtihana tabi tutulmaları kararları; kamulaştır
malarda kamu yararı kararları (95); tarife bedeli tesbiti kararı (97); 
üniversitenin aldığı prensip kararı (98); asgarî ücret tesbiti ka
rarı (99) bir ilgili tarafından iptal ettirilmiş ise artık diğer ilgilile
rin yeniden dava açarak ortada olmayan bu işlemleri iptal ettir
mek istemelerinin anlamı olamaz. 

Ancak, iptal kararının etkisinin genelliği ilkesi kişisel işlemler 
için de geçerlidir. Sanıyorum ki bu konuda, işlemler objektif ise
ler kesin hüküm mutlak, sübjektif iseler nisbîdir biçiminde bir 
ayırım (100) yapılmamak gerekir. Etkinin genelliği bakımından 
önemli olan işlemin genel ya da kişisel oluşu değil, işlemin iptali
nin objektif oluşu ve işlemle ilgili olan herkesi etkileyeceğidir. Ör
neğin, bir kişi, kendisinin atanması gerektiğine inandığı bir göreve 
başkasının atanması işlemine karşı dava açmış olsa; atanan kişi, 
iptali istenen işlemin yöneldiği kişidir fakat davanın tarafları bakı
mından üçüncü kişi durumundadır. 

B — İLGİLİ İŞLEMLER BAKIMINDAN GENEL ETKİ 

Hukuksal işlemler çeşitli biçimlerde birbirleriyle ilişkili olabi
lirler. Örneğin bir işlem yapıldığı için ya da geçerli sayıldığı için 
başka bir işlem yapılamamış ya da geçerli sayılmamış olabilir. Bu 
biçimdeki ilişkide birinci işleme —gerçekleşmiş olması anlamın
da— «o 1 u m 1 u»; ikinci işleme ise —gerçekleşememiş olması do-
layısiyle— « o l u m s u z » işlemler denebilir. 

İlişki, sebep sonuç bağıntısı olabilir. Her işlemin bir hukuksal 
dayanağı vardır. Bu dayanak kanun, bir yargı işlemi ya da başka 
bir idarî işlem olabilir. Böylece, yasama, yargı ya da yürütme iş
lemlerine dayanılarak yapılan işlemler, ilk işlemin sonucu ya da 

(95) D. 5 16.3.1953 e. 3067 k. 763 (Der. 59 s. 168). 
(96) D. 6 20.11.1946 e. 763 k. 475 (Der. 34 s. 153). 
(97) D. 8 26.1.1967 e. 966/4120 k. 225 (DÇN. s. 40 no. 85); D. 5 7.12.1967 k. 

5807 .(AİD. C. I S. 1 s. 110 no. 5); D. 9 6.6.1968 e. 967/2521 k. 1700 
(Der. 123-126 s. 369). 

(98) DDUH. 6.5.1958 e. 956/27 k. 253 (Der. 79-80 s. 37). 
(99) D-8 17.12.1962 e. 2742 k. 4875 (A.Z. s. 131 no. 195) 

(100) bak. DURAN «İdare Hukuku Meseleleri» İstanbul 1964 s. 139; OMAR 
«İdare Hukukunun Umumî Esasları» İstanbul 1966 s. 1787. 
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uygulaması (101); ilk işlemler ise sonraki işlemlerin hukuksal da
yanağı, temeli olurlar (102). 

İşlemler arasındaki ilişki az daha gevşek olmak üzere, b e n 
z e r l i k ilişkisi de olabilir. 

Bütün bu durumlarda ilgili olmakla birlikte yine de belli ölçü
de bağımsızlığı olan işlemler söz konusudur (103) ve ilgili işlemler-

(101) Danıştay Kanunumuz 67 inci maddesinde «düzenleyici ve genel işlem
l e r d e n ve bunların «uygulama» sından bahsetmektedir. İlk işlem dü
zenleyici ya da genel olduğu zaman, bunlara dayanılarak yapılan iş
lemler için -aradaki ilişkiyi iyi belirttiği ve alışılmış olduğu için-
« u y g u l a m a i ş l e m i » terimini saklı tutmak yararlıdır. An
cak işlemin dayanağı her zaman düzenleyici işlem ya da genel işlem 
değildir. Dayanak yargı işlemi ya da kişisel işlem olabilir. Bu neden
le, ilk işlem için daha kapsayıcı bir terim olan « t e m e l i ş l e m » 
ve buna dayanılarak yapılan işlemler için « s o n u ç i ş 1 e m » te
rimlerinin kullanılması sanıyorum ki, uygun olacaktır. 
«Sonuç işlem» terimi Damştayımız tarafından da kullanılmaktadır 
[bak. DDK. 4.2.1966 e. 965/473 (DÇN. s. 51 no. 106); D. 5. 14.2.1966 e. 38 
(Duran, Abadan'a Armağan s. 301); DDK. 9.6.1967 e. 962/595 k. 624 
(DÇN. II s. 73 no. 145) DDK. 30.6.1967 e. 1 k. 809 (Der. 115-118 s. 116); 
D. 10 4.5.1968 e. 201 k. 895 (Der. 123-126 s. 397)]. Danıştayımı-
zın yine bu durum için kullandığı «bağlı işlem» teriminin daha dar an
lamda, yani temel işlem ile sonuç işlem arasındaki ilişkinin daha ya
kın olduğu durumlarda kullanılmasının yararlı olacağı düşünülebilir. 
Örneğin, vergi ile vergi cezası, tahakkuk işlemleri ile tahsil işlemleri 
birbirlerine sıkı sıkıya bağlı işlemlerdir. «.. aslı terkin olunan ver
ginin cezası da bahis konusu olamaz..» [D. 4 1962 k. 1111 (H. II s. 
839)]. Yine Danıştay kararlarında görülen «ilgili işlem» teriminden 
[D. 12 28.12.1968 e. 320 k. 2512 (AİD. C. 2 S. 2 s. 366)] olumlu-olumr 
suz, temel - sonuç ve benzer işlemleri de içerir biçimde kapsayıcı 
olarak yararlanılabilir. 

(102) Temel işlem, zorunlu olarak sonuç işlemin yapılmasını gerektirebile
ceği gibi, yalnızca onun yapılması olanağını yaratabilir. Temel işlem 
ile sonuç işlem arasındaki bağ tek dereceli olmayabilir. Bir işlem, 
kendinden önceki bir işleme göre sonuç işlem sayılırken, kendinden 
sonraki işlemlere göre temel işlem sayılabilir. Örneğin Dava Daireleri 
Kurulunun önüne gelmiş bir olayı örnek alırsak [bak. DDK. 12.4.1968 
e. 965/275 k. 317 (DÇN. II s. 31 no. 60)] burada bir düzenleyici işleme 
dayanılarak yapılan uygulama işlemi (aidatın tesbiti) ve buna daya
nılarak yapılan, uygulamanın uygulaması diyebileceğimiz bir işlem 
(tahsil işlemi) görülmektedir. 

(103) Belli bir ölçüde bağımsız olmaları, «ilgili işlemler»i, «hazırlık işlemler
inden ayırır. Hazırlık işlemleri, bir işlemin doğumu için yapılan iş
lemlerdir, kural olarak tek başlarına dava konusu olamazlar [bak 
D. 12 28.4.1966 e. 965/2782 k. 1633 (DÇN. s. 39 no. 83); DDK. 13.3.1967 
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den birindeki sakatlığın diğerlerine geçip geçmeyeceği sorunları 
üzerinde durulmağa değer ilginç sorunlardır. 

1 — OLUMLU — OLUMSUZ İŞLEMLER 

Bir işlem yapıldığı için ya da geçerli sayıldığı için başka bir 
işlem yapılmamış ya da geçerli sayılmamış ise, ilk işlemin iptali 
ikinci işlemin yapılması ya da geçerliliği bakımından nasıl bir etki 
yapacaktır? 

Örnek olarak alacağımız olayların ilkinde, bir dalyanın ihalesi 
işlemi Danıştay karariyle iptal olunduktan sonra başkasına yapıl
mış ihale geçerliliği konusunda Danıştay Sekizinci Dairesi, 

«.. % 15 fazla teklif yapan kişiye dalyanın ihalesi Danış
tay karariyle iptal edilince, ortada Karataş İlçesi Maliye-
since davacı A..'ya yapılan ihale kalmakta ve davalı Ma
liye Bakanlığı bu ihaleyi tetkik ederek tasdik veya red
detmek mecburiyetinde idi. Halbuki idare buna yanaş
mamış, kendi anlayışına göre iptal kararının infazını ber
taraf eder bir davranış ile yeni bir ihaleye gitmiştir. Muh
kem kaziye karşısında tecvizine mesağ bulunmayan bu 
davranış neticesinde, dava konusu dalyanın davacıdan 
başka bir kişiye ihalesine mütedair davalı idare tasarru
funun iptaline..» (104) 

karar vermiştir. Bu olayda, ilk ihalenin yapılmış olması dolayısiyle 
ondan önceki kişiye yapılacak ihale geçersiz sayılmıştır, ilk ihale
nin iptali Danıştaya göre, önceki ihalenin geçerli sayılmasını ve o 
kişiye ihale yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

îkinci örnekte, orta okul mezunlarının tercihan atanması ge
rekli bir göreve, orta okul mezunu var iken, ilk okul mezunu bir 
kişinin atanması üzerine açılmış davada, 

«..(ilk okul mezununun) davacıya tercihan.. tayini sure
tiyle yapılan muamelenin., iptaline ve davacının adı ge
çen memuriyete tayini hususu, işlemin iptali kararı üze
rine idarece yeni bir karar alınmasına matuf bulunduğu 

e. 966/613 k. 367 (DÇN. II s. 44 no. 91)]. Ancak, hazırlık işlemleri de, 
tek başlarına bir menfaate dokunabilecek nitelikte iseler dava konu
su edilebilmektedirler. 

(104) D. 8 14.3.1962 e. 961/2648 k. 1647 (A. Z. s. 248 no. 354). 
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cihetle davanın bu noktaya ait olan kısmının tetkikine 
mahal olmadığına..» (105) 

karar verilmiştir. Dikkat edilirse burada iptal olunan yalnız olum
suz işlem yani atanmama işlemidir. Bunun sonucu olarak idare, sa
nıyorum ki, ilk yaptığı atamaya dokunmadan davacıyı hizmete ala
bilirse ilk atama geçerli olmakta devam edecektir. Nitekim Danış
tay, sırası geldiği halde general rütbesine yükseltilmemiş bir alba
yın, kendi yükseltilmeme işlemi ve yerine yükseltilmiş başka albay
ların yükseltilme işlemlerine karşı açtığı davada, olumsuz işlemi ya
ni yükseltilmeme işlemini iptal ettikten sonra, başka albayların ge
neralliğe yükeltilme işlemlerinin iptali istemini, 

«..münhal generallik kadrosunun bulunmadığı yolunda 
idarece bir defi ileri sürülmemiş olmasına göre., filhal 
karar ittihazına mahal olmadığı..» 

gerekçesiyle reddetmiştir (106). 

Çözüm özetlenirse, olumsuz işlem iptal edilince, eğer bu iptal 
kararı olumlu işleme dokunmadan uygulanabilecek ise, ilk işlem 
geçerli olmakta devam edecek, böyle bir olanak yok ise idarenin ilk 
işlemi ortadan kaldırması gerekecektir. 

2 — TEMEL İŞLEM - SONUÇ İŞLEM 

İşlemler, dayandıkları işlemler sonradan kaldırılsa da geçerli 
olmakta devam ederler. Ancak, dayandıkları işlemin sakat olduğu
nun anlaşılması halinde durum farklıdır. Temel işlemdeki sakatlık 
bu işleme dayanılarak yapılmış işlemlere de bulaşmış olacaktır. Bu 
ilişkiyi iki yönüyle ele almak yani, temel işlemin sakatlığının anla
şılmış olması halinde sonuç işlemlerin durumunu, ve sonuç işlemin 
temel işlemdeki sakatlık nedeniyle iptal olunması halinde temel iş
lemin durumunu incelemek gerekir. 

a) Temel işlem İptal Edilmiş ise Sonuç İşlemlerin Durumu 

Bu konu, önce genel olarak Danıştayımızın tutumu, sonra so
mut bir örnek (görevinden sakat bir işlemle uzaklaştırılan kamu 
görevlisinin bu sakat işlemin iptalini ya da yürütülmesinin durdu
rulmasını elde edinceye kadar yerine başka bir atama yapılmış ol-

(105) D. 5 28.1.1958 e. 956/272 k. 169 (Der. 79-80 s. 116). 
(106) DDUH. 27.3.1959 e. 24 k. 92 (Der. 81-82 s. 31). 
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ması hali) ve nihayet uygun çözüm biçiminin tart ışması sırasiyİe 
ele alınacaktır. 

1 — Genel Olarak : 

Danıştayımızın temel işlemin iptal edilmesi halinde sonuç iş
lemin durumu konusunda uyguladığı çözüm iki ayrı biçimde görül
mektedir : 

Çoğunlukla, temel işlem iptal edilmiş ise sonuç işlem «daya
nağı kalmadığı» ya da temel işlemin iptalinin geriye yürüyeceği 
gerekçesiyle iptal olunmaktadır . Örneğin : 

aa) işlemin dayanağı kanun Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş ise, bu kanuna dayanılarak yapılmış işlemler «dayanağı orta
dan kalkmış» gerekçesiyle iptal olunmaktadır (107). 

ab) Genel Kurmay Başkanlığının Harp Akademilerinin birin
ci sınıflarını orta derece ile geçenlerin kıtaya çıkarılacaklarına iliş
kin talimatı kanuna aykırı ve mesnetsiz bulunarak iptal olunduk
tan (108) sonra Danıştay, bu hükme dayanılarak yapılmış uygula
ma işlemlerini «..hukukî dayanağı kalmadığından..» iptal etmiş
tir (109). 

ac) Vergi alınmasına dayanak olan kararnameye dayanılarak 
alınmış vergilerin geri verilmesi için açılan davalarda Danıştay, 

«..iptal kararının tesirleri iptal edilen tasarrufun tesis 
edildiği tarihe raci olması idare hukuku prensiplerinden
dir..» (110) 

gerekçesi ile alınmış vergilerin iadesine; vergi tarifesi iptal olu
nunca, 

(107) D. 6 20.6.1965 e. 3003 k. 1453 (İBD. 1965 s. 350); D. 5 19.10.1968 e. 1898 
k. 3685 (Der. 127-130 s. 180); D. 5 23.10.1968 e. 1178 k. 3731 (AÌD. C. 2 
S. 1 s. 181); D. 8 17.9.1968 e. 967/153 k. 2783 (Der. 127-130 s. 264); D. 
9 19.12.1968 e. 726 k. 3132 (Der. 127-130 s. 300). 

(108) Bak. DDK. 16.10.1964 e. 938 k. 370 (Der. 93-94 s. 41). 
(109) D. 8 23.11.1964 e. 5187 k. 8094 (Der. 93-94 s. 370); DDK. 5.3.1965 e. 964/ 

479 k. 38 (Der. 95-96 s. 115). 
(110) DDUH. 31.1.1958 e. 957/363 k. 44 (Der. 79-80 s: 30); DDUH. 13.6.1958 

e. 957/53 k. 436 (Balkar, SBFD. C. 14 S. 1 s. 283). Bu konuda çıkmış 
görev sorunu ve çözümü için bak. İçt. bir. 21.6.1957 e. 857 k. 184 (Der. 
77-78 s. 37). 
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«..tahakkukun hukukî mesnedi olan tarife kararı, Daire
mizce iptal edilmekle, ittihaz olunduğu tarihten itibaren 
ortadan kalkmış bulunduğundan, bu tarifeye göre yapı
lan., tahsilatın., davacıya iadesi gerekirken., istemin red-
dinde isabet bulunmadığından söz konusu menfi işlemin 
iptaline ve haksız ve sebepsiz iktisap edildiği sabit olan..» 

verginin iadesine (111); 

yatırılan teminatların irat kaydedilmesine dayanak olan yönet
melik iptal olununca, 

«..ittihaz edildiği tarihten itibaren hukukî varlığı sona er
miş bulunan söz konusu yönetmelik hükmü sebebiyle ev
velce irat kaydedilmiş olan teminat tutarının, (davacının) 
talebi vukuunda kendisine iadesi gerekli olduğu halde,., 
iadeden içtinap olunması, mezkûr meblağın sebepsiz ikti
sap olunarak idarenin uhdesinde kaldığını gösterir..» (112) 

diyerek iadesine karar vermiştir. 

aç) Emekliye ayrılan kamu görevlilerinin emeklilik işlemleri 
iptal olunca, ilgili idarelerin emekli Sandığına yapmış oldukları 
ödemelerin geri verilmesi isteminden çıkan davalarda, Damştayca, 

«..emeklilik işlemlerinin neticesi kesenek farklarının 
ödenmesi isteminin kanunî sebebi ortadan kalktığından.. 
davacı idareye iadesi gerekeceği cihetle aksine yapılan 
davalı idare işleminin iptaline..» (113) 

karar verilmiştir. 

ad) Emekliye ayrılmış olması nedeniyle oturmakta olduğu 
memur konutundan çıkarılmak istenilen kamu görevlisinin, emek
lilik işlemi iptal olununca, Danıştay iptal kararının geri yürüyece
ği gerekçesiyle, konuttan çıkarmaya yönelmiş işlemi de iptal etmiş
tir (114). 

ae) Teşkilât emrine alınmış, altı ay süre ile başka görev veril
meyerek emekliye ayrılmış kamu görevlisinin teşkilât emrine alın
ması işlemi iptal olunduktan sonra, Danıştay, teşkilât emrine ahn-

(111) D. 9 6.6.1968 e. 967/2521 k. 1700 (Der. 123-126 s. 369). 
(112) D. 12 21.11.1968 e. 304 k. 2156 (Der. 127-130 s. 376). 
(113) D. 10 4.5.1968 e. 201 k. 895 (Der. 123-126 s. 379); D. 10 19.9.1968 e. 193 

k. 1476 (Der. 127-130 s. 331). 
(114) D. 12 28.12.1968 e. 320 k. 2512 (AİD. C. 2 S. 2 s. 366). 
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ma işleminin iptali üzerine emeklilik işleminin dayanağının orta
dan kalkmış olduğu gerekçesiyle ilgilinin hizmete alınması gerekti
ğine karar vermiştir (115). 

af) Fen lisesine girecek öğrencilerin yaz döneminde mezun ol
maları koşulunu arayan genelgenin iptalinden sonra, giriş sınavını 
kazanmış fakat yaz dönemi mezunu olmadıkları için okula kabul 
edilmemiş öğrencilerle ilgili işlemler de Danıştayca «..mesnedi kal
madığından..» iptal edilmiştir (116). 

Ancak Danıştayımızm diğer bazı kararlarında bu uygulaması
na ters düşen bir uygulama, yani temel işlem iptal olunduktan son
ra sonuç işlemin iptalinin red edilmesi de görülebilmektedir. Ör
neğin : 

ba) Siyasetle uğraştığı yargı karariyle saptanmış bir kamu 
görevlisi, bu yargı kararma dayanılarak memuriyetten tardedilmiş-
ken, sonradan yargılamanın iadesi sonucu hüküm ortadan kalkmış 
ve beraat etmiştir. İlgilinin göreve dönmek istemesi üzerine çıkan 
uyuşmazlık dolayısiyle Danıştay, «..tard işlemine karşı bir dava 
açılmamış olduğu..» gerekçesiyle davayı reddetmiştir (117). 

bb) Bir kişiye yapılan boya toprağı ihalesi sonradan idarece 
feshedilmiş, ilgili fesih işlemine karşı dava açarak iptal kararı al
mış, fakat bu arada toprak başkasına ihale edilmiştir. İlgilinin, 
üçüncü kişiye yapılan ihalenin de iptalini istemesi üzerine, Danış
tay, 

«..Devletşurası Devai Daireleri Umumî Heyetinin., kara
rı, müddeinin evvelce almış olduğu ruhsatnamenin iptali
ne mütedair karar aleyhine açılan dava üzerine verilmiş 
ve bu bapdaki encümen kararının iptalini istihdaf etmiş 
bulunduğu cihetle bu hükmün diğer bir kararla üçüncü 
şahıs namına verilmiş olan ruhsatnameye hukuken nüfuz 
edemiyeceği tabiidir. Bu kere ikâme edilen davadaki Dev
letşurası kararının hükümsüz bırakıldığından ve bu ka
rarla üçüncü şahsa yapılan ihalenin de ortadan kalktığın
dan bahisle.. (ikinci ihale kararının) .. iptali ve madenin 
kendisine teslimi talebinden ibaret bulunmaktadır. Her
hangi bir idarî tasarruf ancak aleyhine açılan idarî dava 

(115) D. 5 12.12.1966 k. 6869 (AİB. S. 10 s, 6 no. 6). 
(116) D. 12 1966 e. 1045 k. 1930 (ODDA. s. 195 no. 637) 
(117) D. 5 5.5.1951 e. 691 k. 1641 (Der. 50-53 s. 349) 
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neticesinde verilecek bir kararla hükümsüz kalabileceği 
cihetle ilk davanın ceryanı sırasında üçüncü bir şahsa ve
rilmiş, evvel ve ahır dava mevzuu bulunmamış olan bir 
ruhsatnamenin diğer bir tasarruf hakkında sadır olmuş 
bir hükümle ortadan kalkmış olduğu yolunda bir iddia 
ileri sürülemez..» 

sonucuna varmıştır (118). 
be) Bir göçmen ailesine İzmit, Tütünçiftlik'de verilen arazi 

sonradan geri alınmış, geri alma işleminin iptali elde edilinceye ka
dar da başkasına verilmiştir. İptal kararma dayanılarak toprağın 
geri istenmesi üzerine Danıştay, 

«..davalı idarece yapılan temlik ile söz konusu taşınmaz 
mallar üzerinde hüsnüniyetle hak iktisap eden kişilerden 
bu taşınmaz malların geri alınması mümkün bulunmadı
ğına..» 

karar vermiştir (119). 

2 — Görevinden Sakat bir İşlemle Uzaklaştırılmış Kamu Gö
revlisinin Yerine Atama Yapılmış Olması 

Görevinden sakat bir işlemle uzaklaştırılmış kamu görevlisi
nin, uzaklaştırma işlemi iptal olunduktan sonra, eski görev boş 
ise ya da görevin özelliği varsa, oraya dönmesinin gerekli sayıldı
ğını görmüştük (120). Uzaklaştırma işleminin yürütülmesinin dur
durulması ya da sakatlığının saptanarak iptaline kadar o göreve 
başka bir atama yapılmış olması sorununda üçlü bir ayırım yapı
labilir : uzaklaştırma işlemi ile yerine yapılan atamanın birbirle
riyle yakın ilişkisi göz önünde tutularak gerçekte iki ayrı işlem de
ğil tek bir işlem var sayılabilir. Birbirinden bağımsız iki işlem var 
sayılabilir. Ya da ilgili iki işlem vardır ve bu ilgi temel işlem - sonuç 
işlem ilişkisi olarak kabul edilir. Bu kuramsal çıkış noktalarına gö
re çözümler de farklı olur : 

Uzaklaştırma ile yerine atamayı tek işlem sayarsak, iptal kara
rının kendiliğinden yerine geleceği sonucuna ulaşırız. Tek işlem var 
sayılınca iptal kararı ile hem uzaklaştırılma ve hem de yerine ya-

(118) DDUH. 13.11.1942 e. 941/71 k. 258 (IBM 1944 s. 252) 
(119) D. 8 13.2.1968 e. 965/2093 k. 441 (Der. 123-126 s. 347) 
(120) Bak. y. s. 28. 
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pilan atama kendiliğinden ve aynı zamanda ortadan kalkmış ola
cak, uzaklaştırılan kamu görevlisi görevine dönecek, yerine atanan 
kişi görevi terkedecek ve idare de bu olanlara seyirci kalacaktır. 

Uzaklaştırma ile yerine yapılan atamanın bağımsız iki ayrı iş
lem sayılması halinde ise, uzaklaştırma işleminin iptalinin yerine 
yapılan atama işlemine etkisi olmaması gerekir. Doktrinimizde, 
Profesör GÜNEŞ yargı kararlarının uygulanmasının hukuken im
kânsız olup olamayacağı sorununa değinirken, uzaklaştırılan görev
linin yerine atama yapılmış olması örneğini ele alarak «..eğer yeri
ne tayin edilen kişinin aleyhine ayrıca bir iptal davası açılmamış 
ise o takdirde diğer tasarruf ayrıca bir dava konusu olmadığına ve 
onun hakkında bir karar verilmediğine göre., uygulamakta huku
ken imkânsızlık demiydim ama, maddî imkânsızlık vardır..» (121); 
Doçent KIRATLI da aynı sorunda «..ikinci atama işlemi, birinci 
işlemin hukuken geçerli olduğu bir zamanda yapılmış ve ikinci me
mur hakkında bazı statü haklan doğmuştur. İkinci memur hakkın
daki atama işlemi ayrıca iptal edilmediği sürece hukuken geçerli
dir..» diyerek (122) bu çözüme yandaş gözükmektedirler. Danışta-
yımızm da bu görüşe uyan kararları vardır. Örneğin; 

aa) Bir belediye muhasibinin azledilmesi işleminin üst disip
lin kurulunda bozulması üzerine yerine atanan kişinin işine son 
verilmiştir. Bu kişinin açtığı dava sonucunda Danıştay, 

«..iptal kararma tevfikan mağdurun iptal kararında işaret 
edilen esaslar dairesinde hukukunun tamiri lazım gelirse 
de, bu kararda bahis konusu olmayan bir tasarrufun ida
rece re'sen iptali gerekmez..» 

sonucuna varmıştır (123). 
ab) Başbakanlık emrine alman kamu görevlisiyle ilgili işlem 

iptal olunduktan sonra, 
«..kadronun münhal bulunduğu zamanda usulüne uygun 
olarak tayin edilen yeni muhasibin görevine son verilerek 
Danıştay ilâmının infazı cihetine gidilemez. Kanunî şart 
ve usullere uygun olarak memuriyet statüsüne girmiş olan 
davacının tayin tasarrufu bir dava sonunda iptal edilme
dikçe veya memuriyetten uzaklaştırılmasını gerektiren 

(121) GÜNEŞ «Hukuk Kurumu» s. 55, 56 
(122) KIRATLI «Yürütmenin Durdurulması» SBFD. C. XXI no. 4 s. 195, 196 
(123) D. 5 24.12.1953 e. 952/3119 k. 3759 (Der. 61 s. 66; Der. 62-63 s. 110) 
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fiiller sebebiyle yetkili makam ve mercilerce memuriyeti 
ile ilişiği kesilmedikçe, mücerret ilâmın infazı amacı ile 
görevden alınması hukuka uygun görülemez., hukuka uy
gun bir tayin tasarrufu ile muhasipliğe getirilen davacı
nın Danıştay ilâmının infazı sebebiyle görevinden uzak
laştırılması» 

işlemi iptal edilmiştir (124). 
ac) Vakıflar Bankası Müdürler Kurulu üyesinin Ankara Palas 

Müdürler Kurulu üyeliğine atanması işlemi iptal olunduktan sonra 
yerine yapılan atamanın ne olacağının açıklanması istemi üzerine, 

«..tavzihi istenen karar ile, bahis konusu nakil işlemi ip
tal edilmiş olmakla beraber, bu kararın davacının yerine 
yapılan tayin muamelesini ortadan kaldırmamış bulun
duğu» 

belirtilmiştir (125). 
aç) Merkeze alınan bir valinin bu işlem ve yerine yapılan ata

ma işlemlerine karşı açtığı davada, merkeze alınma işlemi iptal 
edilmiş fakat yerine yapılan atama işlemi hukuka uygun bulunarak 
iptali reddedilmiştir (126). 

ad) Deniz Nakliyat Anonim Ortaklığı Genel Müdürü iken 
emekliye ayrılmış kişinin bu emeklilik işlemi iptal edilmiş ancak 
iptal kararının idareye yazılı bildiriminden önce bu göreve atama 
yapılmıştır. İlgilinin yerine yapılan atamanın iptalini istemesi üze
rine Danıştay, 

«..emeklilik işleminin aleyhine iptal davası açılmış olma
sı yürütmenin durdurulması kararı alınmadıkça yürütül
mesine mani olamayacağından davanın iptal kararı ile so
nuçlanması sebebiyle kadronun hiç boşalmamış sayılaca
ğı yolundaki iddia varit olmadığı cihetle, davacının emek
liye şevki sebebiyle boşalan kadroya usulüne uygun şekil
de yapılan tayinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
İptal kararının, konusu olan işlemi verildiği tarihten iti
baren ortadan kaldıracağı tabii ise de, emeklilik işlemi
nin iptaline dair Danıştay kararı iptalden önce kanuna 

(124) AİD. C. 1 S. 1 s. l l l 'de yayınlanan bu kararın tarih ve sayıları gösteril
memiştir. 

(125) D. 8 14.11.1962 e. 2062 k. 3289 (A. Z. s. 44 no. 67) 
(126) DDK. 25.11.1966 e. 701 k. 1569 (Der. 107-110 s. 145) 
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uygun şekilde yapılan tayin işlemini yoklukla muallel kı-
lamayacağı gibi, onun iptalini gerektirir bir durum da or
taya koymaz. İdarenin iptal kararının ışığında yeni bir 
işlem tesisi yolundaki mükellefiyeti hukukî imkânlariyle 
sınırlı olduğundan, davacıdan boşalan kadronun doldu
rulmuş bulunması sebebiyle eski görevine iade edilmeme
si karşısında idare ancak ilgilinin zararını tazminle yü
kümlü tutulabilir..» 

sonucuna varmıştır (127). 

Uzaklaştırma ile yerine atama yapılmasını ilgili işlemler sayar
sak, bu kez uzaklaştırma işlemi iptal edilince bu iptalden dolaylı 
olarak yerine atama yapılması işleminin de etkileneceği, bu işlemin 
Danıştayca iptal edilebileceği gibi, idarece de geri alınmasının ge
rekli olduğunun kabulü gerekir. Doktrinimizde Profesör SARICA'ya 
göre, iptal kararı geri yürüyeceğinden görev hiç boşalmamış, uzak
laştırılan görevli de o görevden hiç ayrılmamış sayılır. Böyle olun
ca ikinci atama, boş olmayan bir yere yapılmıştır. Sakattır. İda
renin bu sakat işlemi geri alması, uzaklaştırılan memurun göreve 
dönüşünü sağlaması gerekir (128). Profesör DURAN'a göre de, 
uzaklaştırma kararının iptali «..makable şâmil olacağından kadro
nun hukuken inhilâl etmemiş sayılması dolayısiyle, yeni tayin tasar
rufunun mevzu bakımından hükümsüzlüğünü tazammun eder ve bu 
neticeyi ilâmın infazı sırasında idarenin istihraç etmesi lâzım
dır..» (129). Danıştayımız bu görüşe uyan kararlar da vermektedir: 

ba) Tarım Bakanlığı müsteşarı iken Umumî Murakabe Heye
ti üyeliğine atanan kişinin, kendi yer değiştirmesi ve yerine yapılan 
atamanın iptali istemiyle açtığı dsıvada Danıştay, özellikle, maaşlı 
bir kadrodan ücretli bir kadroya geçişin ilgilinin kabulüne bağlı 
olduğu noktasına ağırlık vererek, kabul olmaksızın yapılan yer de
ğiştirme işleminin hattâ bir icraî işlem bile sayılamayacağı, ancak 
yeni bir atamaya dayanak olması bakımından incelenebileceği so
nucuna vararak, böyle bir atamanın azil anlamına geleceğini, az-

(127) DDK. 18.10.1968 e. 967/680 k. 659 (Der. 127-130 s. 34) 
(128) SARICA «Memuriyetten Haksız Uzaklaştırma» (Memuriyetlerinden 

haksız olarak uzaklaştırıldıkları mahkeme karariyle sabit olan me
murlar yerine yeni memur tayin edildiği hallerde mahkeme kararı 
nasıl yerine getirilebilir?) Adalet Dergisi Y. 35 S. 9 s. 743 1944; «İda
rî Kaza», İstanbul 1942 s. 185; «Hukuk Kurumu» s. 24 

(129) DURAN «İdare Hukuku Meseleleri» İstanbul 1964 s. 213 
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lin ise mümkün olmadığını belirtmiş, yer değiştirme işlemini ade
tâ yok sayarak, 

«..kanunen inhilâl etmemiş olan bir memuriyete bir baş
kasının tayini., hukuken hüküm ifade etmeyeceğinden..» 

yerine atama işlemini iptal etmiştir (130). 

bb) Emekliye ayrılan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürünün emeklilik işlemi için verilmiş yürütmenin durdu
rulması kararının idareye yazılı bildiriminden önce yerine yapılan 
atama ile ilgili uyuşmazlıkta Danıştay, 

«..hernekadar kadronun ilk inhilâli tarihinde usulüne uy
gun şekilde yapılmış bir tayin tasarrufu ile bir hukukî 
imkânsızlık halinin doğduğu idarece derrneyan edilmekte 
ise de, bu hal ancak ilk tehiri icra kararının idareye teb
liğinden önce tayin tasarrufunun tekemmül etmesi ve ta
yin olunan zatın vazifeye başlaması halinde düşünülebi
lir. ... izah edilen hukukî ve fiilî durum muvacehesinde 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kad
rosunun, yeni genel müdürün tayini sırasında eski genel 
müdürün uhdesinde bulunduğu ve münhal olmayan bir 
kadroya tayin yapmağa da hukuken ve barem kanunla
rı muvacehesinde cevaz olmadığı cihetle..» 

yerine atama işlemini iptal etmiştir (131). 

be) Bu konuda Üçüncü Daire ve Danıştay Genel Kurulu da 
aynı görüştedirler : 

«..iptal davasına konu olan işlem ve karar Danıştayca ip
tal edildiği tarihten itibaren ortadan kalkmış sayılır.. Bu 
durumda başka bir göreve nakli idarî yargı karariyle ip
tal olunan memur hakkındaki nakil işlemi bu karar do-
layısiyle, idarece tesis edildiği tarihten itibaren ortadan 
kalkmış olacağına göre o kadronun inhilâl etmemiş sa
yılacağının kabulü zorunludur. Bu suretle aynı kadroyu 
iki kişinin işgal etmesi hali ortaya çıkmakta olup, bun
lardan yukarıda belirtilen sebeplerle münhal sayılamaya
cak olan kadroya yapılmış atamanın kaldırılarak eski
den beri o kadroyu işgal etmekte bulunan memurun mez-

(130) DDGK. 11.7.1947 e. 44 k. 74 (ABD. C. 5, S. 50 s. 35) 
(131) D. 5 22.6.1966 e. 41 k. 3443 (Duran, Abadan'a Armağan s. 299) 
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kûr kadrodaki görevine devara etmesi gerektiği..» 
belirtilmiştir (132). 

bç) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarının Devlet Perso
nel Dairesi Genel Sekreterliği görevine atanması üzerine, atamanın 
ve yerine yapılan atamanın iptali için açılan davada, yer değiştirme 
işleminin yürütülmesinin durdurulmuş olması ve böylece, 

«..iptali istenen idarî tasarruf ve onun sonucu olan itti
haz ve icrasından önceki hukukî durumun avdet etmiş 
bulunması sebebiyle dayanağı kalmadığından..» 

yer değiştirme işleminden sonra, yerine yapılan atama işleminin 
de iptaline karar verilmiştir (133). 

3 — Uygun Çözüm 

Görülüyor ki, temel işlemin sakatlığının anlaşılarak iptal edil
mesi halinde sonuç işlemin ne olacağı konusunda Danıştayımızın 
uygulaması tek yönlü değildir. Bazen temel işlem ortadan kalkın
ca, sonuç işlemin de dayanağı kalmadığından ortadan kaldırılması 
gerektiği, bazen ise temel işlemdeki sakatlığın sonuç işlemin ge
çerliliğini etkilemeyeceği çözümü seçilmektedir (134). 

Sanıyorum ki, bir işlemdeki sakatlığın, ona dayanılarak yapı
lan işlemlere de bulaşacağını kabul etmek gereklidir. Dayanağı sa
kat olan işlemler de sakat doğmuş olacaklardır. Temel işlem iptal 
olununca sonuç işlemler sırf dayanakları sakat olduğu için iptal 
olunmalıdırlar. Danıştayımızın bu ilkeye aykırı uygulaması da çe
şitli biçimlerde açıklanabilir. Örneğin, Danıştayımızın uygulaması
na genel olarak yaptığımız bakışta verilen (ba) örneğinde göreve 
dönmek isteyen ilgili zaten iptal kararının uygulanmış sayılması 

(132) D. 3 9.9.1966 e. 337 k. 327 (Der. 107-110 s. 50), onaylanması DGK. 30. 
10.1966 e. 235 k. 236 (Der. 107-110 s. 53) 

(133) DDK. 30.6.1967 e. 1 k. 809 (Der. 115-118 s. 116) 
(134) Görevden uzaklaştırma ile yerine atama yapılması işlemlerini tek iş

lem sayan bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Profesör FEYZİOĞLU 
bazı durumlarda işlemin tek olabileceğini söyleyerek, tek bir kararna
me ile bir memurun görevinden alınarak yerine başkasının atanması
nı örnek göstermektedir. («Hukuk Kurumu» s. 162, 163). Sanıyorum 
ki örnek yerinde değildir. Uzaklaştırma işlemi ile yerine atama yapıl
ması işlemlerinin aynı kararname ile yapılmaları bunların tek işlem 
olduklarını göstermez. Aynı kararname içinde birden çok işlemler bir 
arada bulunabilir. 
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için yeterli bulunan «eşiti bir göreve» atanmış bulunuyordu ve is
temleri eski görevine dönmek ile, o sıralarda Danıştayca kabul 
edilmeyen, açıkta geçirdiği süre içinde alması gereken maaşlarının 
ödenmesi ve yine bu süre içinde yapılması gereken yükseltilme iş
leminin yapılması idi. Danıştayımızın, kabul etmeyeceği istemler 
için fazla dikkat etmeden «..tard işlemine karşı dava açılmamış ol
duğu..» gerekçesini kullanması bir dereceye kadar anlayışla karşı
lanabilir, (bb) ve (be) örneklerinde ise üçüncü kişiler için, korun
maya değer, iyi niyetle kazanılmış bir hak doğduğu kabul oluna
bilir, (be) örneğinde Danıştay, 

«..davalı idarece yapılan temlik ile söz konusu taşınmaz 
mallar üzerinde hüsnüniyetle hak iktisap eden kişiler
den bu taşınmaz malların geri alınması mümkün bulun
madığına..» 

dedikten sonra, idarece iptal kararının uygulanmış sayılması için 
yeterli davranışı göstermekte ve, 

«..Tütünçiftlik köyünde davacıların istihkakına yeter mik
tarda Hazine arazisi mevcut olmadığına göre idarenin 
Yarımca köyünde toprak verilmek suretiyle iskân ediL 
melerini teklif etmesi, müktesep haklara riayet edilmesi 
esasına uygun bulunmaktadır. Davacılar idarenin Danış
tay kararının infazı için kendilerine iskânen vermeyi tek
lif ettiği araziyi kabule mecburdurlar. Ancak iki yer ara
sında kıymet farkı mevcut ise bu farkı istemeleri müm
kündür..» 

diyerek bu durumda da aynı değerde başka bir edimi iptalin uygu
lanmış sayılması için yeterli bulmaktadır ki bu, işlemlerin ilgili iş
lemler olmadığını ve sakatlığın sonuç işlemlere bulaşmadığını gös
termez. 

Görevinden hukuka aykırı bir işlem ile uzaklaştırılmış kamu 
görevlilerinin yerine atama yapılmış olması ile ilgili örneklerde, 
Danıştayın aykırı kararlarındaki çaba iyi niyetle hak kazanmış olan
ların durumunu koruma çabasına benzerdir. Ancak, böyle bir uy
gulamada, uzaklaştırılan görevlinin zorunlu olarak eski görevine 
dönmesinin gerekli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Böyle bir 
zorunluluk var ise —yerine atanmış kişinin durumunu da göz önün
de tutarak örneğin onu eşiti bir göreve atayarak— ilgiliyi eski gö-
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revine döndürmek gereklidir. Eşiti görev yeterli ise, «olumlu - olum
suz işlemler» sorunundaki çözümde olduğu gibi, yerine atanan ki
şinin durumuna dokunmadan, iptal kararının uygulanması olanağı 
var demektir ve uygulama bu yolda olmalıdır. 

Dayanağı sakat olan sonuç işlemler Danıştayca bunlara karşı 
bir dava açılmamış olması nedeniyle iptal olunmamış olsalar da 
sakattırlar. İdarenin, dayanağının iptal edilmiş olmasıyla sakatlığı 
anlaşılmış bu işlemleri ortadan kaldırması, sonuçlarını silmesi ge
reklidir. İdareye böyle bir hukuksal görev yüklenmiş olmasının so
nucu ise, ilgililerin —dava süresi ile bağlı olmayarak— sakatlığı an
laşılmış ve idarece kendiliğinden kaldırılmaları, geri alınmaları ge
rekli sonuç işlemlerin iptalini isteyebilmeleridir. 

b) Sonuç İşlem İptal Edilir ise Temel İşlemlerin Durumu 
Sonuç işlemin sakatlığı temel işlemden bağımsız bir sakatlık 

ise bu durumda sonuç işlemin iptalinin temel işlemi etkilemeyece
ğini belirtmek gereği yoktur. Burada sorun, sonuç işlemin sakatlı
ğının temel işlemin sakatlığına dayandırılmasıdır. 

Böyle bir sorunun ortaya çıkabilmesi için, temel işlem iptal 
edilmemiş, sakatlığı anlaşılmamışken sonuç işlemin iptal ettirile
bilmesi yani temel işleme uygun bir sonuç işlemin, bu işlem ortada 
iken iptalinin elde edilebilmesi zorunludur. Eğer bu olanaksız ise 
yani sonuç işlemin iptal edilebilmesi için bunun dayandığı işlemin 
iptal edilmesi ön koşul ise, yapılabilecek tek şey önce temel işlemin 
iptalini elde ederek sonuç işlemi dayanaksız bırakmak olabilir. Bu 
soruna bağlı başka bir sorun da, temel işleme karşı dava açma sü
resi geçtikten sonra, sonuç işleme karşı açılmış bir davada temel 
işlemin de iptalinin elde edilebilip edilemeyeceğidir. 

1 — Temel İşlem İptal Ettirilmeden, Buna Uygun Sonuç İşlem 
İptal Ettirilebilir mi? 

Bu soruyu, düzenleyici ve onlara dayanılarak yapılmış kişisel 
işlemler açısından ele alan Prefesör SARICA, 1943 yılında yayınlan
mış eserinde, «..ferdî ve müşahhas bir kararın dayandığı ve her ba
kımdan mutabık bulunduğu objektif temel —yani kanun, nizam
name, talimatname— ortadan kalkmadıkça kararın iptali mümkün 
değildir..» şeklinde cevaplandırıyor (135). Danıştayımızın da bu gö
rüşü benimseyen kararlarına Taslamaktayız, örneğin : 

(135) SARICA «Türkiye'de icra uzvunun tanzim salâhiyeti» İstanbul 1943 
s. 239 
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aa) Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa göre çıka
rılmış 15 sayılı kararın uygulanması ile ilgili bir olayda, Danıştay 
uygulamanın 15 sayılı karara uygun olduğunu saptadıktan sonra, 

«..davacı bahsi geçen kararın iptali talebinde bulunmadı
ğı gibi usulünede ikâme edilmiş bir tazminat davası da 
mevcut olmamasına binaen kanunî mesnedi bulunmayan 
davanın reddine oybirliğiyle..» 

karar vermiştir (136). 

ab) Teşkilât emrine alındıktan sonra, altı ay görev verilme
yerek emekliye ayrılan kamu görevlilerinin, emeklilik işlemlerine 
karşı açtıkları davalar, «altı ay görev verilmeyince emekliye ayrılma 
işleminin yapılmasının kanun gereği ve kanuna uygun» olduğu gerek
çesiyle red edilmekte ve temel işlemlerin (teşkilât emrine alınma 
işlemleri) hukuka uygun olup olmadıkları incelenmemekte idi (137). 

ac) Üreticilerden alınacak nisbî aidat miktarının tesbiti kara
rının uygulanması ile ilgili bir davada da, aidatın tesbiti işlemine 
karşı dava süresinin geçmiş olması nedeniyle artık iptalinin iste-
nemiyeceği ve bu işlemin hukuka aykırılığı nedenine dayanılarak 
da uygulama işleminin iptalinin istenemiyeceği sonucuna varılmışa 
tır (138). 

Bu çözüm biçimi ilkelere uygun gözükmemektedir. Temel iş
lem hukuka aykırı ise, buna dayanılarak yapılan işlemler de sakat 
doğacaklardır. Sonuç işlemlerdeki sakatlık, temel işlemden bulaş
mış olmakla beraber artık temel işlemden ayrı olarak düşünülebi
lir. Sonuç işlem sakat doğmuştur. Temel işlem ortada olsun olma
sın sakatlık sonuç işlemler için süreklidir. Bunun aksini kabul et
mek, bir sakatlık yapıldıktan sonra ona dayanılarak yapılan sakat 
işlemleri geçerli kabul etmek anlamına gelir ki bu kabul olunamaz. 
Yargı organları, idarenin her nasılsa iptalden kurtardığı sakatlık
larla değil, hukuk ile bağlıdırlar. 

(136) D. 8 10.1.1961 e. 960/1871 k. 15 (A. Z. s. 226 no. 328) 
Dikkat edilirse, Danıştay uygulama işleminin hukuka uygunluğu

nu incelemeyi red ettiği halde, tazminat istemi olsa idi bu istemin 
incelenebileceğini söylemektedir. Ancak, tazminat da, düzenlemenin 
sakatlığına değil, «risk» ilkesine dayandırılmıştır., [bak. D. 8 17.7.1962 
e. 960/1863 k. 3423 (A.Z. s. 227 no. 329)]. 

(137) DDK. 21.4.1967 e. 341 k. 526 (DÇN. II s. 137 no. 243); DDK. 10.5.1968 
e. 967/866 k. 418 (DÇN. II s. 110 no. 195) 

(138) DDK. 12.4.1968 e. 965/275 k. 317 (DÇN. II s. 31 no. 60) 

61 



) 
Danıştayımızın yukarıda gördüğümüz uygulamasının yanında, 

doğru yönde verilmiş kararları da vardır. Örneğin : 
ba) Uygulama işlemi ile ilgili bir davada, düzenlemenin sa

katlığı görülerek, 

«..dava yönetmeliğin iptali dileğini kapsamasa dahi ka
nuna aykırı bir yönetmelik hükmünün var sayılması ve 
buna göre uygulama yapılması mümkün olmadığı..» 

gerekçesiyle uygulama işlemi iptal edilmiştir (139); 

bb) Yine düzenleyici işleme uygun bir uygulama işlemine kar
şı açılmış bir dava dolayısiyle Danıştay, ilkeyi açık bir biçimde or
taya koymaktadır : 

«..İdarî işlemlerin sadece yönetmelik, kararname, tüzük 
ve benzeri neviden düzenleyici ve genel tasarruflara uy
gun bulunmaları hukukî sıhhat kazanmalarına yeterli sa
yılamaz. Bu noktada yargı organları işlemin dayandığı 
düzenleyici ve genel tasarrufun, daha üstün hukuk kura
lına —Anayasa, ıKanun, Hukukun Genel Prensipleri— ay
kırı hükümler taşıyıp taşımadıklarını incelemek zorun
dadır ve böyle bir incelemenin olumlu sonuç vermesin
den sonradır ki işlemin sıhhati hakkında kesin bir yar
gıya varmak mümkün olabilir.. Nitekim Anayasanın 132 
inci maddesinde —Hâkimler Anayasaya, kanuna, huku
ka ve vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler— denil
mek suretiyle yargı organlarını asıl bağlayan kuralların 
sayılan üstün hukuk kuralları olduğu açıkça ifade edil
miştir. Şu hale göre düzenleyici ve genel tasarruflarda 
yer alan hükümler ancak Anayasa, kanun ve hukukun ge
nel prensiplerine uygun bulunmaları halinde bağlayıcı ni
telik kazanabilirler. Aksi halde bu hükümlerin yargı or
ganları önünde iptal veya ihmale uğramaları gerekecek 
ve sözü edilen esasa aykırı görüş ve savunmaların da 
Anayasanın temel ilkesi olan hukukun üstünlüğü prensi
bi ile bağdaşması mümkün olmayacaktır..» (140). 

Demek ki, temel işlem iptal etirilmemiş de olsa buna dayanıla
rak yapılmış işlemlerin iptal edilmesi gereklidir. 

(139) D. 11 4.10.1967 e. 1419 k. 2589 (DÇN II s. 375 no. 662) 
(140) D. 12 31.10.1968 e. 720 k. 1992 (DÇN. II s. 300 no. 536) 
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2 — Sonuç işleme Karşı Açılmış Davalarda Temel işlemin de 
İptali İstenebilir mi? 

Temel işlem - sonuç işlem ilişkisinde buraya kadar varılan so
nuçlara göre: 1) yalnız temel işlemin iptalini elde etmekle, bunun 
sonucu olan işlemlerin etkisinden kurtulma ve 2) temel işlem iptal 
olunmamış olsa bile, sonuç işlemlerin iptal ettirilmesi olanağı var
dır. 

Acaba, temel işlem iptal edilmemiş ise —özellikle, bu işleme 
karşı dava açma süresi geçmiş ise— sonuç işleme karşı açılmış bir 
dava sırasında temel işlemin de iptalini elde etmek olanağı var mı
dır? 

Düzenleyici işlem iptal olunmadan uygulama işleminin iptali
nin elde edilemeyeceği görüşünü savunmuş olan Profesör SARICA 
bu soruya olumlu cevap vermektedir. O'na göre, uygulama işlem
lerine karşı açılmış davaları aslında düzenleyici işlemlere karşı açıl
mış kabul etmek, aradan geçen süre ne olursa olsun düzenleyici iş
lemin iptalini elde edebilmek gerekir. Zaten uygulama işleminin 
iptalini isteyen davacı zorunlu olarak düzenleyici işlemin de ipta
lini isteyecektir (141). 

Profesör DURAN, dava açma süresi geçtikten sonra düzenleyi
ci işleme karşı dava açılamayacağı gibi, bu işlemin uygulama işle
minden doğan uyuşmazlıklar dolayısıyla da iptal edilemeyeceği an
cak sakatlığının saptanabileceği görüşünü ileri sürmektedir (142). 

Profesör GÜNEŞ'e göre ise «yeni Danıştay Kanununun kabu
lünden önceki içtihatlar, uygulama işlemi aleyhine açılan dava es
nasında, ilgili düzenlemenin de iptalinin istenebileceğini söylemek
tedir» (143) ve «daha önceki Danıştay içtihatlarının gösterdiği yön
de olarak davacının, davasında yalnız uygulama işleminin iptalini 
isteyebileceği gibi, bu işleme temel teşkil eden düzenleyici hükmün 
de iptalini isteyebilmelidir» (144). 

(141) SARICA, age. s. 239, 240 not. 2 
(142) DURAN «İdare Hukuku Meseleleri» s. 529 
(143) GÜNEŞ «Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İş

lemleri» Ankara 1965 s. 155. [Bu konuda bak. DDUH. 11.12.1953 e. 26 
k. 193 (Der. 62-63 s. 59); DDUH. 6.5.1956 e. 955/84 k. 138 (Der. 75 s. 
12); DDK. 5.4.1963 e. 958/574 k. 208 (Duran, İdare Hukuku Meseleleri 
s. 461)] 

(144) GÜNEŞ age. s. 157. Ancak Güneş'e göre «aslında mantıkî olan Prof. 
Duran'ın da kabul ettiği bu düşünce (yani, Danıştayın düzenlemeyi ip
tal etmeyip sadece butlanını tesbit edeceği) dir. Vatandaşa kendisine 
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Sanıyorum ki, Profesör GÜNEŞ'in görüşüne (145) ve yukarıda 
varılan «sonuç işlemin iptal edilebilmesi için temel işlemin iptali
nin elde edilmesinin zorunlu olmadığı» sonucuna uygun olarak, il
gili temel işlemin iptalini isteme zorunluluğunda değildir. Ancak, 
ilgili isterse, sonuç işleme karşı açtığı dava sırasında temel işlemin 
iptalini de isteyebilir. Temel işlem düzenleyici ya da genel bir işlem 
ise, «..bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzerine ilgililer dava 
açmakta muhtardırlar..-» diyen Danıştay Kanununun 67 inci mad
desi, düzenlemenin iptalini isterne yetkisi vermiştir biçiminde an
laşılmak gerekir (146). Anayasa yargısı ile kıyaslama yaparsak, ka
nunlar Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi önüne 
getirilince —aradan geçmiş süre ne olursa olsun— iptal olunmak
tadır; Anayasa Mahkemesinin «olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağ
layıcı» karar vermesi ilke değil istisnadır. Olabildiği ölçüde, bütün 
kamu işlemlerinin aynı hukuksal rejime uyruk tutulmalarında ya
rar vardır. Uygulama işlemine karşı açılan davalar sırasında düzen
leyici işlemlerin iptalinin istenebileceğini kabul edebiliriz. Temel iş
lem düzenleyici olmadığı zamanlarda da —başka bir ilke buna en
gel olmadıkça— aynı çözümün uygulanması uygun olacaktır. 

3 — Sonuç işlem iptal Edilmiş ise, Temel İşlemin Durumu 

Bu sorun «sakatlığın saptanması kararının etkisi» sorunu için
de incelenecektir. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki sonuç işlem, 
temel işlemdeki sakatlığın bulaşması nedeniyle iptal edilmiş ise, 
temel işlemin sakatlığı anlaşılmış, temel işlemdeki sakatlık başka 
bir davada saptanmış demektir. Sakatlığı belli olmuş temel işlemin 
ortadan kaldırılması gerekir. 

3 — BENZER İŞLEMLER 

Benzer işlemler terimi ile, aynı sakatlığı taşıyan işlemleri anlı
yorum. Örneğin Genel Kurmay Eiaşkanlığı talimatı uyarınca Harp 

uygulanan düzenleyici işleme uygun, fakat Hukuka aykırı işlemin et
kilerinden kurtulma imkânını vermek, buna mukabil iptal davası sü
resi geçmiş, binanaleyh idarenin istikrarı prensibi ışığında, düzenle
menin iptalinde kamu yararı kalmamış sayılmak gerektiğinden iptal 
istenememek daha mantıkî ve isabetlidir» (GÜNEŞ age. aynı yerde) 

(145) Bak. GÜNEŞ age. s. 156 
(146) Kars. TUNCAY-ÖZDEŞ-BAŞPINAR, »İdarî Yargılama Usulü» (Yüzyıl 

Boyunca Danıştay, Ankara 1968) s. 678 
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Akademileri birinci sınıfından ikinci sınıfına, orta derece ile geçtik
leri için kıtaya çıkarılan öğrenci subaylarla ilgili işlemler (147) bir
birlerine göre benzer işlemlerdir. Burada benzerlik sakat bir temel 
işleme dayanan sonuç işlemler olmalarından dolayıdır. Ancak, ben
zer işlemler arasında her zaman bu kadar yakın bir temel işlem - so
nuç işlem bağıntısı olması ya da işlem çeşidinin benzer olması ge
rekmez. Önemli olan sakatlık nedeninin aynı olmasıdır. Örneğin, 
hukuka aykırı bir biçimde kurulmuş, görev yapan organın yaptığı 
işlemler, işlem çeşidi ne olursa olsun yapan organın yetkisi bakı
mından sakattırlar ve birbirlerine göre benzerdirler. 

Benzer işlemlerin dayandığı temel işlem iptal edilmiş ise, işlem
ler arasındaki benzerlik ilişkisine eğilmek gereği olmadan, sonuç 
işlemler «dayanağı kalmadığından» iptal ettirilebilir. Diğer yandan, 
benzer işlemlerden her birine karşı süresi içinde iptal davası açıl
mış ise, yargı organının benzer sakatlıkları saptayarak iptale ka
rar vermesi ya da, birinin iptalinden sonra diğerlerinin benzerlikle
rini saptayarak iptale gitmesi arasındaki fark kuramsaldır. Asıl il
ginç sorun, benzer işlemlerden birine karşı dava açılmış ve iptal 
kararı alınmış iken, diğerlerine karşı dava süresi geçirilmiş ise or
taya çıkacaktır. Acaba, bu durumda, iptal kararının benzer işlem
lere etkisi olacak mıdır? 

İptal kararlarının benzer işlemlere etkisi olmaması ilk bakışta 
daha kandırıcıdır : 

«..bir kanunun manasının bir tarihte bir türlü diğer bir 
tarihte başka türlü anlaşılmış olması (olağandır)..» (148). 
«..içtihat müessesesinin nazarî bakımdan umumî olarak 
mütalaası, aynı karar üzerinde halin icaplarına göre ye
ni kararlar verilmesini sağlayacağını göstermeye kifayet 
eder..» (149) 
«..düzenleyici ve genel tasarruflar dışında idarece muay
yen bir şahıs hakkında verilmiş bir kararın iptali yolun
daki danıştay kararı olayına münhasırdır..» (150). 

(147) Bak. «Temel işlem-sonuç işlem» ilişkisinde «Temel işlem iptal edil
miş ise sonuç işlemlerin durumu» ile ilgili genel açıklamadaki (ab) 
örneği, y. s. 50 

(148) D. 4 27.4.1942 e. 940/415 k. 3636 (Der. 24 s. 28) 
(149) D. 4 10.11.1945 e. 1455 k. 2526 (Der. 30 s. 27) 
(150) D. 12 1966 e. 470 k. 790 (ODDA. s. 193 no. 628) 
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Danıştayımızm kararlarındaki bu kanıtlar yanında, doktrinde 
de iptalin benzer işlemlere etki yapmaması için bazı kanıtlar ileri 
sürülmüştür. Buna göre : benzer işlemlere etkinin kabul edil
mesi sosyal kararlılığa (istikrara) aykırıdır. Etki kabul olunursa 
iptal davası açılması için tanınan belirli sürenin anlamı kalmaz. Da
nıştay bir işlem için karar verince bütün benzer işlemler için de 
karar vermiş sayılacağına göre, davada istenilenden fazlasına hük
metmiş olur. Benzer işlemlere etkinin kabulü ile yargı yerine dü
zenleme yetkisi verilmiş olur. Uyuşmazlık bir kez çözülünce benzer 
durumlar için de geçerli sayılacaksa, sorun bir daha yargı organı 
önüne getirilemiyecek ve böylece içtihatların gelişmesi önlenecek, 
idare hukuku durgunluk içinde ölüme bırakılmış olacaktır (151). 

Sanıyorum ki, bu kanıtların hiç biri iptal kararının benzer iş
lemlere etki yapmaması için yeterli ve inandırıcı olamaz : Önce, iç
tihatların gelişmesinin duracağı biçimindeki kaygı yerinde değildir. 
Benzer işlemlerden birinin iptal edilmesi, dolaylı olarak diğerleri
nin de sakat olduklarının anlaşılması anlamındadır. Sakat işlem
leri ve sonuçlarını hukuk düzeninden silmek öncelikle idareye dü
şen bir görevdir. İptalden yararlanmak isteyenler, kendileriyle il
gili işlemlerin iptal olunan işleme benzer olduğunu, iptalden zarar 
görenler ise tersini ileri sürecekler ve çıkan uyuşmazlıklar yine yar
gı organı önüne gelecek, yargı organı için, durumun özelliğine göre 
bir sonuca varmak ve bu arada eski görüşünü değiştirmek olanağı 
açık olacaktır. 

Yargı yerinin istenilenden çoğunu vermiş olacağı gibi bir itiraz 
da geçerli değildir. Yargı organlarının «istenilenden çoğunu vere
meyeceği» ilkesi, yapısı elverişli olduğu ölçüde kamu hukukunda da 
uygulanması gerekli olmakla birlikte, özel hukuktaki «yargıcın ta
rafların iddia ve savunmaları ile bağlı olması» ilkesinin uzantısı 
bir ilkedir ve incelediğimiz sorunla ilgisi yoktur. Davacı, kendisi 
ile ilgili işlemi iptal ettirmekle dilediğini elde etmiştir. İdarenin 
hukuka uygun davranış yükümlülüğü uyarınca, benzer işlemlerin de 
sakatlığının anlaşılmış olması, davacının dileğinden bağımsız ola
rak, sakatlığı anlaşılmış işlemleri ortadan kaldırma görevini or
taya koymuştur. 

(151) Bak. WEIL «Les Conséquences de l'Annulation d'un Acte administra
tif pour Excès de Pouvoir» Paris, 1952 s. 126, 127 
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Benzer işlemlerde genel etki kabul olunursa yargı yerine dü
zenleme yetkisi verilmiş olacağı da kandırıcı değildir. Benzer iş
lemlerden birinin iptal edilmesi düzenleme değil, dolaylı olarak ida
renin görevinin ortaya konulmasıdır. İdare bu görevini yerine ge
tirmez, yani sakatlığı anlaşılmış işlemleri de ortadan kaldırmaz ise, 
ilgililerin açacakları davalar sonunda idarenin red işlemleri iptal 
olunur. 

Nihayet, genel etkinin sosyal kararlılığa aykırı düşeceği düşünce
si de geçerli sayılmamalıdır. Danıştayımızm dava açma süresini 
«hak düşürücü bir süre», «kamu düzeninden» sayarak titizlikle uy
gulaması, sanıyorum ki bu kurumun öneminin biraz abartılması 
olmaktadır. «Hak aramak» Anayasaca tanınmış bir «hürriyet» olun
ca, olabildiği ölçüde vatandaşların yararına, geniş biçimde yorum
lanması gerekli sayılmalıdır. İnanıyorum ki, etkiyi kabul etmeyerek 
kısa dava süreleri ile hak arama hürriyetini baştan sınırlamak ve 
hattâ önlemek yerine, Danıştayımızca zaten geniş bir biçimde uy
gulanan «hukuksal kararlılık» ilkesi ışığında olaya göre yargıya 
varmak olanağını açık tutmak, hukuksal kararlılığa aykırı bir du
rum doğacak ise bu ilkeden yararlanarak o özel durum için genel 
etkiyi tanımamak yeğdir. 

Bütün bu düşüncelere ek olarak, iptalin benzer işlemlere etki 
yapması, eşitlik ilkesi ve iptal kararının genel etkisi bakımından 
da zorunludur. Genel etki kabul olunmaz ise, dava açarak iptal ka
rarı elde etmiş olanlar dava süresini geçiren benzerlerine karşı bir 
ayrıcalık elde etmiş olacaklardır (152). Oysa idarenin sakatlığı an
laşılmış benzer işlemleri ortadan kaldırma görevi, benzer durum
larda herkese eşit davranma görevinin de bir gereğidir (153). Kaldı 
ki, benzer işlemler konusunda genel etki kabul olunmayacak ise, 
iptal kararlarının genel etkisi de belirsiz ve değişebilir bir etki ola
cak demektir. İdare aynı sonuca bir tek düzenleme ile gidebileceği 
gibi, çok sayıda kişisel işlemler yaparak da ulaşabilir. İşlem düzen
leyici olduğu zaman genel etki tartışmasız iken, benzer işlemlerde 
genel etkiyi kabul etmemek açıklanamaz. 

(152) Fransız hukukunda, ilke olarak iptalin benzer işlemlere etki yapma
ması, iptal kararının sonuçlarının çok uzaklara yansımasını önlemek 

t amaciyle kabul olunmuştur, (bak. WEIL age. s. 128; AUBY et DR
AGO «Traité de Contentieux Administratif» Tome III, Paris 1962 s. 
107) Ancak, memur hukuku gibi eşitlik ilkesinin açık olarak uygula
ma yeri bulduğu ve önem kazandığı alanlarda genel etkiden yana gö-
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Özetlemek gerekirse : benzer sakatlıkları taşıyan işlemlerden 
birinin iptal edilmesi diğerlerinin de sakat olduklarını ortaya ko
yar. Bu durumda idarenin görevi, ilgililerin dava açmasını bekle
meden, onları çeşitli külfetlere kat lanma zorunda bı rakmadan (154) 
kendiliğinden durumu düzeltmek, sakat işlemleri ve sonuçlarını or
tadan kaldırmaktır . Bu görevini yerine getirmezse, her ilgili, idare
den bu görevini yerine getirmesini isteyebilir ve işleme karşı —dava 
süresi geçmiş de olsa— red işlemlerinin iptalini elde edebilir. Da-
nıştaym, az önce değindiğim, 

«..düzenleyici ve genel tasarruflar dışında, idarece muay
yen bir şahıs hakkında verilmiş bir kararın iptali yolun
daki Danıştay kararı olayına münhasırdır..» 

biçimindeki yargısı benzer işlemlere etkinin olmadığına kanıt gös
terilemez. Karar şöyle devam etmektedir : 

«..aynı durumda bulunduğunu iddia eden davacının da 
..iptal kararı muvacehesinde idareye müracaat etmesi ve 
alacağı cevaba göre dava açması gerekir..» (155) 

ki bu karar, etki olmamasını değil, etkinin biçimini belirtmektedir. 

züken Fransız yazarları da vardır, (bak. SPACH «Les suites de l'an
nulation d'une nomination, promotion, révocation ou mise à la ret
raite» Paris 1936 s. 82.) 

Kanımca, sosyal kararlılık ilkesi ile eşitlik ilkesi çatışmış ise eşit
lik ilkesine öncelik verilmelidir. 

(153) «Hukuka uygunluk» sorunu için geçerli olan bu çözüm iptalin sonu
cu olan malî avantajlar için de uygulanabilir. Ancak tazminat kavra
mının niteliği gereği olarak başka sonuçlara da varılabilir. 

(154) Danıştay, danışma kararlarında idareye bu yolu sağlık vermektedir, 
[bak. D. 3 4.3.1954 e. 1 k. 24 (Der. 64-65 s. 41); D. 3 15.7.1959 e. 92 k. 
106 (Der. 81-82 s. 11)] 

(155) Not. (150) deki Onikinci Daire kararı 
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E K : S A K A T L I Ğ I N S A P T A N M A S I V E R E D 
K A R A R L A R I N I N E T K İ S İ 

İptal kararlarının sonuçlarını ele alırken, sakatlığın saptanma
sının etkisi ile iptal davacında verilen red kararlarının etkisine kı
saca da olsa değinmek kaçınılmaz olmaktadır. Yargı işlemi olması 
ve kesin hüküm teşkil etmesi ve de işlemin hukuka aykırı olduğu
nun saptanması bakımından iptal kararlarına benzeyen sakatlığın 
saptanması özellikle genel etki sorunu yönünden önemlidir. Di
ğer yandan iptal davasının iptal ile sonuçlanmaması halinde kara
rın etkisinin ne olacağı da ilginçtir. 

I — SAKATLIĞI SAPTAYAN KARARLARIN ETKİSİ 

Bir işlemin sakatlığı bu işleme karşı açılmış iptal davası sonu
cunda saptanacak olursa bunun sonucu o işlemin iptali ve böylece 
ortadan kalkmasıdır. İncelediğimiz sorun bunun dışındadır. İşlem
deki sakatlık, başka bir işlem dolayısiyle açılmış iptal davası sıra
sında, örneğin, uygulama işlemleri incelenirken düzenleyici işlem 
için, temel işlem incelenirken sonuç işlemler için ya da incelenen 
işlemle dolaylı olarak incelenen bir işlem için saptanabilir. Tam 
yargı davalarında varılan yargı, zarara neden olan işlemin sakat
lığına dayandırılabilir. Yorum davasında da yargı yerince işlemin 
sakat olduğu belirtilmiş olabilir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir işlem ancak ona karşı açıl
mış bir iptal davası sonucu verilen iptal karariyle ortadan kalkar. 
Ancak, yargı yerinde o işlemin sakatlığının belirtilmiş olmasının 
etkisi olmayacak mıdır? 

Profesör DURAN'a göre «..butlanın tesbit ve beyanı, bu mese
leyi tetkik ve halleden Danıştay Dairesi veya Genel Kurulu için 
mantıkan muta sayılmakla beraber, üçüncü şahıslara tesir ve si
rayet etmez. Çünkü adı geçen kaza mercileri, müşahhas bir ihtilafı 
halledebilmek için, önce hadis bir meseleyi kendi hesabına çözmek 
mevkiinde kalmakta ve böylece yalnız o davada kendini ilzam eden 
ve fakat ihtilâf dışında kalan hâdise ve şahıslara tesiri olmayan 
kanunî bir hakikati ortaya koymaktadır..» (156). Kararda «..butlanı 
tesbit ve ilân eden kısım, «hüküm fıkrası» değil, kaziyei muhkeme 

(156) DURAN «îdare Hukuku Meseleleri» s. 139; 
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kuvvetini haiz olmayan mucip sebeplerden biridir. Mamafih, bu ge
rekçenin «hüküm fıkrası»na sıkı sıkıya bağlı olduğu ve onu tayin 
ettiği için kaziyei muhkeme teşkil edeceği kabul olunsa bile; böyle 
bir hüküm, ancak kaziyei muhkemenin nisbî kudretine sahiptir 
ve davada taraf olmayanlara tesir icra etmez..» (157), işlemin taz
minat kararlarında, «..tam-kaza dâvası zımnında sıhhat ve mutebe-
riyetinin tesbiti, bir butlan hükmü olmayıp, tazminat hükmünün 
gerekçesini teşkil eder. Mahkeme ilâmlarının, esas itibariyle, hü
küm fıkrasının kaziyei muhkeme ifade ettiği, mucip sebeplerin bu 
mahiyet ve tesiri haiz olmadığı malumdur..» (158). 

Kanımca, idarî yargıda bir işlemin sakatlığının saptanması, 
idare için dolaylı bir biçimde kesin hükümdür. Bu kesin hüküm
den idareyi bağlayıcı sonuçlar doğar. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 237 inci maddesinin birinci cümlesi «.Kaziyei muhkeme,, 
ancak mevzuunu teşkil eden husus hakkında muteberdir.» demek
tedir. Kesin hüküm, yargıcın inceleyip yargıya vardığı konu için
dir. Kesin hükmün varlığı için zorunlu olarak bir uyuşmazlığın bü
tünü hakkında yargıya varılmış olması gerekmez, tdarî yargıda, 
başka bir sorunu çözmek amacı ile de olsa bir işlemin hukuka uy
gun olup olmadığı incelenmiş ise, bunun yargı işleminde belirtilme
si idareyi bağlar. İdare açısından gerekçenin önemi, özel hukukta-
kinden farklı görünüştedir. Özel hukukta taraflar yalnız hüküm fık
rası ile bağlıdırlar. Gerekçe yargı yerinin hangi nedenlerle bu sonu
ca vardığını gösterir. Oysa, idari yargı idarenin denetimi görevi gör
düğünden, idarenin bağlılığı basit bir «hüküm fıkrasına bağlılık» 
olamaz. İdare kendine karşı verilmiş kararlarda «kararın genel an
lamı» ile bağlıdır. Yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilme
sinde ve hukuka aykırılığın izlerini silmede bu anlayışla davranmak 
zorundadır. 

Yargıcın incelediği konunun idare ve yargı organı için kesin 
hüküm teşkil edeceği Danıştayımızın kararlarında da görülmekte
dir; örneğin, 

aa) hakkında tahkikat yapılan ve kadro yönünden de açık
ta bırakılmış bir kamu görevlisi kendi atanmasını sağlamak 
için açtığı dava «sonradan yerine yapılmış olan atamaların iptali
ni istememiş olması» nedeniyle reddedilmiş fakat bu kararda «da-

(157) DURAN age. s. 138 
(158) DURAN age. s. 171 
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vacınm atanmasına engel bir durumun bulunmadığı» da belirtil
miştir. Atanmasının yapılması için tekrar idareye baş vuran ilgili
nin istemi red edilince, bu red işlemine karşı açılan davada Danış
tay, 

«..ilâmdaki memuriyete mâni bir hal bulunmadığı yolun
daki kayda istinaden vaki olan müracaatı üzerine ..kabul 
ve tayin edilmemesi yolundaki muamele gerek kanunun 
maksadını ve gerek bahsi geçen karardaki kazai işarete 
uymaması itibariyle..» 

ataması yapılıncaya kadar aylıkları ve buna bağlı haklarının öden
mesine hükmetmiştir (159). 

ab) Kadro verilmediği için yükseltilme işlemi yapılmayan bir 
öğretmenin açtığı dava sırasında kadro verilmesi üzerine «karar 
ittihazına mahal olmadığı» diye sonuçlanmış iken, Danıştay bu bil
dirim ile, davacıya 

«..kadro verilmek suretiyle yapılan tasarrufun kanuniye-
ti kontrol edilerek muhkem kaziyeye bağlanmış..» 

saymıştır (160). 

ac) Dava red kararı ile sonuçlanmış bile olsa bazı konularda 
kesin hüküm olabileceğine örnek olarak da, Anayasa Mahkemesi ka-
rariyle iptal olunan İmar Kanununun 42 inci maddesine göre ha
zırlanmış parselasyon planının tasdiki işleminin iptali isteminden 
doğan uyuşmazlık gösterilebilir. Bu uyuşmazlıkta davalı idare, as
kı süresinin bitmediği, dolayısiyle işlemin kesinleşmediğini ileri 
sürmüştür. Oysa, Danıştay daha önce aynı savunmanın ileri sürül
düğü fakat aynı dilekçe ile dava açıldığı için reddedilen başka bir 
davayı göz önünde tutarak, bu dava ile, 

«..idarî dava konusunun mevcudiyeti zımnen kabul edi
lerek, altı kişinin müşterek dilekçe ile dava açamayacak-
ları, noktasından reddedilmiştir. Bu itibarla idarî dava 
konusu bulunduğu kesin hüküm halini almıştır..» 

(159) D. 5 30.6.1958 e. 529 k. 1185 (Der. 45 s. 89) 
(160) D. 5 22.4.1953 e. 952/2642 k. 1189 (Der. 60 s. 96). Bu örnek, bir işlemin 

yalnız sakatlığının saptanması değil, sakat olmadığının saptanmasının 
da kesin hüküm olabileceğine dikkati çekmesi bakımından ilginçtir. 
Bu soruna, red kararlarının etkisi ele alındığı zaman dönülecektir.. 
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sonucuna varmıştır (161). 

Yukarıda sıralanan düşünceler ve Danıştayımızın kararları ışı
ğında, sakatlığın saptanmasının idareyi bağlayıcı sonuçları olması 
gereklidir. Bu sonuçlar nelerdir? Profesör DURAN'a göre, sakatlı
ğın saptanmış olması halinde idare «..hukuken mecbur olmamakla 
beraber, iyi ve dürüst bir idare gibi haraket ederek, mezkûr hükmü 
başkalarına tatbikten sakınmalı ve ..ilk fırsatta geri almalıdır., (bu
nu) kendiliğinden yapmadığı takdirde, ileride., mesuliyetini bir de
rece ağırlaştırmış olur. Çünkü idare, hukuka mugayyereti tesbit ve 
beyan edilen bir hükmü tatbik etmekte devam etmekle, mazur gö
rülemeyecek bir hizmet kusuru işlemiş sayılır..» (162). 

Ben idarenin yükümlülüklerinin daha ağır olduğunu sanıyo
rum. İdare işlemi ortadan kaldırmak, sonuçlarını silmek zorunda
dır. Bu zorunluluk hukuka uygun davranış yükümlülüğünden do
ğan bir zorunluluktur. İdarenin böyle bir ödevi ve zorunluluğu 
olunca da ilgililer —bir süreyle bağlı olmadan— bu görevin yerine 
getirilmesini isteyebilir ve red işlemlerine karşı dava açabilirler. 

II — İPTAL DAVALARINDA RED KARARLARININ ETKİSİ 

İşleme karşı açılan dava, ilk inceleme sonucunda kabul oluna
rak hukuka uygunluk denetimine geçilmiş ve ondan sonra red 
edilmiş ise etkinin ne olacağı konusunda üç çözümden birini seçe
biliriz : ya işlemin hukuka uygunluğu saptanmıştır; ya sakat olma
yışın saptanması yalnız ileri sürülen hukuka aykırılık öğesi içindir; 
ya da red yalnız davada taraf olanlar için geçerlidir (163) : 

1 — GENİŞ ANLAMDA GENEL ETKİ 

İptal kararlarında kesin hükmün etkisinin genel olduğu, etki
nin genelliği bakımından iptal kararlariyle red kararları arasında 
bir ayırım yapmanın gereksiz olduğu, hukuka uygunluğun denetimi 
yapılarak iptal istemi red edildiğine göre bunun işlemin hukuka uy
gun olduğunun yargı yerince onanması anlamına geldiği düşünüle-

(161) D. 6 29.9.1965 e. 964/2527 k. 1776 (Der. 97-99 s. 212) 
(162) DURAN age. s. 140 
(163) Profesör GÖZÜBÜYÜK'ün tanımına göre red kararı «..iptali istenen 
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bilir. Danıştayımız da ilgililerden birinin açtığı bir davanın red 
edilmiş olmasını göz önünde tutarak başka bir ilgilinin açtığı da
vada, 

«..idarî tasarrufların kanuniyetini murakabe noktasından 
müesses olan iptal davası neticesinde verilen kararın bü
tün alakadarlara nüfuz ve sirayeti idare hukuku esasla
rından bulunmasına binaen davacının muhkem kaziye 
teşkil etmiş olan bu idarî tasarrufun iptali dileği ile aç
tığı bu dava tetkik kabiliyetinden mahrumdur..» 

sonucuna varmıştı (164). 

Red kararı işlemin hukuka uygun olduğunun yargı organınca 
da onanması sayılarak etki genel kabul olunur ise, bu işlem artık 
iptal ettirilemez. 

2 — DAR ANLAMDA GENEL ETKİ 

Red kararının etkisi bakımından uygulanabilecek ikinci çözüm: 
bu kararın yalnız davada ileri sürülerek incelenen sakatlık nedeni 
için genel etkili olmasıdır. Buna göre, red kararı işlemin hukuka uy
gunluğunu değil, fakat ileri sürülen iptal sebebi bakımından —örne
ğin, yetki, şekil vb..— hukuka uygun olduğunu gösterir (165). 

3 — TARAFLAR ARASINDA ETKİ (NİSBÎLİK) 

Çoğunluk görüşü sayabileceğimiz bu çözüme göre, red kararı 
yalnız davanın tarafları arasında geçerlidir. Kesin hüküm, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 237 inci maddesinde gösterildiği 
gibi nisbî etkilidir. Bu durumda ONAR'm deyişi ile, red sadece 
«..davacının kararın sakatlığına karşı ileri sürdüğü delillerin ve mu
cip sebeplerin kâfi olmaması..» anlamına gelecektir (166). Üçüncü 
kişiler, ilk davada reddedilen neden ile ve evleviyetle başka neden-

işlemin hukuka uygun olduğunu, hiç değilse iptali istenen işlemin ip
tali için gereken ön şartların gerçekleşmediğini yahut ileri sürülen 
iptal sebeplerinin varit olmadığım gösterir..» [«îptal davalarının so
nuçları» (Abadan'a Armağan) s. 330; «idarî Yargı» Ankara 1970 s. 147] 

(164) D. 5 15.2.1951 e. 949/3081 k. 498 (Der. 50-53 s. 445) 
(165) Doktrinimizde GİRÎTLÎ - BİLGEN, yanılmıyorsam, bu görüşten yana-

dırlar.. bak. «İdarî Kaza Ders Notları» İstanbul 1966 s. 102 
(166) ONAR «İdare Hukukunun Umumî Esasları» Üçüncü bası, s. 1789, ay

rıca bak. WATRIN «L'autorité de la chose jugée en droit administ-
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1ère dayanarak işlemin iptalini isteyebilirler. Bu yeni davalar red
dedilirse bu normal olarak ilk davadaki gerekçe ile olacaktır. İş
lem iptal edilirse sonraki ilgililer ilk dava açanın başaramadığını 
başarmış olacaklardır. Davası reddedilmiş olan Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 237 inci maddesine göre aynı nedene daya
narak ikinci kez dava açamaz. Ancak, başka nedenlere dayanarak 
dava açması zaten ilk davadaki kesin hükmün etkisi dışındadır (167). 

4 — UYGUN ÇÖZÜM 

Red kararının etkisi konusunda, ilk bakışta genel etki çözümü 
çekici gelmektedir. Danıştayımızın da belirttiği gibi, 

«..idarî yargıda, idare hakiminin önüne getirilen bir uyuş
mazlıkta taraflarca ileri sürülmeyen tüm mevzuat ve hu
kuk ilkelerini re'sen nazara alarak karar..» verdiği (168) 

düşünülürse, işlemin iptali isteminin red edilmiş olmasının, artık 
bu işlemin her yönü ile —hiç değilse sakatlığı ileri sürülmüş yön
leri ile— hukuka uygun bir işlem olduğunun yargı organı tarafın
dan onanmış olduğu, artık bu işleme karşı dava açılamaması gerek
tiği sonucunun çıkarılması elverişli gözükebilir. 

Ancak, red kararlarının, işlemin hukuka uygun olduğu anla
mına kabul olunmasının önemli sakıncaları vardır. Bu çözüm ka
bul olunursa idarî yargıda içtihat kapısı kapanacaktır. Anayasa 
Yargısı örnek alınırsa, Anayasa Mahkemesinin, red kararlarını Ana
yasaya uygunluk anlamına kabul etmemesi pek sevindirici ol
muş (169), Yüksek Mahkeme görüşünü değiştirmek, değişen koşul 
ve anlayışlara göre yeni çözümlere varabilmek olanağını kazanmış
tır. Bu idarî yargı için de gereklidir. 

ratif français» (Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, No. 8-1958) 
s. 40; WEIL age. s. 23 

(167) Bak. SARICA «İdarî Kaza» İstanbul 1942 s. 163; DURAN age. s. 36, 
83, 129; ONAR age. s. 1785; GÖKALP «İptal Davaları» (Yüzyıl Boyun
ca Danıştay) s. 466 Profesör GÖ2:ÜBÜYÜK de bu çözüme yandaş gö
zükmektedir, (bak. age. s. 330). 

(168) D. 12 13.5.1968 e. 1682 k. 1099 (Der. 123-126 s. 443); ayrıca bak. DDK. 
31.3.1967 e. 1682 k. 412 (AİB. S. 13 s. 6) 

(169) Anayasaya aykırılık iddiasını reddeden kararların yalnız olaya ve 
taraflara münhsır olduğu hakkında bak. M. KIRATLI «Anayasa Yar
gısında Somut Norm Denetimi» Ankara, 1966 s. 175. Karşı görüş, s. 
ARMAĞAN «Anayasa Mahkememizde Kazaî Murakabe Sistemi » s. 152 
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İkinci olarak, idarî yargının, tarafların ileri sürdüğü sakatlık 
nedenleri ile bağlı olmaksızın işlemdeki bütün sakatlıkları kendili
ğinden incelemesi, ilke olarak doğru ve gerekli olmakla birlikte, bu 
ilkenin her zaman gerçekleşeceğini kabul etmek fazla iyimserlik 
olur. Karışık sorunlarda, bazı öğelerdeki sakatlıkların gözden kaç
ması olağandır (170). 

Sonuç olarak, sanıyorum ki, iptali reddedilmiş bir işleme kar
şı, yeni nedenler ve hattâ başka gerekçelerle dava açılabilmeli, Da
nıştay bu yeni neden ve gerekçeleri ilk davada incelememiş ise da
vayı kabul ederek bu kez incelemelidir (171). 

(170) Örneğin, bir olayda, Danıştay, önce iptalim red ettiği işlem ikinci 
kez önüne getirilince yetki öğesinde sakatlık olduğunu görerek iptal 
kararı vermiştir. [D. 6 7.12.1963 e. 3381 k. 5106 (Der. 91-92 s. 146)] Oy
sa yetki Danıştayın her zaman kendiliğinden ve en önde gözönünde 
tutması gerekli bir öğedir. 

(171) Bu çözüm görevden red kararları için de uygulanmalıdır. Oysa Da-
mştayımız görev yönünden verdiği kararlarını kesin kabul etmekte 
ve «..ilk defa verilmiş bulunan görevsizlik kararı karşısında aynı me
selenin yeniden incelenmesine imkân görülemediğine ..» [D. 12 1967 
e. 2244 k. 1952 (ODDA. s. 128 no. 430)] karar vermektedir. 
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İ K Î N C Î B Ö L Ü M 

İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI 

«..Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararları
na uymak zorundadır; bu organ ve idare mahkeme kararlarını hiç
bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez..». Anayasamızın 132 inci maddesinin bu hükmü hukuk devle
tinde en temel kurallardandır. İptal kararlarının salt hukuksal so
nuçlarını yani iptal kararlarının hukuksal etkisini, iptal kararı üze
rine idarenin neler yapması gerektiğini gördükten sonra, -yargı ka
rarlarının uygulanmaması diye hukuksal bir sorun ortaya konama
yacağı yani yargı kararlarının uygulanmaması olanağı olamayaca
ğına göre- artık incelenecek bir sorun kalmış olmalı mıdır?. 

Hukuksal bakımdan böyle bir kuşku haklı olmakla birlikte, 
yargı kararlarının gereklerinin yerine gelmesinde bazı güçlükler 
ortaya çıktığı ve hattâ bu kararların gereklerinin yerine getirilme
diği de bir gerçektir. Bu durumda, yargı kararlarının yerine geti
rilmesini sağlayacak olanakları gözden geçirmek gerekmektedir. 
îptal kararlarının gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin sorun
ları şu ana başlıklar altında toplayabiliriz : 

I — «Yargı kararlarının bağlayıcılığı ve uygulanmaları gere
ği»; 

II — «İptal edilen işlemin yenilenmesi ve uygulamada ola
naksızlık»; 

III — «Uygulamayı sağlayacak olanaklar»; 

IV — Uygulamayı sağlayacak olanaklar içinde yargısal bir gü
vence getirebilecek olan «yargısal yollar»; 
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V — Uygulamanın sağlanması için açılabilecek «yeni dava»; 

VI — Etkili bir zorlama elde etmek için başvurabileceğimiz 
son yol «idare adına işlem yapan kişilerin ceza ve hu
kuk sorumluluğu». 
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I — YARGI KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI VE UYGULAN
MALARI GEREĞİ 

A — GENEL OLARAK 

Uyuşmazlıkların çözümü devletlerin tekellerinde tut tukları ya 
da tutmaya çalıştıkları bir yetkidir. Bu yetki aynı zamanda en te
mel kamu hizmetlerindendir. 

Uyuşmazlıklar yargısal yollarla, bir kez çözülünce art ık bu çö
zümün tartışılmaması, aynı sorunun tekrar yargı organı önüne ge
tirilmemesi için bu çözümlere «hukuksal gerçeklik» yani «kesin hü
küm» gücü tanınmıştır (1) . 

(1) Usul hukuku doktrinimizde bazı yazarlar kesin hükmü, «maddî an
lamda» (hukuksal gerçeklik niteliği) ve «şeklî anlamda» (kesinleş
me) olarak ayırmakta [bak. GÜRDOĞAN «Medenî Usul Hukukunda 
Kesin Hüküm İtirazı» Ankara 1960 s. 3; BÎLGE «Medenî Yargılama 
Hukuku Dersleri» Ankara 1967 s. 597; KURU «Hukuk Muhakemeleri 
Usulü» Ankara 1968 s. 624], diğer bazıları ise kesin hüküm terimiyle 
yalnız, «karara tanınan hukuksal gerçeklik niteliği »ni anlamaktadır
lar [bak. DOMANİÇ «Hukukta Kaziyei Muhkeme ve Nisbî Kuvveti» 
İstanbul 1964 s. 4; POSTACIOĞLU, «Medenî Usul Hukuku Dersleri» 
İstanbul 1968 s. 237 I) «Kesin hüküm», «kesinleşme» ve «yargıcın ka
rar verdikten sonra bu kararını değiştirememesi» ayrı anlamdadır
lar. «Yargıcın kendi kararını değiştirememesi» yargı organının işleyi
şine ilişkin ve Damştayımızca düzenli bir biçimde uygulanan [bak. 
D. 1 31.1.1936 e. 934/2244 k. 808 (İBM. 1937 s. 5323); D. 1 20.12.1937 e. 
936/1236 k. 2539 (Der. 5 s. 91); D. 5 11.6.1941 e. 940/822 k. 1046 (Der. 
18 s. 30); İçt. bir. 14.3.1952 e. 13 k. 86 (Der. 54-57 s. 91); D. 5 20.3.1952 
e. 57 k. 798 (Der. 54-57 s. 251); D. 5 1954 k. 915 (H. s. 971); D. 9 1962 
k. 1870 (H. II s. 187)] bir ilkedir. 
«Kesinleşme» yargılamaya son veren kararların normal kanun yolla
rına baş vurma olanağının ortadan kalkması ya da bu başvurmaların 
reddedilmesinden sonra aldıkları durumdur. 
«Kesin hüküm» ise, uyuşmazlıkları ve hukuka aykırılık iddialarını 
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Yargı kararlarının bağlayıcılığı ile uyuşmazlıkların «kesin 
hükümle çözümü eş anlamda değildir. Yargı kararlarının bağ
layıcılığı kesin hükümden daha geniş bir kavramdır. Yargı ka
rarlarının bağlayıcılığının yargı yerlerinin ve yargıçların yargı yet
kisinin kullanılması ile ilgili olarak yaptıkları her türlü işlemleri 
içerir bir kapsamı vardır (2). Bağlayıcılık, yargı organının devlet 
yapısı içindeki yeri ve görevinin öneminin bir sonucudur. Anaya
samıza göre «Yargı yetkisi» «..Türk milleti adına bağımsız mahke
melerce kullanılır». İşte yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili ka
rarların bağlayıcılığı bu kararların «..Türk Milleti adına..» alın
mış olmasından dolayıdır ve Anayasamızın, «..Yasama ve yürüt
me organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır..» 
diyen 132 inci maddesi yargı kararlarının bağlayıcılığını bu geniş 
anlamı ile bütün devlet organları için belirtmiş olmaktadır (3). 
Yargı kararlarının uygulanmaları gereği de bu geniş anlamdadır. 
Yani, yalnız kesin hükümler değil, uygulanmaları gerekli her tür
lü yargı kararları uygulanacaktır ve Anayasanın 132 inci maddesi 
uyarınca «..yerine getirilmesi geciktirilemez..». 

B — İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMA ÖDEVİ 

Yargı kararlarının bağlayıcılığı açısından idarenin durumu 
özellik göstermektedir. Yasama ve yargı organlarının yargı karar
ları ile bağlılıkları daha çok, edilgendir (pasiftir). Bu organlar' 
yargı kararlarını tartışmayacaklar, onlara uyacaklar ve hukuksal 
gerçekliklerini tanıyacaklardır. İdare ise aynı biçimde bağlı olduk
tan başka, çok kez bunları uygulama görevini de birlikte yüklen
mektedir. 

çözen yargı kararlarına tanınan hukuksal gerçeklik niteliğidir diye 
tanımlanabilir. 
Kesin hüküm ile kesinleşme arasında zorunlu bir bağ yoktur, yani, 
kesinleşen her karar kesin hüküm olmayabilir. Ancak, kesin hüküm 
için, kesinleşme ön koşuldur, Danıştay Kanunun 95 inci maddesinde
ki «..Dava Daireleri ile Dava Daireleri Kurulu kararları kesin olup 
muhkem kaziyenin bütün sonuçlarını hasıl eder..» biçimindeki hüküm 
ancak bu kararlar için Damştayın son merci olduğu anlamınaclır, 
yoksa, kesin hükmün doğumu için kesinleşme ön koşuldur. 

(2) Bak Any Mah. 13.5.1964 e. 963/99 k. 38 (AMKD. C. II s. 115). 
(3) Anayasanın 132 inci maddesi «..yasama ve yürütme organları ile ida

re..» nin yargı karariyle bağlılığından söz etmiştir. Acaba, kişilerin ve 
yargı organlarının bağlılığından da söz etmek gerekmez miydi? Ola-
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Uyuşmazlıkların kesin hükme bağlanarak çözülmesi ve bu yol
da yapılan yargı işlemlerine Anayasal olarak bağlayıcılık tanın
ması yeterli değildir. Uyuşmazlığın eylemsel olarak son bulması 
için, uyuşmazlıkları çözen kararların gereklerinin yerine getiril
mesi, bunların uygulanmaları da zorunludur. «Böylece yargı ka
rarlarının uygulanmaları gereği», uyuşmazlıkların çözümünün ve 
yargı kararlarının bağlayıcılığının doğal sonucu olmaktadır. Uyuş
mazlıkları çözmek görevini aynı zamanda bir yetki olarak benim
semiş olan devlet, bu uyuşmazlıkların çözümü sonucunda verilen 
kararlar ı uygulamak görevini de birlikte yüklenmiş demektir. Yar
gı kararları , gerektiğinde zor kullanılarak uygulanacaktır (4). Dev
let içinde, yargı kararlarını uygulamakla görevlendirilmiş organ 
ise zor kullanma tekelini elinde tutan idaredir (5). İdare her tür
lü yargı kararının uygulanmasından sorumludur. Bu görev ve so
rumluluk yargı kararının idareye karşı verilmiş olduğu hallerde 
de devam eder (6) . 

bilirdi. Ancak 132 inci maddede kişilerin ve yargı organlarının yargı 
kararlariyle bağlı olacağının ayrıca belirtilmemiş olması bir noksan
lık sayılmamalıdır. Kişilerin yargı kararlarına uymalarını sağlamak 
devletin yetkisi içindedir. 

«..muhkem kaziyelerin, kaza mercilerince ihmal edilemeyeceği 
(ise) ... hukukun ana prensipleri icabı (dır)..» [D. 7 1.11.1960 e. 6906 
k. 2008 (Der. 83-84 s. 179)]. 

Soyut bağlılık değil ve fakat uygulanacak ve uyulacak bir «norm» 
söz konusu olunca, Anayasamız 8 inci ve 152 inci maddelerinde kişi
lerin ve yargı organlarının da bağlılığını ayrıca belirtmiştir.' 

(4) Yargı kararlarının gereklerinin zor kullanarak yerine getirilmesi (ceb
rî icra), «borçların Devlet kuvveti yardımı ile yerine getirilmesi (ifa 
edilmesi)» olarak tanımlanmaktadır (KURU «İcra Hukuku» Ankara 
1965 s. 1). 

(5) Hukuk yargılaması sonucunda verilen kararların uygulanması için ay
rı bir uygulama örgütü (icra teşkilâtı) kurulmuş; ceza yargılaması so
nucunda verilecek kararların uygulanması için savcılara görevler ve
rilmiştir. Bu örgüt ve görevliler de maddî anlamda idare içinde sayı
labilir. Bu örgüt ve görevlilerin yargı kararlarını uygulamaları sırasın
da gerek duyulursa idare, bunlara yardım ederek uygulamayı sağ
lamakla görevlidir. 

(6) İdarî yargıda ise yargı kararlarının uygulanması için ayrı bir örgüt 
öngörülmemiştir. İdareye karşı alınan ilâmlar ve bu arada, Danıştay 
Kanunun 95 inci maddesine göre «..Tam yargı dâvaları hakkında Da
nıştay'dan çıkan ilâmlar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olu
nur..» yani bu konuda genel icra teşkilâtı görevlidir. Ancak, kişilere 
karşı «cebrî icra» gücünü elinde tutan icra teşkilâtının, idareye karşı 
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C — İDARENİN ÖDEVE ZORLANMASI 

İdarenin devlet içinde zorlama gücünü tekelinde tutması, ge
nel olarak, ödevini yapmadığı ve özel olarak yargı kararlarını uy
gulama görevini yerine getirmediği hallerde ortaya çıkacak olan 
sorunların düğüm noktasıdır. İdareye karşı eylemsel bir zorlama 
olanağı olmamakla beraber acaba yargı yolu ile zorlanabilir mi? 
Sorunu önce genel olarak idarenin yargı yoluyla zorlanması ve 
sonra yargı kararlarını uygulamak bakımından zorlanması açısın
dan ele alalım. 

1 — İDARENİN ÖDEVE ZORLANMASI 

Anayasa Mahkememiz bir kararında, 
«..Yargı mercileri idareyi belli bir hal şekli uygulamaya 
zorlayamaz..» (7). 

demiş olmakla beraber idare hukuku ilkelerine göre, yargı organ
larının yapamayacakları, idarenin takdir yetkisi alanı içinde kalan 
konularda zorlamadır. Danıştayımızm kararlarına göre örneğin 

«..faal idareyi yeni hizmet sahaları açmak üzere yeni bir 
karar ve tedbirler almaya kazaî yollardan sevk ve icbar 
etmek bir idarî dâva konusu olamaz..» (8); 
«..İstifa ve sair suretlerle memuriyetle ilgisi kesilmiş bu
lunan memurların yeniden vazifeye tayinleri idarenin 
takdirine bağlı olup bu hususta idareyi kaza yolu ile ic
bar caiz olamaz..» (9); 
«..Münhal bir kadroya memur tayini idarenin takdir yet
kisi dahilinde olup idarî kazanın ancak tehaddüs eden 
ihtilâf ve dâvalar üzerine murakabe görevini ifa edeceği, 
ve idareyi herhangi bir karar almaya icbar edemeyeceği 
idare hukuku prensiplerindendir..» (10); 

aynı zorlama gücü yoktur. İdare direnirse, icra teşkilâtının görevini 
engellemiş olmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi görevine de ay
kırı davranmış olacaktır. İdarî yargıda iptal kararlarının uygulanma
sı ise doğrudan doğruya idarenin görevidir. 

(7) Any. Mah. 13.3.1964 e. 963/162 k. 19 (RG. 11.6.1964). 
(8) DDUH. 18.11.1954 e. 85 k. 122 (İçt. Bir k. 956/111'den) (Der. 74 s. 43). 
(9) D. 5 1962 k. 1153 (H. II s. 486). 

(10) D. 5 1962 k. 2978 (H. II s. 488). 
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«..hizmete etkili menfi tasarrufların iptal edilmesi sure
tiyle idare belli bir işi ifaya zorlanamaz..» (11). 

Belirtmek gerekir ki, yargı denetiminin sınırları genişledikçe, 
idarenin takdir yetkisi içinde sayılan alan ve idarenin yargı yolu 
ile zorlanamayacağı konular daralmaktadır. Örneğin, belediye sı
nırlan içindeki bir yerin iskân sahasına alınması istemlerinin red
dinden çıkan uyuşmazlıklarda içtihadı birleştirmeye gidilmiş ve 
az önce örnek verdiğim Dava Daireleri Umumî Heyetinin 954/122 
karar sayılı çözümü değil, bu konuda idareye mutlak takdir yet
kisi tanımayan ve iptal istemini kabul eden Altıncı Dairenin 1954/ 
2236 sayılı kararının çözümü seçilmiştir (12). Bunun gibi, bir dü
zenleyici işlemin değiştirilmesini istemek dava konusu sayılmaz
ken (13); daha sonraları, düzenlemenin değiştirilmesi isteminin red
di işleminin iptal edildiğini (14) ve böylece, idarenin yargı yolu 
ile düzenleyici işlem yapmaya zorlanabildiğim görüyoruz. 

Bu uygulamayı yürekten desteklemek gerekir. Devlet yetkisi 
kullanan hiçbir organ yetkisini sınırsız olarak kullanamaz; ödevi
ni yapıp yapmamak yetkisinin varlığı ise hiçbir şekilde düşünüle
mez. Eğer bir ödev var ise, bu ödeve zorlanma da mümkün ola
caktır. Hukuk düzenimizde yargı organlarının idareyi göreve zor
lama yetkilerinin olduğundan kuşku edilmemelidir. 

2 — İDARENİN YARGI KARARLARINA UYMA ÖDEVİNE 
ZORLANMASI 

İdarenin -ve de hiçbir organın- yargı kararlarına uyma konu
sunda takdir yetkisinin olacağı düşünülemez. Anayasamızın 132 
inci maddesine göre herkes yargı kararlarına uymakla ödevlidir. 

Yargı kararlarına uymak ve kendisine karşı verilmiş de olsa 
bu kararları uygulamak, Danıştay Kanunun 95 inci maddesinde 
«..İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 inci maddesi ge
reğince, Danıştay ilâmlarının icaplarına göre eylem ve işlem tesis 
etmeye mecburdur..» denilerek Danıştay kararları bakımından bir 
kez daha tekrarlanmış olmasına rağmen idare, yargı kararlarına 

(11) D. 12 1967 e. 135 k. 239 (ODDA. s. 249 no. 839). 
(12) Içt. Bir. 22.6.1956 e. 97 k. 111 (Der. 74 s. 43). 
(13) DDUH. 11.12.1953 e. 26 k. 193 (Der. 62-63 s. 59 
(14) DDK. 232.1968 e. 966/605 k. 214 (Der. 123-126 s. 133). 
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uymayı açık ya da üstü örtülü olarak reddeder, uygulama görevi
ni geç ve kötü yapar (15) ya da bir yargı kararının uygulanması
na yardım etmeyi reddeder, ve Danıştayın uyarmalarına rağ
men (16), hukuka açıkça aykırı olan bu davranışında direnirse ne 
yapabiliriz? 

(15) İdare yargı kararlarına uymayı ve onları uygulamayı açıkça redde
debileceği gibi dolaylı yollardan da krşı koyabilir. Örneğin, iptal ka
rarı belli bir kişinin belli bir göreve getirilmesini gerekli kılarken 
idare, o görevi yeni atamalarla doldurarak uygulamayı güçleştirebi-
lir [bak. DDK. 5.11.1966 e. 194 k. 1222 (Der. 107-110)]; bakanlık emrine 
alma işlemi iptal edilince, eski göreve ya da eşiti bir göreve atama yap
maksızın bakanlık emrinde ödenen aylığı da keserek ilgiliyi daha kotu 
bir duruma düşürebilir [bak. D. 5 2.7.1947 e. 29 2k. 1503 (Der. 36-37 s. 
109); D. 5 15.10.1953 e. 1875 2554 (Der. 62-63 s. 170)]; iptal kararını bir 
kez uyguladıktan sonra iptal edilmiş işlemini aynen yenileyerek ya da 
aynı sonuca giden giden başka işlemler yaparak yargı kararını çiğne
yebilir [bak. D. 8 1961 k. 3709 (H. II s. 72); D. 5 1.2.1967 e. 966/332 
k. 360 (Duran, Abadan'a Armağan s. 303)]. 

(16) Hukuka bağlı devlet düzeninde yargı kararlarının gereklerinin yerine 
getirilmesi tartışmasız uygulanır olmak gerekir. Yazık ki, Danıştayı-
mız kararlarında idareye bu hukuksal zorunluluğu hatırlatmak zorun
da kalmaktadır [bak. DDUH. 1936 k. 51 (Der. 2 s. 21); DDK. 3.6.1966 
e. 965/398 k. 683 (Der. 103-106 s. 113); D. 5 22.6.1966 e. 41 k. 3443 (AİB. 
S. 8 s. 8); DDK. 17.12.1967 e. 966/705 k. 221 (Der. 111-114 s. 81); DDK. 
20.1.1967 e. 965/472 k. 49 (DÇN. II s. 65 no. 128); DDK. 23.2.1968 e. 
967/466 k. 218 (Der. 123-126 s. 142); D. 3 17.5.1968 e. 215 k. 252 (DÇN. 
II s. 471 no. 770); D. 8 10.7.1968 e. 967/1695 k. 2580 (DÇN. II s. 64 no. 
137); D. 8 8.1.1969 e. 968/2127 k. 55 (DÇN. II s. 272 no. 495)]. Hatırlat
ma ve uyarmaların bir yarar sağlamadığı ya da sağlamayacağının an
laşılması hallerinde Danıştay çok daha ayrıntılı ve inandırıcı bir biçim
de yargı kararlarının uygulanmamasının Anayasaya aykırılığını ve bu 
davranıştan doğacak sakıncaları ortaya koymaktadır. Örneğin, 

«..Bir hukuk devletinde, idarenin, idare hukuku ve muhkem ka
ziye ilkelerine bağlı kalarak; uyuşmazlıkları kesin hükme bağla
yan yargı kararlarının maksadına uygun şekilde işlem tesis et
mesi zorunludur. Bu mümkün olmadıkça cemiyette korunması 
icabeden hukuk düzeninin ve idarî işlemlerde bulunması gerekli 
denge (istikrar) unsurunun varlığından söz edilemez. Kesin hü
kümle nihaî olarak çözümlenmiş ve ortadan kalkmış bulunan bîr 
uyuşmazlığın yeniden dava konusu yapılması, idare ile hak sa
hipleri arasındaki çekişmeleri sonu gelmez bir hale getirecektir. 
Bu itibarla idarenin yargı kararlarının gereklerini mutlak bir 
saygı ile yerine getirmek zorunda bulundukları üzerinde tartış
ma yapılamayacak bir esastır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 132 inci maddesi bu prensibi-yasama ve yürütme or-
ganlariyle idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar; bu 
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Devlet içinde zorlama tekeli idarenin elindedir. İdareye karşı 
zorlayıcı bir güç bulmak olanağı yoktur. Ancak Anayasamız bu 
gerçek karşısında gerilemememiz için yeterli gücü sağlamakta
dır (17). Türk kamu hukuku, iktidarların sınırlanması konusun
da batıda görülmeyen bir ölçüde yol almıştır. Bir tepki Anayasası 
olan Anayasamızın, örneğin yargı organlarının ve yargıçların ba
ğımsızlığı konusunda öteki organlara karşı -bugün artık aşırı ve 
boşuna olmadığı ortaya çıkmış bir güvensizlikle- hukuk tekniği
nin en son buluşlarından yararlanarak her türlü olanağı zorlar
ken, yargı kararlarına uyulması ve yargı kararlarının uygulanması 
konusunda yalnız ilkeyi koyarak, bu ilkeyi gerçekleştirecek teknik
lere dokunmaması ancak geçmiş dönemde bu hususun açık bir 
tehlike olarak göze çarpmamış olması ile açıklanabilir (18). Bu du-

organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez- şeklinde for
müle etmiş bulunmaktadır..» 

[D. 12 13.5.1968 e. 1692 k. 1099 (Der. 123-126 s. 443); D. 12 30.9.1968 
e. 158 k. 1727 (DÇN. II s. 49 no. 103)]. 

(17) Fransız hukukunda, 1789 devriminden kalma «idare ve idarî yargı ay
rılığı» kuralı idarenin yargı tarafından zorlanmasına engel sayılmak
tadır. Zor kullanma yetkisi idarenin tekelinde olunca yargı karar
larının uygulanmaması karşısında, kendi verilerine sıkı sıkıya bağlı 
olma geleneğinde olan Fransız hukukçuları aciz kalmaktadırlar. Ör
neğin; «..kamu kudretine karşı kullanılabilecek bir kamu kuvveti yok
tur..» 
[FAYOLLE «Peut'on Contraindre L'administration à Exécuter les Dé 
cisions de Justice?» Nancy 1926 s. 6, 18)]; «..Ayrı bir idarî yargının 
varlığı idareyi zorlayıcı çareler bulunabileceği ümidini yaratıyor ama 
gerçek böyle değildir..» [ROQUE «L'inertie des Pouvoir Public» Paris 
1950 s. 391]; «..kamu kudretine karşı zorlayıcı çareler ve bir icra sis
temi bulmak mümkün gözükmüyor..» [BARIBANT «Remarques sur 
L'efficacité des Annulations pour Excès de Pouvoir» (E.D.C.E. 1961 
no. 15 s. 63)]; «..idareyi yargı kararlarına uymaya zorlayacak hiçbir 
zorlayıcı hukuksal çare yoktur..» [ODENT «Contentieux Administra
tifs» Paris 1965-1966 s. 861)]. 

(18) Yeni Anayasadan önceki dönemde yargı kararlarına aykırı davranışla
rın göze çarpmamış olmasının nedenini bir yandan idare hukukumu
zun kaynağı sayılan Fransa'da bu konunun ciddi bir tehlike göster
memesine ve diğer yandan siyasal yöneticilerin kanunları, kuralları 
kolayca değiştirebilmeleri ve hoşlanmadıkları karar lan veren yargıçları 
yerlerinden oynatarak uzaklaştırabilmeleri olanaklarının varlığına 
bağlayabiliriz. 

Anayasamızda kanun yapma süreci, iki meclisle güçleştirildiğin-
den ve etkin bir yargıç güvenliği gerçekleştirildiğinden ve de özellik-
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rumda hukukçularımızın ödevi hukuk devletinin koşullarını gerçek
leştirmek yolunda hukuk tekniğinin bütün olanaklarından yararla
narak devlet yetkisi kullanan bütün organların yargı kararlarına 
uymalarını ve bu kararların mutlaka uygulanmalarını sağlamak 
için her türlü çabayı göstermek olmalıdır. 

le, yargı organlarına siyasal gücün yetkilerini sınırlama ve denetleme 
görevi yüklenmiş olduğundan yöneticilerin beğenmedikleri yargı ka
rarlarına doğrudan karşı çıkmalarından başka yol kalmamıştır. İdare 
Danıştaydan; Yasama Organı ise Anayasa Mahkemesinin denetimin
den ve hattâ varlığından rahatsız olduğunu çeşitli biçimlerde ortaya 
muş, uygulanmayan Danıştay kararları artmış, iptal olunduğu halde 
bazı kanunların yeniden aynen kabul edildiği ve bir kanun iptal 
edildikten sonra ortaya çıkan boşluğun doldurulmasının uzun süre 
savsaklandığı görülmüştür. 
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II — UYGULAMADA OLANAKSIZLIK VE YENİLEME 

Bazen yargı kararının uygulanması olanaksız olabilir ya da 
iptal edilen işlemin yeniden yapılması hukuka aykırı sayılmaya
bilir. Bu iki durumda dar anlamda, yargı kararlarının uygulanma
ması vardır denilebilir. Ancak bu uygulamama hukuka uygundur. 

A — İPTAL EDİLEN İŞLEMİN YENİLENMESİ 

İptal edilen işlemin yenilenmesi, idarenin iptal kararı ile bağ
lılığının kapsamı ve bu bağlılığın ileriye doğru devamının sınırı 
sorunu ile ilgilidir. İptal kararına, 

«..iptal edilen kararın ittihaz edildiği andan itibaren uy
mak mecburiyeti olduğu gibi, ilerisi için de bu hükme ri
ayet idare hukuku esaslarındandır..» (19). 

Ancak, bir konuda idarenin işlemi iptal olunduktan sonra, artık 
bu konuda işlem yapılamayacağı, örneğin emeklilik işlemi bir kez 
iptal edilmiş kamu görevlisinin bir daha emekliye ayrılamayacağı, 
düşünülemez. İlke, kesin hükme aykırı yenileme olamayacağı; so
run, hangi tür yenilemelerin kesin hükme aykırı olacağıdır. 

1 — İDARENİN YENİLEME YETKİSİ 

Kesin hükme aykırı yenileme olmaz. İşlem iptal edildikten 
sonra, işlem çeşidi değiştirilerek, örneğin kişisel işlem iptal edil
dikten sonra aynı konuda düzenleyici işlem yapılarak yenileme ol
maz (20). Aynı sonuca giden işlem başka ad altında yapıla-

(19) D. 6 19.6.1951 e. 950/1626 k. 1499 (Der. 50-53 s. 545). 
(20) bak. DDUH. 6.5.1958 e. 956/27 k. 253 (Der. 79-80 s. 37); D. 5 10.5.1966 

e. 965/8119 k. 2400 (Der. 103-106 s. 241). 
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maz (21). Buna karşılık, iptal edilmiş bir işlemin yenilenmesi çok 
durumda mümkün olacaktır. Örneğin : 

a) İptal Kararının Anlamından Çıkan Yenileme Yetkisi 

Yenileme yetkisinin bulunduğu çoğu kez iptal kararının anla
mından çıkar. Bazı durumlarda yenileme idare için yalnız bir yet
ki değil, aynı zamanda bir görevdir. 

«..esaslı tetkikat yapılmadan verilen kararda isabetsizlik 
zahirdir.. Yeniden tetkikat yapılarak bir karar verilmek 
üzere..» 

iptal kararı verilmiş ise (22) yenileme yetkisi açıktır. 

b) Sakatlığın Düzeltilerek İşlemin Yenilenmesi 

İşlemdeki sakatlık sebebi ortadan kaldırılarak yenileme, ay
nı konuda işlem yapma idarenin yetkisindedir. Örneğin, 

«..Şurayı devletin bundan evvel müttehaz kararı., şekil 
noktasından fesadı dolayısiyle feshine mütedair olması
na göre, şeklin ıslahı suretiyle., hadise için yeniden ka
rar verilmesi tabiidir..» (23). 

c) İşlemin Dayandığı Sebebin Değişmesi 

İşlemin dayandığı maddî sebep değişirse, yenilenebilir (24). 
Hukuksal dayanağın sonradan değişmesi, örneğin, işlemin sakat 
olmadan yapılması olanağını veren yeni bir kanun çıkması, yeni 

(21) bak. D. 12 1967 e. 2787 k. 1893 (ODDA. s. 215 no. 718). 
(22) D. 6 30.9.1953 e. 1029 k. 1799 (Der. 61 s. 90). Ayrıca bak. D. 6 26.1.1948 

e. 946/3414 k. 161 (Der. 38-39 s. 226); D. 6 1951 k. 1799 (H. s. 242); 
D. 6 12.2.1952 e. 951/1871 k. 284 (Der. 54-57 s. 452); D. 6 3.10.1955 e. 
954/1158 k. 1771 (Der. 72 s. 128); D. 6 11.10.1955 e. 2890 k. 1834 (Der. 
72 s. 151); D. 6 22.10.1955 e. 2100 k. 1962 (Der. 72 s. 135); D. 6 16.2.19.57 
e. 956/1924 k. 393 (Der. 77-78 s. 118); D. 3 20.12.1960 e. 400 k. 2727 
(Der. 83-84 s. 50). 

(23) D. 1 2.11.1937 e. 936/1590 k. 2113 (Der. 4 s. 72). Ayrıca bak. D D U H . 
6.5.1958 e. 956/27 k. 253 (Der. 79-80 s. 37), yetki öğesi için bak. D. 6 
8.6.1948 e. 947/2324 k. 1395 (Der. 40 s. 190). 

(24) bak. D. 12 13.5.1968 e. 1682 k. 1099 (Der. 123-126 s. 443); D. 12 30.9.1968 
e. 158 k. 1727 (DÇN. II s. 49 no. 103). 



idarî işlemlerin yapılmış olması, içtihadın iptal edilen işlemlerin 
yenilenmesine yol açacak biçimde birleştirilmesi ve hattâ idarenin 
anlayışı ile uygulamanın değişmesi yenileme olanağını yaratmalı
dır. Eşitlik ilkesi idareyi bütün ilgililere karşı aynı biçimde dav
ranmaya, aynı ilke ve kuralları uygulamaya zorlar. Kesin hükmün 
varlığı bile ilke olarak, eşitliğe aykırı işlem yapılmasını gerektir
mez (25). 

(25) Bankalara iş kanununun uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili olarak 
ortaya çıkan sorunlar iyi bir örnek olarak ele alınabilir : Bazı banka
ların ve bu arada Türkiye İş Bankasının açtıkları dava sonucunda Da
nıştay 1939 yılında Bankaların İş Kanununun kapsamına girmeyeceği
ne karar vermiştir. 1949 yılında bu konuda içtihadın birleştirilmesine 
gidilmiş ve, 

«..fabrika, ticarethane, mektep, hastahane, kulüp, banka, sigorta 
şirketi vesaire gibi müessesenin iştigal mevzuu ve yapılan işin 
mahiyeti ne olursa olsun, İş Kanununun birinci maddesinin ta
rif ettiği gibi, bir iş akdi dolayısiyle başka bir şahsın iş yerinde 
bedenen ve bedenen ve fikren çalışan ve kanunda tasrih edilen 
istisnalar dışında kalıp mahiyeti itibariyle işin yolunda işleme
si için günde en az on işçi çalıştırmağı gerektiren bilimum iş 
yerlerinin İş Kanununa tâbi olduğuna..» 

karar verilmiştir [İçt. Bir. 1.12.1949 e. 202 k. 273 (H. İb. II s. 15)]. 
İdare bu içtihadı birleştirme kararından sonra bankaları iş kanu

nu kapsamına alma uygulamasına girişince, Türkiye İş Bankası 1939 
yılında verilmiş karara sığınarak İş Kanunu kapsamı dışında kalaca
ğım ileri sürmüş ve çıkan uyuşmazlık sonucunda Danıştay Altıncı 
Dairesinden, 

«..İş Bankasının işyeri addedilmesi yolundaki Bakanlık kararını 
iptal eden Danıştay Dava Daireleri Kurulunca müttehaz 39/168 
sayılı ilâm iptal edilen kararın ittihaz edildiği andan itibaren 
mecburiyeti olduğu gibi ilersi için de bu hükme riayet idare hu
kuku esaslarından olduğu, hadisede maddî ve hukukî vaziyette 
herhangi bir değişiklik olmadığına göre idarenin bozulan karar
la aynı mealde yeniden bir karar verememesi icap edeceği, aynı 
zamanda Danıştay Kanununun .. 29 uncu maddesinde tevhidi iç
tihat kararlarına yalnız Danıştay dairelerini bundan sonra çıka
cak benzeri işlerde uymak mecburiyeti kabul edildiğinden tevhi
di içtihat kararı üzerine idarece yeniden karar almak hukuk 
prensipleriyle telif edilemeyeceği..» 

şeklinde karar almıştır [D. 6 19.6.1951 e. 950/1626 k. 1499 (Der. 50-53, 
s. 545)]. 
Daha sonra, 1960 yılında, Çalışma Bakanlığı İş Kanununun verdiği 
yetkiye dayanarak uygulama alanını 4-9 işçi çalıştıran işyerlerini içine 
alacak biçimde genişletince, ortaya şu garip durum çıkmıştır : 
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ç) Yeni Sebep İleri Sürülmesi 

«..idarî yargıda, idare hakiminin önüne getirilen bir uyuş
mazlıkta taraflarca ileri sürülmeyen tüm mevzuat ve hu
kuk ilkelerini re'sen nazara alarak karar vermesi genel 
esaslardandır..» (26). 

İdarî yargı, taraflar ileri sürmemiş olsalar dahi, incelediği işlemin 
sakat sayılması ya da sayılmaması için başka bir sebep görür ise, 
buna dayanabilecektir. Ancak, dava sırasında mevcut fakat taraf
larca ileri sürülmemiş, bilinmemiş bir hukuksal sebebin sonradan 
ortaya atılması halinde bu sebebe dayanılarak işlem yenilenebile
cek midir? 

Kararlarda, 

«..(davalının iddiası) Danıştay ilâmının icaplarının yeri
ne getirilmesi mecburiyetini ortadan kaldıracak nitelik
te değildir. Kaldı ki, bu hususlar iptal davasına verilen 
savunmalar sırasında da ileri sürülmüş, fakat..» (kabul 
olunmamıştır) (27), 
«..aynı mealde ve ilk dava sırasında savunulan ve kabu
le şayan görülmeyen aynı sebeplere dayanarak..» (işlem 
yapılamaz) (28), 
«..birinci dava sırasında savunulan ve Dairece kabule 

— Bütün bankalara İş Kanunu uygulanmaktadır; 
— İş Bankasının 4-9 işçi çalıştıran şubelerine İş Kanunu ugulan-

maktadır; 
— İş Bankasının 10 işçiden fazla işçi çalıştıran şubeleri ile merkezi
ne İş Kanunu uygulanamamaktadır., [bak. D. 3 11.10.1962 e .110 k. 117 
(Der. 87-88 s. 10)]. 

Böyle bir çözüm kabul olunamaz. Gerçekten de, Sekizinci Daire, 
1939 daki karardan yararlanmak isteyen başka bir bankanın açtığı 
dava sonucunda, 

«..Muhkem kaziyenin, bir kere vuku bularak bitmiş ihtilâfın çö
zümünde verilmiş yargı hükmü manasını taşıdığı açıktır. Dava 
konusu uyuşmazlıkta ise, İş Kanununun kapsamına girmemek 
keyfiyeti devam etmekte ve idare yeni durumlar karşısında bu 
konuyu zaman zaman ele a'arak kanuna ve kendi tatbikatına gö
re karara bağlamaktadır. Bu durumda muhkem kaziyeden bah
setmek Danıştayca tatbiki kanunen mecburî olan içtihadı birleş
tirme kararının uygulanmaması sonucunu doğurur ki, buna ce
vaz yoktur. Bu sebeple dava konusu anlaşmazlığın içtihatı bir
leştirme kararının çerçevesi dahilinde çözülmesi zaruridir..» 
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şayan görülmemiş bulunan..» (sebeple işlem yenilene-
mez) (29), 

gibi deyişlerin karşıt anlamından, dava sırasında ileri sürülmemiş 
bir sebebe dayanılabileceği düşüncesi çıkmaktadır. 

Ancak, Danıştay, aynı zamanda, kesin bir dille, 
«..çeşitli hukukî sebeplerden birine dayanılarak tesis olu
nan bir idarî işlem hakkında verilen iptal kararından 
sonra idarenin diğer bir hukukî sebebe dayanarak yeni 
bir karar almak yetkisini haiz bulunmasının kaziyei muh
keme esaslarına aykırı olduğunu..» 

söylemektedir (30). Bu ilkeye dayanılarak, Millî Korunma işlerinde 
çalıştırılanlara tazminat verilmesi ile ilgili uyuşmazlıkta idarenin, 
tazminat verilmemesi işlemi iptal olunduktan sonra bu kez, ilgili
nin 3656 sayılı Kanuna tâbi olmadığı iddiasını ileri sürmesi üzeri
ne, Danıştay Beşinci Dairesi, 

«..3656 sayılı Kanuna tâbi maaşlı bir memur olduğu dos
ya münderecatından anlaşılan davacının Millî Korunma 
Kanununa göre ittihaz edilen 1020 sayılı koordinasyon 
kararının 13 üncü maddesi gereğince Millî Korunma iş
leri ile vazifelendirildiği ve Millî Korunma işlerinde ça
lıştığı müddet için tazminat verilmesi lâzım geleceği Dai
remizin 29.11.1961 tarih ve 3100 sayılı* kararı ile kabul 
edilmiş ve işbu karar kesinlenmiş bulunmaktadır. 

İdarenin bu dava zımninde adı geçenin Millî Korun
ma işlerinde çalıştırılmadığı ve bu sebeple tazminat ve
rilmeyeceği yolunda ileri sürdüğü iddiaya muhkem ka
ziye haline gelmiş kararımız muvacehesinde itibar olu
namaz..» 

diyerek [D. 8 25.12.1962 e. 2298 k. 4990 (A.Z. s. 121 no. 179)] bu acayip 
gidişe son vermiştir. Gerçekten de, içtihadı birleştirme kararları 
«..İdare için uygulanması zorunlu bir norm..» [DDK. 21.2.1969 e. 968/ 
258 k. 331 (AİD. C. 2 S. 2 s. 365)] olduğu gibi, eşitlik ilkesi de bu çö
zümü zorunlu kılar. 

(26) D. 12 13.5.1968 e. 1682 k. 1099 (Der. 123-126 s. 443). 
(27) DDK. 9.12.1966 e. 492 k. 1598 (DÇN. s. 213 no. 359). 
(28) not. (26)'daki Onikinci Daire kararı. 
(29) D. 12 16.5.1967 e. 966/2297 k. 816 (D. 12 30.9.1968 e. 158 k. 1727 (DCN. 

II s. 103)'den. 
(30) not (26)'daki Onikinci Daire Kararı. 
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diyerek, idarenin tazminat vermeme suretiyle yenilediği işlemi ip
tal etmiştir (31). Danıştay Onikinci Dairesi de, yurt dışında edin
diği varlığını mal olarak yurda sokmak isteyen bir yurtdaşm, ida
renin red kararının iptalinden sonra, başka bir sebep göstererek 
yine red kararı verilmesinden çıkan bir uyuşmazlıkta, 

«..Türk Usul Hukukunda., aynı uyuşmazlıkla ilgili yeni 
bir davada vakıaların hukukî tavsifinden ibaret olan hu
kukî sebeplerdeki değişikliklerin kesin hüküm itirazını 
ileri sürmeye engel teşkil etmiyeceği fikrinin de doktrin
de benimsendiği ve çeşitli hukukî sebeplerden birisine 
dayanılarak tesis olunan bir idarî işlem hakkında veri
len iptal kararından sonra, idarenin diğer bir hukukî .se
bebe dayanarak yeni bir kaırar almak yetkisini haiz bu
lunmasının, kaziyei muhkeme esaslarına aykırı olduğu 
savunulduğu görülmektedir..» 

diyerek ve sebeplerde bir değişiklik olmadığını düşünerek red iş
lemini iptal etmiştir (32). 

Bu çözüme dayanak olarak, idarî yargıda bütün sakatlık 
sebeplerinin istenmeden de göz önünde tutulabileceği ilkesi ya
nında, Beşinci Dairenin az önce değindiğim 26.5.1966 tarih ve k. 
2873 sayılı kararında Kanun Sözcüsü olan Recep BAŞPINAR'ın 
düşüncelerini de eklemek gerekir. BAŞPINAR'a göre, «..maddî an
lamda kesin hükümden söz edebilmek için tarafların, konunun, 
iddia ve savunmanın istinat ettiği sebebin aynı olması gerekmek
tedir. Tetkik edilen meselede., idare dâva konusu kararını yeni 
ileri sürdüğü bir hukukî sebebe istinad ettiriyor. Bu da., kendisi
nin 3656 sayılı Kanuna tâbi bir kimse olmadığıdır. Hukukî sebep
teki değişikliklerin kesin hüküm itirazına veya muhkem kaziye
nin mevcudiyetine engel teşkil etmiyeceği doktrince kabul edilmiş 
bulunmaktadır. PROF. NECİP BİLGE, Hukuk Usulü adlı kitabı
nın 513 üncü sayfasında aynı fikri savunduğu gibi DOÇ. BUHRAN 
GÜRDOĞAN'ın Kesin Hüküm adlı kitabında ve TUHR'dan nak
len izah edildiğine göre dâva muhtelif hukukî sebeplerden birine 
müsteniden açılıp reddedildikten sonra diğer hukukî sebeplere is
tinaden tekrar açılamaz. Zira vakıalarda bir değişiklik olmayıp 
aynı vakıaların başka şekilde tavsifi söz konusudur. .. Kesin hü-

(31) D. 5 26.5.1966 k. 2873 (Yüzyıl Boyunca Danıştay s. 701). 
(32) not. (26)'daki Onikinci Daire karan. 
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kümlerde hukukî sebebin değişmesinin neticeye müessir olmama
sı idarî kaza yönünden öncelikle gözönünde tutulması gereken bir 
husustur. Çünkü gerek 3546 gerekse 521 sayılı Danıştay Kanunla
rında dâva dilekçesinde ileri sürülmeyen hukukî sebeplerin son
radan ileri sürülmesi mümkün olmadığı gibi duruşma sırasında 
da yeni sebeplerin dermeyanına cevaz verilmemiştir. Nitekim 521 
sayılı Danıştay Kanununun 76 ncı maddesinde tarafların sürenin 
geçirilmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilek
çelere dayanarak hak iddia edemiyecekleri hükmü mevcuttur. Ge
ne aynı Kanunun 79 uncu maddesinde duruşmalarda ancak taraf
ların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri delillerin tartışı
labileceği hükmü mevcuttur. Birinci dilekçe ve savunma dışında 
bir sebebe istinad edilmesine cevaz vermeyen bir usulde yeni hu
kukî sebeplerle yeni ihtilâflar yaratılmasına imkân tanımak idarî 
kaza prensipleri ve cemiyette tesisi önemli bulunan sükûn ve ni
zam, idarî işlemlerde aranan istikrar ve mahkeme kararlarına kar
şı beslenmesi gereken güven duygularının korunması ilkesiyle bağ
daşmaz. Aksi düşünceye itibar edildiğinde mahkemeden karar 
alan davacı yeni yeni hukukî sebeplerle kazanmış olduğu davası
na istinaden idarece talep ettiği hakkın verilmiyeceği endişesin
den kendisini kurtaramaz. Bu suretle idare ile hak sahipleri ara
sındaki çekişmeler sonu gelmez bir fasit daire haline gelir..» (33). 

Yeni bir hukuksal sebebe dayanarak yenilemenin olabileceğini 
sanıyorum. Kararlarda, hukuksal sebep, «.. vakıaların hukukî tav
sifinden ibaret..» (34) olarak tanımlanmakta, BAŞPINAR da yu
karıda görüldüğü gibi hukuksal sebebi «..aynı vakıaların başka şe
kilde tavsifi..» olarak anlamaktadır. Oysa, dava sebebi ile işlemin 
sebebini ayırmak gerekir. Usul hukuku doktrinimizde, dava sebe
bi, davacının dava sonucu olarak istediklerini (neticei talep) hak
lı göstermek için ileri sürdüğü olaylar, hukukî sebep ise bu olay
ların hukuksal nitelendirilmesi olarak anlaşılmaktadır (35). Böy
le olunca gerçekten de, «..hâkim davacının bildirdiği hukukî se
beple bağlı olmadığından, birinci davada davacının bildirdiği va
kıaların hukukî sebebini re'sen araştırmış, bu hususta mümkün 
olan bütün ihtimalleri düşünmüş ve ondan sonra kararını vermiş 

(33) Yüzyıl Boyunca Danıştay s. 699 vd. 
(34) not. (26)'daki Onikinci Daire kararı. 
(35) bak. GÜRDOĞAN age. s. 79 vd.; BİLGE age. s. 604; KURU age. s. 287, 

321, 629. 
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olacağından, artık aynı vakıalara dayanarak yeni bir hukukî se
bep ileri sürmek suretiyle yeni bir dava açılamaz. Zira, bu yeni 
hukukî sebep varit olsa idi, hâkim ilk dava sırasında onu tarafla
rın bildirmemiş olmalarına rağmen re'sen nazara alırdı. Bu yeni 
ileri sürülen hukukî sebep varit değilmiş ki, ilk dâvada hâkim ta
rafından nazara alınmamıştır. Şu halde, bu yeni hukukî sebep de 
ilk dava sırasında incelenmiş ve reddedilmiş demektir; şimdi aynı 
vakılara dayanarak yeni bir dava sebebi yapılamaz. Açılan ikinci 
dava kesin hüküm sebebiyle esasa girmeden mesmu olmadığından 
dolayı reddedilir..» (36). 

İşlemin sebebi ise, o işlemin dayanağıdır; hukuksal sebepten 
işlemin hukuksal dayanağı anlaşılmak gerekir. Böylece, işlemle
rin hukuksal sebebi ile olayların hukuksal nitelendirilmelerini 
ayırmak gereklidir. Hukuksal nitelendirmenin değişmesi ile işle
min yenilenmesi olanağı yoktur. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 76 mcı maddesi uyarınca, «Hâkim re'sen Türk kanunla
rı mucibince hüküm verir..» bu bakımdan özel hukuk yargısı ile 
kamu yargısı arasında bir benzemezlik yoktur. 

İdarî yargının özelliği, sakatlık sebeplerinin kendiliğinden 
göz önünde tutulabilmesidir. Ancak, bu ilkenin her zaman gerçek
leşemeyeceği açıktır. Eğer, sakat sayılan işlem başka bir hukuk
sal dayanağa dayanılarak yapılabilecek idi ise ve yargı yerinde bu 
dayanak gözden kaçmış ise, işlem yenilenebilmelidir. Bu yenile
menin sanırım ki, BAŞPINAR'ın ileri sürdüğü gibi «idarî kaza 
prensipleri ve cemiyette tesisi önemli bulunan sükûn ve nizam, 
idarî işlemlerde aranan istikrar ve mahkeme kararlarına duyulan 
güven duygulan..»nı bozucu bir yönü yoktur. Yenileme kabul 
olunmazsa yapılmış bir yanlışlığın sürdürülmesinde ve hukuka ay
kırı durumda istikrar sağlanmış olacaktır. Oysa, amaç her nasıl
sa yargı yerinden şöyle ya da böyle verilmiş kararlarda direnmek 
değil, hukuk kurallarının doğru uygulanmasını sağlamaktır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 179 uncu maddesi
nin 1 inci bendine göre, davacı dilekçesinde iddiasına dayanak 
olan bütün olayları göstermek zorundadır ve hakim de «..her iki 
tarafın iddia ve müdafaalariyle mukayyet olup..» (m. 74) «..iki ta
raftan birinin söylemediği şeyi veya iddia sebeplerini re'sen naza-

36) KURU age. s. 630. 
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ri dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi buluna
maz..» (m. 75). Bu ilkeler, özel hukukun genellikle taraflar arası 
çekişmeleri çözmekle görevli oluşunun, davanın taraflar arasında 
sayılısının bir sonucudur. İdarî yargıda, «..birinci dilekçe ve sa
vunmalar dışında bir sebebe istinad edilmesine cevaz vermeyen 
bir usulün..» yürürlükte olduğu iddiası geçerli değildir. Danıştay 
Kanununda «..taraflar sürenin geçmesinden sonra verecekleri sa
vunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemez
ler..» (m. 76/IV), «..duruşmada, ancak tarafların dilekçe ve sa
vunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller tartışılır..» (m. 79/ 
II) ve «..Dava Daireleri ile Dava Daireleri Kurulu, kararın düzel
tilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bağlıdır..» (m. 98/11) 
gibi hükümler, Danıştaym tarafların iddia ve savunmaları ile bağ
lı olduğunu göstermez. Bunlar, bildirimler ve cevapların süresi 
içinde yapılması, iddia ve cevaplar toplandıktan sonra, duruşma 
ve karar düzeltilmesi aşamasında artık işin sürüncemede bırakıl
maması için konulmuş usul hükümleridir. Kararın düzeltilmesi 
ile ilgili 98 inci maddenin (A) bendinde düzeltme istemi olarak 
«..kararın esasına etkili olan iddia ve itirazların kararda karşılan
mamış olması..» gösterilmiş olmasına göre, ikinci fıkrada Danış
taym «..kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle 
bağlı..» olduğunun belirtilmesi doğaldır (37). 

Maddede, Danıştaym «..kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri 
sürülen sebeplerle bağlı..» olduğunun belirtilmesi, asıl davada böy
le bir bağlılığın olmadığına kanıt gösterilebilir. 

Bence doğru çözüm, yapılan yanlışlıkta direnilmemesidir. Ör
neğin, Danıştay Altıncı Dairesi bir kez, karar düzeltilmesi istemi
nin yanlışlıkla süreden reddedildiğini görerek, ikinci karar düzel
tilmesi istemini incelemiştir (38). Millî Korunma işlerinde çalı
şanlara verilecek tazminatla ilgili bir uyuşmazlıkta da, Beşinci 

(37) Maddenin bu durumu karşısında, 
«..esas davada taraflarca ileri sürülmeyen ve bu sebeple karar 
veren daire veya kurul tarafından münakaşa edilmemiş olan hu
susların karar düzeltme sebebi teşkil etmesine imkân bulunma
dığından..» 

red kararı verilmesi [D. 12 1966 e. 965/3307 k. 369 (ODDA. S. 242 no. 
1492)] ayrı bir sorundur. 

(38) D. 6 26.1.1962 e. 961/1979 k. 268 (ÎBD. 1962 s. 64). 
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Daire, az önce gördüğümüz 1966 k. 2873 sayılı kararma zıt olarak, 
tazminat verilmemesi işleminin iptalinden sonra bu işlemin yeni
lenmesinden çıkan uyuşmazlıkta, 

«..Belli bir ihtilâf ve dava konusu hakkında verilmiş bu
lunan iptal kararı üzerine idare kararın gösterdiği yol
da yeni bir işlem yapmak zorunda ise de başka bir se
bebe istinatla yeni bir işlemde bulunmak yetkisini de 
haizdir. Bu ikinci halde H.U. M. Kanununun 237 nei 
maddesinde yer almış olan muhkem kaziye prensibine 
göre, bir sebebe müsteniden açılan davada verilen hü
küm başka bir sebebe istinat ile açılan davada muhkem 
kaziye teşkil etmiyeceğinden yeni dava serbestçe ince
lenmek icabeder. 

(Millî Korunma Kanununda değişiklik yapan 6751 
sayılı Kanunun 2inci maddesinin) (b) fıkrasındaki taz
minatın almabilmesinin unsur ve şartlarından biri olan 
çalışma unsurunda ihtilâf doğarak idare bu tazminatın 
aslî vazifeye ilâve olarak millî korunmaya ait kadrolar
da çalıştırılanlara verileceğini beyan etmiş ve buna mu
kabil davacı da 1020 sayılı karar gereğince kadrosuz ça
lıştırılanlara da verileceğini iddia ederek bu sebeple da
vasını açmış olup (b) fıkrasının diğer unsuruna ilişkin 
olarak, bu tazminatın, çalıştırılanlardan 3656 ve 3659 sa
yılı kanunlara tabi olanlar mı, yoksa tabi olmayanlara 
da mı verileceği ihtilâfı gerek davadan evvel, gerek dava 
sırasında tekevvün etmemiştir. Bu sebeple ihtilâf tekev
vün ve zuhuru, ancak iptal hükmünden sonradır. 

Şurası muhakkaktır ki, idare, kanun hükmünün di
ğer bir unsuruna dayanarak yeni bir idarî işlem tesis et
mek yetki ve ihtiyarına da sahiptir. Elverir ki kanun 
hükmünün bu sonuncu unsuru evvelki unsurundan ayrı 
bir sebep teşkil edebilsin; iptal hükmünden sonraki ih
tilâfa göre açılmış bulunan işbu davanın sebebi, 3656 sa
yılı kanuna tabi olmayan 19 uncu maddesi hükmüne da
hil bir vazifede bulunmaktır ki davalı taraf böyle bir 
hukukî durumda bulunmayı hakkın doğmasına mani 
olan ve davacı da mani olmayan sebep olarak göster
mektedirler. Pek aşikârdır ki bu sebep evvelki davada 
gösterilen sebep değildir. Binanaleyh evvelki ihtilâftan 



ayrı yeni bir ihtilâfın zuhuru neticesinde eski davanın 
sebebinden oaşka bir sebebe dayanılarak açılmış bulu
nan işbu davada muhkem kaziye mevcut değildir» 

düşüncesiyle davaya bakmış ve 3656 sayılı kanuna tabi olma
mayı tazminat verilmemesi işleminin yenilenebilmesi için ge
çerli sebep sayarak davayı reddetmişti (39). Gerçekten de, Millî 
Korunma işlerinde çalışmış olup olmamak ile, tazminat verilme
sini gerektiren bir kadroda bulunup bulunmamak ayrı uyuşmaz
lık sayılır. İlgilinin, Millî Korunma işlerinde çalışmadığı için taz
minat verilmemesi işlemi ile, 3656 sayılı kanuna tabi bir kişi ol
madığı için tazminat verilmemesi işlemleri ayrı sebeplere daya
nan işlemlerdir. Gerçi Danıştay, Millî Korunma işlerinde çalışmış 
olup olmama konusunda çıkan uyuşmazlıkta, ilgilinin Millî Ko
runma tazminatı verilmesini gerektiren bir kadroda olmadığını da 
görerek kararını buna dayandırmalı idi. Ancak, görülememiş ol
ması, ilgilinin hukuken hakkı olmadığı halde, bu sorun çözülmüş 
gibi, çalışma unsuru konusunda olumlu bir yargı kararı elde ede
bilmiş olması, idarenin hukuka uygun davranma görevini ortadan 
kaldırmaz. Yargı organının da yaptığı yanlışlıkta direnmesi uygun 
olmaz. İdare başka bir hukuksal sebebe dayanarak işlemi yenile
yebilir ve yargı organı, ilk davada bu sebebi görememiş ise ince
leyerek sonuçlandırmalıdır. 

2 — YENİLENEN İŞLEMİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 

İdare, kesin hükme aykırı olmamak koşuluyla, iptal edilen iş
lemini yenileyebilir. Yenilenen işlem hangi tarihten, yani iptal 
edilen ilk işlem tarihinden mi, yoksa yenilendiği tarihten başla
yarak mı geçerli olacaktır? 

İşlemlerin geri yürümemesi ilkesini bu soruna uygularsak, ye
nilenen işlem; yenilendiği tarihten başlayarak geçerli olur. An
cak, sanıyorum ki sözü geçen ilkenin bu soruna uygulanmasında 
bir ayırım yapmak gereklidir : 

İptal olunan işlem, sakat olmadan yapılabilme koşullarını 
sonradan kazanmış ise, örneğin, sonradan çıkan bir kanun bu iş
lemin yapılabilme olanağını açmışsa, işlem yenidir, geçmişte ya
pılmış sakatlığa etkisi olamaz, yenilenmesinden başlayarak geçer
li olur. 

(39) D. 5 30.1.1965 e. 964/1014 k. 2105 (Der. 97-99 s. 205). 
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İptal olunan işlem,sakat olmadan yapılabilme koşullarını ya
pıldığı sırada da taşıyor idi ise, yeni işlem görünüşte yenidir. İlk 
işlemin yapıldığı tarihten başlayarak geçerli olur, yani geri yürü-
rür. 

Önerdiğim bu çözüm, geri yürümenin kişi yararına olduğu du
rumlarda zaten iptal kararının sonucu ve gereğidir. Yapılması kişi 
yararına olan bir işlem bazı bozukluklar nedeniyle iptal edilmiş ise, 
geri yürümeyen bir yenileme çok kez dava açanın kendi zararına 
çalışması anlamına gelebilir. 

Geri yürümenin kişi yararına olmadığı durumlarda da sanı
yorum aynı çözümün uygulanması gerekir. Aksi halde, örneğin, 
şekil bozukluğu nedeniyle iptal olunan emeklilik işleminde, ilgili, 
idarenin hatasından yararlanarak, kendisine nasıl olsa uygulana
cak bir işlemin uygulanmasını uzun zaman geciktirebileceği gibi, 
bu sırada emeklilikte geçirdiği sürenin görevinden hiç ayrılmamış 
sayılarak kıdemine eklenmesini, yükselme süresi gelmiş ise yük
seltilmesinin yapılmasını da isteyebilecektir. Oysa, idarenin hata
sından yararlanan kişiye böyle ayrıcalıklar tanımak eşitlik ilke
sini zedeler. Danıştay Onuncu Dairesi önüne gelmiş bir uyuşmaz
lıkta, bir subay disiplinsizlik nedeniyle emekli edilmiştir, Danıştay, 

«..Davacının disiplinsizlikten emekliye şevkine mesnet 
teşkil eden fiillerini normal disiplinsiz hareketler olarak 
değil hastalığın tabiî bir sonucu olarak kabul etmek lâ
zım geleceği ve askerlikle bağdaşamayacak tezahürlere 
sebebiyet veren bu hastalığı dolayısiyle hakkında malu
liyet hükümlerinin tatbiki gerekirken disiplinsizlikten 
dolayı 5434 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin (e) fık
rası gereğince emekliye sevk suretiyle yapılan işlemin 
sırf bu sebeple iptaline..» 

karar vermiştir (40). Bu durumda yenilenecek işlem yani, malu
len emekliye sevk işlemi geri yürüyecektir. Bu sonucu, Damştaym 
«..sırf bu sebeple iptal..» deyişinde bulduğumuz gibi, ilgilinin di
ğer istemleriyle ilgili tutumundan da çıkarabiliriz. Danıştay, emek
lilikte geçen sürenin kıdeme eklenmesi istemini, 

«..fiilen çalışılmayan bir müddet için böyle bir ekleme 
yapılamayacağından inceleme kabiliyeti olmadığı..» 

(40) D. 10 27.1.1966 e. 965/1598 k. 113 (Der. 100-102 s. 330). 
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ve bu süredeki maaş ve özlük haklarının tazminat olarak verilme
si istemini, 

«..bu yolda idareye atfı kabil ağır bir hizmet kusuru 
mevcut olmadığından tetkikine imkân bulunmadığı ci
hetle ..reddine..» 

karar vermiştir. Kullanılan formüller, uygun olmamakla beraber, 
bu özel durumda varılan sonuç doğrudur (41). 

B — UYGULAMADA OLANAKSIZLIK 

1 — KAVRAM 

Yargı kararlarının uygulanması zorunludur. Ancak, uygulama 
olanaksız olabilir. 

Olanaksızlığın, nesnel ve hukuksal olarak ayrılması alışılmış
tır. Nesnel olanaksızlık, nesnel alandaki engeller nedeniyle yargı 
kararının uygulanamamasıdır. Hukuksal olanaksızlık ise, başka 
bir hukuk kuralının engellemesi sonucu doğar. Hukuksal olanak
sızlık kanundan doğabilir. Kanunların, işlemlerin yapılmamış sa
yılmasını, eski durumun geri getirilmesini önlediği durumlarda 
kanundan doğan hukuksal olanaksızlık vardır (42). Örneğin, sa
kat bir işlemle görevinden uzaklaştırılmış kamu görevlisi, bu iş
lemin iptalini elde edinceye kadar altmış beş yaşını doldurmuş 
ise, bu yaş hizmete dönüşüne engel olacaktır. îdare hukukunda 
kanundan doğan hukuksal olanaksızlık yanında, yargı içtihatla
rıyla geliştirilmiş geri yürümezlik durumları da pek boldur. Örne
ğin, atama işlemi iptal edilen bir kamu görevlisinin yapmış oldu
ğu işlemler geçerlidir; üçüncü kişilerin kazanılmış hakları saklı 
tutulur; sakat işlem iptal edilinceye kadar geçerli sayıldığından, 
doğmuş sonuçlar korunur. 

(41) Danıştay bu formülleri kullanma gereği duyduğu bazı durumlarda 
böyle bir sonuca gitmek istemiş olabilir. 

(42) Medenî Kanundan örnekler alırsak.. : m. 124/11 «..Evlenme mutlak bir 
butlan ile malûl olsa bile hâkimin kararma kadar sahih bir evlenme
nin bütün hükümlerini haizdir..»; m. 125 «..Feshine hükmolunan bir 
evlenmeden doğan çocukların nesebi, baba ve anaları hüsnüniyet sa
hibi olmasalar bile sahihtir..»; m. 126/1 «..Hüsnüniyetle evlenen kadın, 
feshine hükmedilmiş olsa bile evlenme ile iktisap ettiği vaziyeti mu
hafaza eder..» 
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Nesnel olanaksızlık ile hukuksal olanaksızlığı kesinkes ayır
mak kolay değildir. Nesnel olanaksızlığa klasik örnek olarak gös
terilen «yapının yıkılması»nı ele alırsak; bu örnekte, doğan zara
rın aynen giderilmesi yani, idarenin yıktırdığı yapıyı tekrar yap
tırması, hattâ az bir özenle, aynen yaptırması olanaksız değildir. 
Ancak, idarenin elindeki araçlar kamu hizmetlerinin görülmesi 
amacına atanmıştır. Özel hukukta yapma borçları edimin borçlu 
tarafından yerine getirilmesi gerekmediği zaman nasıl para bor
cuna dönüşebiliyor ise, burada da idareye, «yıktığın yapıyı, duva
rı, çiti onar, yeniden yap» diyemiyoruz, zorlayamıyoruz. Yani bu 
durumda da olanaksızlığın nesnel değil, hukuksal olduğunu ve böy
le bir zorlamayı hukukun istemediğini kolaylıkla savunabiliriz. 
Buna karşılık, yetişmiş ağaçların kesilmesine, eski eserlerin zarar 
görmesine yol açan işlemler iptal olunmuş ise, ağaçların kısa sü
rede yetiştirilmeleri, yok olan eski eserin yenilenmesi olanağı ola
mayacağından, nesnel olanaksızlıkla karşılaşabiliriz. 

İptal davalarında sorun işlemin hukuka uygun olup olmadığı
dır. İptal kararı verilirse bu kararın uygulanmasının olanaksız ol
ması yargı yerini ilgilendirmez. Kaldı ki, çok kez olanaksızlık tam 
değildir. İlgilinin yarar sağlayacağı bazı sonuçlar kalmaktadır. Ay
rıca, aşağıda ele alınacağı gibi, Danıştay Kanununun 95 inci mad
desine göre, Danıştay kararırım uygulanmasında olanaksızlık ol
ması idarenin objektif sorumluluğunu gerektirir. 

2 — DANIŞTAYIN TUTUMU 
Danıştayımız yargı kararlarının uygulanmasında olanaksızlık 

olabileceğini, uygulamanın hukuksal ve eylemsel olanaklarla sınır
lı olduğunu kabul etmektedir : 

«..kazaî ilâmların maddî ve kanunî imkânsızlık mevcut 
olmadıkça (infazı gerekir)..» (43); 
«..(uygulamanın) şümulü idarenin hukukî imkânlariyle 
sınırlıdır..» (44). 

Danıştay, 
«..idare (lüzum ve zaruret olmadıkça) ilâmı ..ihlâl eden 
karar alamaz..» (45) 

(43) D. 5 7.3.1950 e. 949/509 k .558 (Der. 50-53 s. 314). 
(44) DDK. 15.12.1967 e. 966/877 k. 11119 (DÇN. II s. 48 no. 101); DDK. 

18.10.1968 e. 967/680 k. 659 (Der. 127-130 s. 34). 
(45) D. 5 10.5.1966 e. 965/8119 k. 2400 (Der. 103-106 s. 241). 
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dediğine göre, yargı kararlarına uyulmasını ve olanaksızlığın ka
bulünü «lüzum ve zaruret»'e bağlayarak oldukça yumuşak bir an
layışta olduğunu da göstermektedir. Bu yumuşak anlayış örneğin 
kamu düzeninin korunması ile ilgili olarak doğabilecek gerekleri 
karşılamak bakımından yararlı olabilir (46). Ancak, uygulamada 
olanaksızlıklar doğması hakkın yerine getirilmesini önleyerek (47) 
yargıya ve yargı kararlarına olan güveni sarsacağından dikkatle 
kaçınılması gerekli bir sonuçtur. Güç de olsa, uygulama olanağı 
var ise, önce bunun değerlendirilmesi gerekir. Hukuk bir kurallar 
bilimi olduğuna, bazı varsayımlar ve işlemlerle «iptal olunan iş
lemin hiç yapılmamış sayılması», «eski durumun geri getirilme
si» nesnel alana kıyasla çok daha kolay olduğuna göre, örneğin 
statü ile ilgili işlemlerde -başka bir hukuk kuralı engel olmadık
ça- olanaksızlık kolayca kabul olunmamalıdır (48). 

Eklemek gerekir ki, yargı kararlarının hukuka uygun olarak 
uygulanmaması durumu olanaksızlık kavramına sıkışmış değildir. 
Danıştayımız, 

«..(davacının iddiası) Danıştay ilâmlarının icaplarının 
yerine getirilmesi mecburiyetini or tadan kaldırıcı nite
likte değildir..» 

diyerek (49) ve böyle bir iddianın, 

(46) Bizde de sıkça görülmeye başlayan okul, fabrika, toprak işgallerinde 
«fiili 'durum»'a son verilmesi için -yargı kararı da olsa- idarenin zor 
kullanmayı reddedebilecseği düşünülebilir, bu konuda Fransız uygula
malarından esinlenebiliriz, [bak. CALBAIRAC «L'exécution des déci
sions de justice» (Dalloz, chronique 1947, 85); ROQUE, «L'inertie des 
pouvoirs publiques» Paris 1950 s. 209, 216]. 

(47) Doğabilecek çapraşık durumlara Sekizinci Dairenin kararına konu 
olan bir olayı örnek gösterebiliriz : bir koşu atının yarışa katılması 
idarenin bir işlmei ile engellenmiştir. Yarışmaya sokulmamış olan 
atın o yarışmada ne sonuç alacağı da bilinemez. Yarış bittikten 
sonra bu atı yanşa katılmış sayarak eski durumu geri getirmek ola
naksızdır. (Danıştay manevî tazminata hükmetmiştir..) [D. 8 7.12. 
1961 e. 3969 k. 3969 (A.Z. s. 46 no. 70)]. 

(48) Danıştayımızm görevinden sakat bir işlemle uzaklaştırılmış kamu gö
revlilerinin yerine atama yapılmış olan durumlarda, uygulamada ola
naksızlık olacağını kabul eder gözüken kararları [bak. D. 5 22.6.1966 
e. 41 k. 3443 (AİB. S. 8 s. 8); DDK. 18.10.1968 e. 967/680 k. 659 (Der. 
127-130 s. 34)] bu bakımdan eleştirilebilir. 

(49) DDK. 9.12.1966 e. 492 k. 1598 (DÇN. s. 213 no. 359); DDK. 9.6.1967 e. 
250-283 k. 649 (Der. 115-118 s. 135). 
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«..sonradan ortaya çıkmış herhangi bir hukuksal sebep 
veya durum..» (50), «..kabule şayan bir sebep..» (51), «..her-
hangibir makul sebep..» (52), «..haklı bir sebep..» (53) 

olabileceğini belirterek yenileme bakımından da idareye oldukça 
geniş bir alan tanımaktadır. 

(50) D. 5 7.1.1953 e. 952/2664 k. 25 (Der. 59 s. 225); D. 5 28.1.1953 e. 952/418 
k. 244 (Der. 59 s. 185); D. 5 1961 k. 2692 (H. II s. 71, 638); DDK. 
17.2.1967 e. 966/705 k. 221 (Der. 111-114 s. 81). 

(51) D. 5 2.7.1947 e. 292 k. 1503 (Der. 36-37 s. 109). 
(52) D. 5 30.4.1954 e. 82 k. 1404 (Der. 66 s. 104). 
(53) DDK. 20.1.1967 e. 965/472 k. 49 (DÇN. II s. 65 no. 128). 
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I l l — UYGULAMAYI SAĞLAYACAK OLANAKLAR 

İdare yargı kararlarına uymak ve gerektiğinde bunları uygu
lamak görevinde ve zorundadır. Ancak, zorlama gücünün kendi 
tekelinde olması, kendisine karşı zorlayıcı bir gücün bulunmama
sı gerçeği karşısında, idarenin yargı kararlarına uymaması ve bu 
kararları uygulamaması halinde ilgililer ne yapacaklar, nereye baş 
vuracaklardır? 

İdarenin böyle hukuk dışı tutumuna karşı devlet kuruluşu
nun üç bölümüne baş vurmak akla gelir. 

A — İDAREYE BAŞ VURMA 

Hukuka aykırı davranışta bulunan idare olduğuna göre, bu 
davranışa karşı yine ona baş vurmak anlamsız gibi gözükebilir. 
Ancak, unutmamak gerekir ki, idare, gerektiğinde soyutlama yolu 
ile bir bütün olarak düşünülebilirse de, gerçekte, içinde yetkilerin 
dağıldığı, bölündüğü bir görünüştedir. Uygulamayı sağlamak ama-
ciyle yapılan baş vurma, uygulamayan organa, varsa üst makama 
ve vesayet makamına yapılabilir. 

Aynı organa yapılan baş vurmadan bir sonuç elde edilemez
se, bu organın sorumluluğu perçinlenmiş; üst makama baş vurma
da, üst makam astın davranışlarını onaylarsa, onun sorumluluğu
na katılmış olur. Vesayet denetimi kanun konusu olduğuna ve ka
nunlarımızda vesayet makamlarının genel denetim yetkisi dışında, 
yargı kararlarının uygulanmasını sağlayacak yetkilerine rastlanmadı
ğına göre, bu baş vurma ancak ve belki bütçenin denetimi sırasın
da etkili olabilir. Görüldüğü gibi idareye baş vurmak, iptal kararın
dan beklediği sonucu elde edememiş olan ilgili için zorlayıcı ve et
kin bir yol değildir (54). 

(54) Akla gelen bir yol da, idare adına işlem yapan kişinin disiplin ko-
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B — YASAMA ORGANINA BAŞVURMA 

Anayasamızın «Dilekçe hakkı» 'nı düzenleyen 62 inci maddesi 
«Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
hakkında, tek başlarına veya topluca, yetkili makamlara ve Türki
ye Büyük Millet Meclisine yazı ile baş vurma hakkına sahiptir. Kem-
dileriyle ilgili baş vurmanın sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı ola
rak bildirilir» demektedir. Anayasanın 132 inci maddesine göre 
yargı kararlariyle bağlı olan ve idare üzerinde denetim yetkisi bu
lunan yasama organına baş vurmaktan bir yarar beklenebilir. Di
lekçeler üzerine yapılacak işlemler 26. Aralık 1962 tarih ve 140 sa
yılı «Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilek
çeyle Baş vurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağ
lanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun»'da gösterilmiştir. Buna 
göre, dilekçeler TBMM. Dilekçe Karma Komisyonunca incelenerek 
karara bağlanır. TBMM. Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının 
etkisini siyasal ve hukuksal olarak ele alalım, 

1 _ SÎYASAL DENETİM 

Dilekçe Karma Komisyonuna baş vurma sonucu verilen ve 
kesinleşen karar lar üzerine, bakanlar yaptıkları işlemleri 60 gün 
içinde Karma Komisyon Başkanlığına yazılı olarak bildirecekler
dir. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu, bu bildirimin yapıl
mamış olduğunu ya da yapılmışsa, gerekli gördüklerinin meclis
lerde görüşülmesini isteyebilir ve kendi görüşünü bildiren bir ra
poru da Cumhuriyet Senatosuna sunar. Daha sonra, TBMM. üye
lerine soru, genel görüşme, inceleme, araşt ı rma ve Millet Mec
lisinde gensoru açtırma olanağını veren 140 sayılı kanunun bu 
konudaki usulü uygulanır. 

vuşturması yolu ile zorlanmasıdır. Ancak, disiplin cezalarının kurum 
düzenine aykırı davranışların yaptırımı olduğu gerekçesiyle, bu ko
vuşturmanın dışarıdan başvurma yolu ile işletilemiyeceği ileri sürü
lebilir; Danıştay Beşinci Dairesi, idarî kovuşturma yapılması isteminin 
reddinin dava konusu olamayacağı sonucuna varmıştır. [AÎD. C I s. 110 
da yayınlanan bu kararın tarih ve sayısı gösterilmemiştir]. Sanıyo
rum ki, Anayasanın 114 üncü maddesini göz önünde tutarak idare 
hukukunun bu eski anlayışından vaz geçmek gereklidir. Ayrıca, ama
cımız yargı kararlarının uygulanmasının sağlanması ise, disiplin ko
vuşturmasını ilgilinin başlatabilmesi, bu kovuşturmanın yürütülüşü
nün ve sonucunun yargı önünde denetlenmesini sağlayabilmesi etkili 
olabilir, [karş. BAŞPINAR'ın notu (AÎD, C. 1 s. 111)]. 
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îdare üzerinde denetim yapacak bir yasama organı için bu 
denetimin işletilmesi etkili bir yol olabilir. Ancak, siyasal niteliği 
galip olan bu yolun işletilmediği ve yasama organının, yürütme
nin hukuk dışı tu tumu karşısında seyirci kaldığı da görülebilir ve 
görülmüştür (55). 

2 — HUKUKSAL ETKÎ 

Yasama organının diğer organlar karşısında durumu, -ve de
nebilir ki önemi- 1924 Anayasası ile 1961 Anayasasında değişiktir. 
1961 Anayasasına göre «Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır..» (m. 4), «Yasama 
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir..» (m. 5). 1924 Anaya
sasına göre ise, «Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve) 
hakikî mümessili olup millet namına hakkı hakimiyeti istimal 
eder» (m. 4) , «Teşri selâhiyeti ve icra kudreti Büyük Millet Mec
lisinde tecelli ve temerküz eder» (m. 5). Yasama organının yeri 
ve önemi farklı olunca, 1924 Anayasası döneminde yasama orga
nına yapılan baş vurmaların sonucu alınan kararların öneminin de 
farklı olması doğaldır (56). Dilekçe Komisyonu kararlarının san
ki bir yargı işlemi imiş gibi sayıldığı görülmüş, örneğin Danıştay, 
Beşinci Dairesi iptal istemini, 

(55) Bu denetimin savsaklanışma örnek olarak bak. TBMM.'nin 136, 137, 
138, 142, 145, 149, 151 ve 207 sayılı kararlan (RG. 15.12.1967; 28.6.1967). 

(56) TBMM. 9.3.1927 tarihinde 311 sayılı kararında «Doğrudan doğruya 
mahkemeye ait ve mahkemelerden sadır olacak hükme tâbi bir me
sele hakkında İstida Encümeninin verdiği kararın tasvip olunmadı
ğı..»na karar vermiştir. Ancak, durum idarî yargı bakımından uzunca 
bir süre aydınlanamamıştır. 1933 yılında Danıştayın reddettiği bir taz
minat isteminin Dilekçe Komisyonunca kabul olunması üzerine çıkan 
uzun tartışmalarda «Şurayı-devlet kararlarının idarî nitelikte olduğu, 
devair için lazımül icra olan bu kararların Meclis tarafından her za
man nakzedilebileceği» ileri sürülmüşse de, sonuç olarak Anayasaya 
göre görev ayırımı ilkelerini güzel bir biçimde açıklayan ve Danıştay 
Dava Dairelerinden verilen kararların yargısal nitelikte olduğunu sa
vunan «Teşkilâtı Esasiye Encümeni» mazbatası kabul olunmuştur, 
[bak. TBMM. Zabıt Ceridesi Devre IV C. 18 s. 54, 71-86, C. 20 s. 8 C. 
21 s. 2, 20-21, 39, 48-50]. Ayrıca Danıştayın bağımsız yargı yeri niteliği 
hakkında meclis kararları için bak. DURAN «Türk îdare Mevzuatı» 
İstanbul 1954, C. I, s. 490 no. 86 not.) Bununla beraber Dilekçe Ko
misyonunun sık sık yargı alanına -özellikle idarî yargı alanına- girdiği, 
yargı alanındaki işleri ele aldığı da görülmüştür. 1961 Anayasası dü
zeninde bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. 
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«..davacı hakkında müttehaz işlem, TBMM. Dilekçe Ko
misyonunca iptal edilmiş olmasına göre bu bapta karar 
ittihazına mahal olmadığı..» 

gerekçesiyle reddetmiştir (57). Üçüncü Daire de, 5434 sayılı Kanu
nun 39 uncu maddesi (b) bendine dayanılarak emekli edilen bir be
lediye görevlisi hakkındaki işlemin TBMM. Dilekçe Komisyonun
ca bozulması ve bu karara karşı belediye meclisinin direnmesi 
üzerine, 

«..Belediye Meclislerinin T. B.M. M. Dilekçe Karma Ko
misyonunca verilen kararların hukuka uygunluk derece
sini araştırmaya yetkisi (olmadığı)..» 

görüşünü benimsemiştir (58). Oysa, gerek 1924 Anayasası dönemin
de gerekse 1961 Anayasamıza göre böyle bir sonuca varılma
mak gerekir. 1924 Anayasasına göre «Hakkı kaza, millet namına 
usulü ve kanunu dairesinde müstakil mehakim tarafından istimal 
olunur» (m. 8), «Mahkemelerin mukarreratmı Türkiye Büyük Mil-
Iet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve tağyiı* 
ve tehir ve infazı ahkâmına mümanaat edemez» (m. 54). Bu hü
kümler 1961 Anayasasının 7 inci ve 132 inci maddelerinde çok da
ha kesin ve güçlü olarak konulmuştur. Yasama organı yargı işle
mi yapamayacağı gibi bir uyuşmazlık sonucu da olsa dilekçeler 
üzerine verilen Komisyon ya da meclis kararları yargı işlemine 
benzer sonuçlar doğuramaz. Kaldı ki, 140 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinde «Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı Karma 
Komisyona gelen dilekçeleri., inceleyerek 

a) Adlî, idarî veya askerî kaza mercilerinden birinin veya 
Uyuşmazlık Mahkemesinin veyahut Anayasa Mahkemesinin kararı
na konu olan; veya 

b) Yukarıda (a) fıkrasında bahis konusu kaza mercilerinden 
birinde incelemekte olan; veya 

c) Hali yukarıdaki (a) fıkrasında zikredilen kaza mercilerin
den birinin kararma bağlı bulunan hususlardan şikâyete dairse.. 
dilekçenin görüşülemeyeceğini., karara bağlar.» (59) denilmektedir. 

(57) D. 5 22.2.1954 (Güneş, «Düzenleyici İşlemler..» s. 43). 
(58) D. 3 10.5.1966 e. 170 k. 186 (Der. 103-106 s. 40). 
(59) Benzer hükümler için bak. 1927 tarihli Dahilî Nizamname m. 53 ve 

1955 tarihli değişiklik. 
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İdarenin yargı kararlarına uymaması ve onları uygulamaması da 
bir idarî işlemdir. Bu işleme karşı yargı yolu açık olduğundan bu 
konuda Dilekçe Komisyonunun karar veremeyeceği bile düşünüle
bilir. Ancak, 140 sayılı Kanunun koyduğu kuralı dar anlamak el
verişsizdir. Yargı kararlarına uyulmamasına karşı yargı yolu açık 
olmakla beraber; Anayasaya açıkça aykırı böyle bir tutuma karşı 
yasama organına da baş vurma yolunu açık tutmak yararlıdır (60). 
Yasama organına baş vurma etkili bir denetim yapabilecek nite
likte bir yasama organı için, yürütmenin uyarılması ve denetilme
si olanağını verir. 

Dilekçeler üzerine verilen kararların kendiliğinden yürürlük 
gücü (icraîliği) yoktur (61). İdarenin bu kararlara uymaması an
cak yürütmenin yasama organı karşısında siyasal sorumluluğuna 
yol açabilir. Danıştay Beşinci Dairesi 14.4.1964 tarihli bir kara
rında, 

«..Dilekçe Karma Komisyonu kararının Mahkeme kararı 
olmadığına ve bu bakımdan infaz mecburiyeti bulunma
dığına..» 

karar vermiş (62), Danıştay Genel Kurulu da, az önce değindiğim 
k. 966/186 sayılı Üçüncü Daire Kararı ile ilgili olarak, 

«..Belediye Meclisleri T. B. M. M. Dilekçe Karma Komis
yonunca verilen kararları uygulamakta muhtardırlar..» 

görüşünü benimsemiştir (63). 

(60) Zaten, yasama organına baş vurma kurumundan yana söylenmesi ge
reken bir şey de, yasama organının uygulanmayan yargı kararları ile 
ilgilenmiş olmasıdır., [bak. FEYZİOGLU «İdarenin kaziyei muhkeme-
ye riayetini temin hususunda vatandaşların BMM.'ne müracaat hakkı 
bir müeyyide olabilir mi?» SBOD. C. IV s. 96. Ayrıca bak. TBMM. 
Zabıt Ceridesi Devre IV C. 11 s. 6, 20, 50, C. 12 s. 2, 18, Devre IX C. 11 
s. 165, 338-348, 376-383, Devre X C. 2 s. 139, 143-156)]. 

(61) Dilekçeler üzerine verilen kararların yürürlük gücü olup olmadığı so
runu 1132 sayılı yorum kararma konu olmuştur. Buna göre «..Kati-
leşen Arzuhal Encümeni mukarraratmm infaz edilmemesi halinde me
busların nizamnamedeki usul yoluyla murakabe vazifelerini yaparak 
kanun hükümlerinin tatbikini aramaları mümkün ve tabii olmasına 
göre tereddüde mahal bırakmayacak bir vuzuhta bulunan Dahilî Ni
zamnamenin bu maddesi hükmünün tefsirine mahal görülmemiştir..» 
(Düstur III C. 20, s. 1396). 

(62) D. 5 14.4.1964 (Güneş, «Düzenleyici işlemler..» s. 43). 
(63) DGK. 27.6.1966 e. 191 k. 203 (Der. 103-106 s. 44). 

107 



Yasama yetkisini elinde tutan organın verdiği kararın hiçbir 
etkisinin olmayacağını kabul etmek aşırı olur. Danıştay Dava Dai
releri Kurulu, 

«..Dilekçe Karma Komisyonunca verilen iptal kararının 
infaz mecburiyeti bulunmadığı yolundaki (davalı) görü
şü ..anayasa hükümlerine ve idare hukuku esaslarına uy
gundur..» dedikten sonra «..T. B. M. M. Dilekçe Karma 
Komisyonu kararı, hukukî mahiyet itibariyle ..(ilgilinin) 
mevcut mevzuat karşısında durumunun, idaresi tarafın
dan yeniden incelenmesini zorunlu kılar..» 

diyerek (64) idareye durumu yeniden inceleme görevini yüklemiş
tir ki bu çözüm ilkelere ve amaca uygundur. 

C — YARGI ORGANINA BAŞ VURMA 
Yargı kararlarına uyması ve onları uygulaması gereken ida

re bu görevini yerine getirmezse, idareye ve yasama organına baş 
vurmak ilgili için büsbütün yararsız değilse de etkili bir güvence 
olamamaktadır. Gerek idarenin ve gerekse yasama organının Ana
yasanın çiğnenmesine karşı ilgisiz ya da etkisiz kalabilmeleri ger
çeği karşısında Anayasanın güvencelerinden biri olarak düşünül
müş bulunan yargı organına baş vurulması tek yol olarak kalmak
tadır. 

Böylece, yargı kararlarına uyulmaması halinde iş yine yargî 
organlarına kalmaktadır. Yargı organı bu çetin sorunu hukuk tek
niğinin yardımı ile çözecektir. 

(64) DDK. 25.6.1965 e. 176 k. 483 (Der. 95-96 s. 135). 
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IV — YARGISAL YOLLAR 

A — GÖREVLİ YARGI YERİ 

Yargı yerlerinin görevi önlerine getirilmiş uyuşmazlıkları çöz
mektir. Uyuşmazlık çözülünce, yargılama sona erip varılan sonuç 
kesin hükme bağlanınca yargı yerinin görevi de bitmiş olur. İlke 
olarak, verdikleri kararların uygulanıp uygulanmadığı yargı yer
lerini ilgilendirmez. 

İptal davası, bir işlemin hukuka uygun olup olmadığı sorunu
nu yargı yeri önüne getiren bir davadır. İptal davası sonucunda 
red kararı verilmişse, bu kararın uygulanması söz konusu değil
dir. İptal kararı verilerek, işlem iptal edilmişse, -iptal kararının 
kendiliğinden sonuç doğurduğu durumlar dışında- kararın uygu
lanması, başka bir deyişle, hukuksal olarak elde olunanın eylemsel 
olarak gerçekleşmesi gerekecektir. Böyle bir gerçekleşme olmadığı, 
idarenin hareketsiz kaldığı ya da karşı koyduğu durumlarda, ilk 
akla gelen, uygulamada genel görevli olan idareyi denetleyen idarî 
yargı yerine baş vurmaktır. Ancak, Danıştayımızm yargı kararları
nın uygulanmas ıgerektiğini belirtmekle beraber, böyle baş vurma
ları reddeden bazı kararları vardır. Örneğin, 

«..dilek sahiplerinin Vilayet Umumî Meclisi azaldığından 
ıskatı yolundaki muamelenin iptaline dair Şurayı devlet 
Devai Daireleri Umumî Heyetinden sadıı olan., tarih ve 
..sayılı karar hükmünün vilayetçe yerine getirilmemesi 
vilayet makamının mesuliyetini müstelzim olabilip Şu
rayı devletçe bu hususta halen yapılabilecek bir muame
le olmadığından müstedinin yukarıda yazılı mesuliyeti 
ait olduğu merci nezdinde taharrî ve takibetmesi icabe-
deceğinden başka türlü muameleden müstağni olan ar
zuhalin reddine..» (65); 

(65) DDUH. 1936 k. 51 (Der. 2 s. 21). 
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«..dava arzuhali., ilâm hükümlerinin infaz olunmamasın
dan şikâyeti mutazammm olmasına ve ilâmların ademi 
infazından mütevellit ihtilâflar icra mercilerini alâkadar 
edeceğine nazaran yeni bir idarî dava mevzuu teşkil etme
yen arzuhalin (reddine)..» (66). 
«..hadise, davacının mahkemeden (adliye mahkemesi) 
istihsal ettiği ilâm hükmünün belediyece infaz edilme
mesinden mütevellidir. Bu gibi ilâmların infaz edilme
mesi aleyhine açılacak davaların tetkiki Devlet Şûrası 
vazifesinin haricinde kaldığından verilen arzuhaliri, vazi
fe noktasından reddine..» (67); i 

«..davacının vaktiyle Danıştaydan aldığını bahsettiği ka
rarın infaz edilmemesinden dolayı hasıl olan herhangi 
bir zararın tazmini yolunda bir dava mesbut olmadığı
na ve idarî mahkeme ilamlarının infaz edilmemesinden 
dolayı yapılacak şikâyetlerin idarî mercilere iblâğı lazım 
geldiğine (göre)., mesnetten mahrum olan davanın red
dine..» (68) 

karar verilmiştir. 
Yargı kararlarının uygulanmamasından bir uyuşmazlık doğ

muştur. Bir hukuk devletinde, bir yargı yerinin görevine girmeyen 
uyuşmazlık düşünülemez. Bu uyuşmazlığı Danıştay kabul etmedi
ğine göre acaba görevli olan adlî yargı mıdır? 

Uygulamadan çıkan uyuşmazlıklarda adlî yargı görevli olamaz. 
Yargı kararlarının uygulanması da uygulanmaması da idarî eylem 
ve işlemlerle olur. İdarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu
nun yargısal denetim yeri idarî yargıdır. Özel hukukta, çoğunluk
la yargı kararının hüküm fıkrasının uygulanması yeterli iken, ida
rî yargıda idare kararın genel anlamı ile bağlıdır. İptal davaların
da iptal kararından çıkarılması gereken sonuçların ne olacağı ida
re hukukunun en çetrefil konularmdandır. Böyle bir konuda uz
manlık alanı olmayan adlî yargıya yollamak uygun bir çözüm ola
maz. Kaldı ki, yargı yerinin görevi, uygulamadan doğan uyuşmaz
lıkları çözmenin yanında, gerektiğinde uygulamaya zorlama da 
olacaktır. Oysa, adlî yargı idarenin işlemlerini iptal edemeyece-

(67) D. 5 31.7.1939 e. 2872 k. 1016 (Der. 11 s. 72). 
(66) D. 5. 27.2.1939 e. 938/1878 k. 54 (Der. 8 s. 83). 
(68) D. 5 10.1.1948 e. 947/966 k. 23 (Der. 38-39 s. 194). 
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ğinden elindeki olanaklar da yetersiz ve elverişsizdir. İlgililerin ve 
idarenin gerektiğinde özel hukuka göre sorumluluğu konusunda 
adlî yargı da görevli olmakla beraber, asıl uygun ve geçerli çö
züm idarî yargının görevli olmasıdır. 

«..Danıştay kararlarının infaz edilmemesi sebebiyle açı
lan davaların çözüm yeri Danıştaydın» (69) 

şeklinde Danıştay kararları için konan ilke yalnız Danıştay karar
ları değil, idarenin her türlü yargı kararma uymaması ve uygula
maması karşısında yararlanılabilecek bir ilkedir. 

B — DANIŞTAYIN UYGULAMAYI SAĞLAYICI ROLÜ 

Yargı kararlarının uygulanmasını sağlama yolunda Danıştay'a, 
önce, denetici bir görev düşmektedir. Denetim yapıldıktan sonra, 
idarenin yargı kararlarının gereklerini yerine getirmediği görülerek 
zorlanması da gerekebilir. Özellikle, iptal kararlarının uygulanma
sı bazı güçlükler, karışıklıklar yaratabileceğinden Danıştaym ida
reye yol gösterici rolü de önem kazanmaktadır (70). Böylece, Da-

(69) D. 8 2.3.1967 e. 966/3711 k. 297 (Der. 111-114, s. 269). 
Bu çözüm genellikle Uyuşmazlık Mahkemesince de kabul olun

maktadır. Bazen, yargı kararlarının uygulanması ile ilgili uyuşmazlık
ların, davacının davasına verdiği biçime göre, adlî yargının görevli sa
yılması, örneğin, 

«..davacı, kendisinden haksız olarak alındığı Danıştay ilâmiyle 
tesbit olunan paranın iadesini Borçlar Kanununun haksız mal 
iktisabına ait hükümlerine dayanarak istemiş..» 

olması dolayısiyle adlî yargıya yollandığının görülmesi [Uy Mah. 19.1. 
1963 e. 19 k. 24 (RG. 11.1.1964)] Yüksek Mahkemenin genel olarak 
düştüğü bir yanlışlıktır. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin, idarî yargı kararlarının uygulanma
masından doğan uyuşmazlıklarda idarî yargının görevli olmasını Da
nıştay Kanununun 95 inci maddesini son fıkrasına dayayarak, 

«..Danıştay Kanununun 95 inci maddesinin de Danıştay ilâmları
nın icaplarına göre eylem veya işlem tesis etmeyen idare aleyhi
ne Danıştayda dava açılabileceği açıklanmıştır..» 

diyerek [Uy Mah. 8.5.1965 e. 13 k. 22 (RG. 6.7.1965)]. Danıştayı görevli 
sayması yetersiz ve yersiz bir gerekçedir. Çünkü, bu fıkra ile, ileride 
le alınacağı gibi, Danıştay kararlarının uygulanmamasından doğan 
tazminat borcunun olanaksızlığa ilişkin özel bir hali düzenlenmiş
tir. Bak. a. s. 123 vd. 

(70) Danıştay yargı görevi yanında aynı zamanda yüksek danışma organı 
olduğundan, idare yargı kararlarının uygulanması konusunda karşı
laştığı güçlüklerle ilgili olarak Danıştaym görüşünü alabilecektir. 
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nıştayın rolü, uygulamaya yol gösterme, uygulamayı denetim ve 
uygulamaya zorlama biçimlerinde gözükmektedir. Genellikle bu 
biçimleri birbirinden ayırma gereği ve önemi yoktur. Örneğin, Da
nıştay karar verirken, uygulamayı denetlerken ve de uygulamaya 
zorlarken aynı zamanda yol göstermektedir; yol gösterme ve 
denetleme de bir bakıma zorlayıcı etkiler yapabilir. 

Yargı organı olarak Danıştay iptal kararları bakımından uy
gulamayı sağlayıcı görevini iptal kararından önce yürütmeyi dur
durarak, iptal kararında idareye yol göstererek, karardan sonra 
ise verdiği kararı açıklayarak yapar. Ayrıca, uygulamadan doğan 
uyuşmazlıkların çözümü ve uygulamanın sağlanması için açılan 
davalar da iptal kararından sonra uygulamanın denetimi ve ida
renin zorlanması olanağını yaratır. 

Belirtmek gerekir ki, Danıştaym yargı kararlarının yerine getiril
mesi konusunda idareye yardımı karşılaşılan güçlükler konusunda yol 
göstericidir. Bu yol yargı kararlarını uygulamak istemeyen idareye 
aradığı dayanağı sağlamak için kullanılamaz. Danıştay Üçüncü Daire
sinin, 

«..Anayasanın 132 inci maddesinde yürütme organı ve idareyi 
bağlayacağı belirtilen mahkeme kararları, yetki ve görevli mah
kemelerce kanun dairesinde verilmiş kararlardır. Yetki ve görev 
dışında, açık şekilde (!) kanuna aykırı olarak verilmiş kararla
rın bağlayıcı bir yönü bulunmayacağı tabiidir..» 

diyerek [D. 3 17.5.1968 e. 215 k. 252 (DÇN. II s. 471 no. 770)] tuttuğu 
yanlış yol sevinmek gerekir ki Danıştay Genel Kurulunca önlenmiştir. 
Gerçekten, idarenin uygulamaktan kaçındığı yargı kararlarının uygu
lanmasını sürüncemede bırakmak amacı ile Danıştayın danışmanlığı
na baş vurması olasılığı vardır. Danıştayımızın eski bir kararında, 

«..Daavî Dairelerince incelenerek daha önce karara raptedildiğine 
göre kaziyei muhkeme teşkil eden bu karar karşısında istişarî 
mahiyette işin tetkikiyle dilekçe sahibinin vaziyetine müteallik 
olarak başkaca mütalaa serdine mahal olmadığına ittifakla karar 
verilmiş..» 

olması [Tanzimat Dairesi 11.5.1938 e. 32 k. 25 (Der. 5 s. 16)] ve yargı 
kararlarının uygulanması konusunda Danıştaym danışma kararı vere
meyeceği düşüncesi [bak. DGK. 30.10.1966 e. 235 k. 236 (Der. 107-110 
s. 53)'de M. VARİNLÎ'nin ayrışık oyu] bu tehlikeden korunmak ama-
çındadırlar. Çekingenlik haklıdır. Ancak, yargı kararlarının sonuçları
nın ne olduğu ve nasıl yerine getirilmesi gerektiği fazlaca karmaşık 
olabilir. İdareye tanınmış danışma olanağının kötüye kullanılabilece
ği düşüncesi, Danıştaym danışmanlık görevinden çekinerek iyi niyetli 
idareyi karşılaşabileceği çetin hukuksal güçlükler karşısında yalnız 
bırakmasını haklı gösteremez. 
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1 — KARARDAN ÖNCE (Yürütmenin Durdurulması) 

Danıştay yargılama usulünde, Hukuk Usulündeki koruyucu 
tedbirlerin karşılığı, yürütmenin durdurulmasıdır. Yürütmeyi dur
durma koruyucu tedbir niteliğinde bir ara kararıdır (71). iptal 
davaları bakımından, yürütmenin durdurulması kararı verilebil
mesi için gerekli olan iki koşuldan, yani, işlemdeki sakatlığın açık 
olması ve işlemin yürütülmesinden zarar doğacak bulunmasından 
zarar koşulu özellikle iptal kararları için önemlidir. îşlemin yürü
tülmesinden doğacak zarar ilgilinin maddî ya da manevî zararı 
olabileceği gibi idarenin ileride tazminat ödemesinin önlenme
si de gereklidir (72). Ancak, sanıyorum ki, iptal kararı bakı
mından asıl önemli ve üzerinde durulması gerekli zarar sakat iş
lemin sonuçlarının kökleşerek artık geri dönüşün çok zor ya da 
olanaksız duruma gelmesidir. Bir yargı kararının uygulanmasının 
olanaksız olması hukuk düzeni ve yargıya duyulan güven açısından 
ağır bir zarar sayılmalıdır. 

İptal kararı verilmeden önce, yürütmenin durdurulması kara
rı ile, iptale benzer sonuçlar elde edilerek durum korunur ve so
nuç olarak iptal kararı verilirse, bu kararın gereği gibi uygulan
ması olanağı elde tutulmuş olur. Bu bakımdan, sakat işlemlerin 
sonuçlarının çok uzaklardan geri döndürülmesini önleyen yürüt
menin durdurulması kararı, aynı zamanda idarî kararlılığı sağla
yıcı bir görev de yapmış olur. 

2 — KARARDA 

Danıştayımız, uygulamayı sağlayıcı görevi ile ilgili olarak hu
kuka aykırı bulduğu işlemi iptal ederken şöyle bir seçim yapmak
tadır : iptal kararının yerine getirilmesi önceden görülmesi ve bi
linmesi güç karmaşık sorunlar ortaya çıkarabilecek nitelikte ise, 
idareye duruma göre davranış özgürlüğü bırakabilmek için ve uy
gulamada uyuşmazlık çıkar ise tekrar araya girmek üzere, soyut 
iptal ile yetinmektedir. 

(71) Yazarlarımız yürütmenin durdurulması kararları ile Hukuk Usulün
deki koruyucu tedbirler arasındaki usul ve nitelik benzemezliklerine 
dikkati çekmektedirler., [bak. DURAN «Hukuk Kurumu» s. 40 vd.; 
KIRATLI «Yürütmenin durdurulması» SBFD. C. XXI S. 4 s. 179]. An
cak, bu benzemezlikler ait oldukları alanların benzemezliğinin doğal 
sonucu olan ayrıntılar olarak kabul olunabilir. 

(72) bak. SARICA «Hukuk Kurumu» s. 29, 30; KIRATLI agm. s. 182. 
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Bazen de Danıştay idareye yine geniş bir seçim alanı bırakmak
la beraber, iptal kararının nasıl yerine getirilmesi gerektiği konusun
da direktifler de vermekte; ve eğer izlenmesi gereken yol ve yapıl
ması gerekenler iyice belirli ise, ya da idarenin kötü niyeti ortaya 
çıkmış ise, açık emirler vermektedir : 

a) Yol Gösterme 

İdarî yargıda, idare, yargı kararlarının genel anlamı ile bağlı
dır. 

«..Bir iptal kararı verildikten sonra, bu kararın konusun
da idare ancak, kararın maksat ve kapsamı içinde karar 
alabilir..» (73). 

İdarenin iptal kararından sonra girişeceği eylem ve işlemler iptal 
kararının «ışığında..» yapılacaktır (74). Bu eylem ve işlemlerin ip
tal karariyle güdülen amaca uygun olması, 

«..hukuka bağlı devletin uyması gerekli ilkeler gereği
dir..» (75). 

İptal kararlarının amacını ve kapsamını belli edici, ışık tutu
cu olması, özellikle idarenin tereddüde düşeceği sezilen konularda 
yol gösterici niteliklerinin güçlü olması gereği açıktır. Bu nitelikte
ki kararlar uygulamayı kolaylaştıracaktır. 

b) Emir 

«..İdarî kaza, faal idareye hizmet tanzimi hususunda emir 
»•e direktif veren bir merci olmayıp idarî tasarrufların ka
nuniye tini kontrol eden bir teşekküldür.» (76). 

Gerçekten de, bir Yüksek Mahkeme olan Damştaym görevi yargı 
denetimi yapmaktır. Danıştay idarenin üstü değildir. İdarenin so-

(73) D. 8 14.3.1962 e. 961/2648 k. 1647 (A.Z. s. 248 no. 354). 
(74) D. 5 2.7.1947 e. 292 k. 1503 (Der. 36-37 s. 109); D. 5 11.3.1952 e. 951/3554 

k. 716 (Der. 54-57 s. 343); D. 5 21.11.1961 e. 3138 k. 2838 (Der. 84-85 
s. 157); D. 5 30.11.1965 e. 964/1014 k. 2105 (Der. 97-99 s. 205); DDK. 
15.12.1967 e. 966/877 k. 1119 (DÇN. II s. 48 no. 101). 

(75) D. 5 7.1.1953 e. 952/2664 k. 25 (Der. 59 s. 225); D. 5 28.1.1953 e. 952/418 
k. 224 (Der. 59 s. 185); D. 5 30.4.1954 e. 82 k. 1404 (Der. 66 s. 104); 
D. 5 1959 k. 1559 (H. II s. 530); D. 5 1961 k. 2692 (H. II s. 71, 638). 

(76) D. 5 23.6.1948 e. 947/1116 k. 1116 (Der. 43-44 s. 107). 
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rumluluğuna verilmiş kamu hizmetleri ile ilgili konularda ona emir
ler veren bir organ olmadığı açıktır. 

Ancak, yargıcın görevi yalnız soyut biçimde uyuşmazlıkları çöz
mek olamaz. Uyuşmazlık çözülüp haklı-haksız ayrıldıktan sonra, 
haksız çıkan tarafa -yap yapma ver- diye emirler verilmesi yargı 
görevi içindedir. Bu emirler olmadan, uyuşmazlıkların çözümünün 
bir anlamı olamaz. Yargıç, haksız çıkan tarafa emir verdiği gibi, ay
nı zamanda bu yargı kararlarını uygulamakla, gereklerini yerine ge
tirmekle görevli devlet organlarına da emir vermiş olmaktadır. Bu 
ikinci emir Anayasanın 132 inci maddesine göre geniş anlamda bü
tün devlet organlarına verilmiştir. Dar anlamda ise ilgili yargı ka
rarının gereklerinin yerine getirilmesi, uygulanması görev olarak 
kimlere verilmiş ise, emir onlara yöneltilmiştir. 

îptal kararları ile ilgili olarak uygulama görevi idareye ve idare 
adına eylem ve işlem yapanlara verilmiştir. İptal davalarında ida
re davalı durumda olduğuna göre, hem haksız çıkan tarafa ve hem 
de uygulama ile görevli olana verilen emirler idare üzerinde toplan
maktadır. Kamu hizmetlerinin işlemesi ile ilgili emirler veremeye
cek olan Danıştay, bir iptal kararının uygulanması ile ilgili oldu
ğu ölçüde idareye gerekli emirleri verebilmelidir. Devletin yapısı 
gereği idarenin zorlama gücünü tekelinde tutması dolayısiyle yar
gı kararlarında görülen emirlerin soyut iptal kararlarından daha 
fazla bir etkisi olamayacağı ileri sürülebilir (77). Ancak, soyut iptal 
ile emir arasındaki fark, soyutluk-somutluk farkıdır (78). Emir ile, 
idareye iptalden sonra yapması gerekenler açıkça gösterilmiş, em
redilmiş ve böylece idarenin uygulama sırasındaki seçim yetkisi 
iyice daraltılmıştır. İdarenin, kendisine verilen emri yerine getir
memesi halinde onun ve onun adına işlem ve eylem yapanların 
sorumluluğuna gidilmesi daha kolay olacaktır. 

Danıştayımız, iptal kararından sonra izlenmesi gereken yol iyi
ce belirli ise, ya da idarenin kötü niyetli davranışlarıyla karşılaşı-

(77) bak. WEIL age. s. 59; ROQUE age. s. 402; FAYOLLE age. s. 72. 
(78) Yargı organlarının idareye emir veremiyecekleri klasik Fransız idare 

hukukunun bugün de geçerli sayılan bir ilkesidir. İdare-idarî yargı ay
rılığı ve idarenin yargı karşısında bağımsızlığı gibi, bu ilke de, bir yan
dan Fransızların geleneksel kavramlariyle açıklanmakta ve aynı za
manda da, Fransız Danıştayımn idareye karşı uyguladığı içtihadî bir 
«nezaket siyaseti» olduğu söylenmektedir. İdarî yargının idareye emir 
veremeyeceği ilkesi Fransada tartışmasız olmakla beraber, Fransız 
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labilecek ise, açık emir ve direktiflerini hüküm fıkrasına koymak
tan çekinmemektedir. Örneğin, 

«..mazerete müsteniden girilmeyen iki imtihan yerine iki 
imtihan hakkı daha verilmesine ve aksine yapılan işle
min iptaline .» (79), 

«..meşru mazeret sebebiyle başarılmayan imtihan yerine 
bir imtihan hakkı daha verilmesine ve aksine yapılan iş
lemin iptaline..» (80), 

«..davacının üçüncü sınıf derslerine devamına ve ikinci 
sınıf derslerinden imtihanının icrasına..» (81), 

«..terfi muamelesinin .. tarihine irca etmek suretiyle İsla
hı lazım geleceğine ve hilafına yapılan işlemin iptali
ne..» (83), 
«..terfie hak kazandığı tarihten itibaren terfinin yapıl
masına..» (84), 
«..eski görevine sınıf ve derece itibariyle denk bir göreve 
tayinine..» (85), 

«..müktesep hakkına muadil bir kadroya tayinine..» (86), 

«..davacının yevmiyesinin sekizinci derece birinci kade
me üzerinden ödenmesi gerektiğine..» (87), 

hukukçuları arasında da bu ilkenin yararlılığından kuşku edenler var
dır. Örneğin Profesör RIVERO, belirli ve kesin emrin soyut iptalden 
daha etkili olduğunu kabul ederek, Danıştayın yanlız kararının gerek
çesinde yapılması gerekenleri göstermesinin yeterli olmadığını söyle
yerek, direktiften emre geçilmesini ve bu emirlerin hüküm fıkrasına 
konulmasını önermektedir., [bak. RIVERO, «Le Huron au Palais-Royal 
(Recueil Dalloz) 1962 s. 38; «Le Système Français de Protection de 
Citoyens Contre l'Arbitraire à l'Epreuve des Faits («Mélanges en l'Hon
neur Jean DABIN) 1963 s. 830]. 

(79) D. 6 20.11.1946 e. 169 k. 474 (Der. 34 s. 176). 
(80) D. 6 11.3.1947 e. 946/822 e. 509 (Der. 35 s. 118). 
(81) DDUH. 1.7.1955 e. 42 k. 85 (Der. 71 s. 21). 
(82) D. 6 24.1.1950 e. 949/659 k. 771 (Der. 46-49 s. 361). 
(83) D. 5 22.5.1954 e. 953/931 k. 1577 (Der. 66 s. 97); D. 5 30.6.1954 e. 953/ 

2340 k. 2004 (Der. 66 s. 101). 
(84) D. 5 1954 k. 2015 (H. II s. 493). 
(85) D. 5 1963 k. 2260. 
(86) D. 5 9.3.1965 e. 964/4020 k. 579 (DÇN. s. 215 no. 361). 
(87) DDK. 9.12.1966 e. 492 k. 1598 (DÇN. s. 213 no. 359). 

116 



«..davanın kabulü ile davacı hakkında (4/10195 sayılı ka
rarnamenin) dokuzuncu maddesi gereğince muamele ya
pılması gerektiğine..» (88) 

karar verilmektedir. 

İptal edilen işlemin yenilenmesi konusunda Danıştayımızın yu
muşak anlayışı hatırlanırsa, uygulamada idareye bırakılması gerekli 
seçim yetkisinin dar tutulduğu yolunda bir çekince olmamalıdır. 
İptal kararlarının uygulanması konusunda gerektiğinde idareye 
açık emir ve direktifler verilmesi yararlıdır. 

c) İdare Yerine İşlem Yapma 

«. idare hukuku esaslarına göre idarî kazanın idare yeri
ne geçmek suretiyle idarî tasarruf tesisine cevaz verile
mez. İdarî kazanın rolü idarî tasarruf veya idarî fiillin 
kanuniyetini murakabe etmek ve bu tasarrufun esas ve 
maksat cihetinden kanuna aykırılığı sabit olduğu veya 
muamelede şekil ve selâhiyet noksanlığı bulunduğu tak
dirde tasarrufu iptal etmek ve talep edilmiş ise husule 
gelen zarar ve ziyanın tazminine hükmeylemekten iba
rettir..» (89). 

Kamu hukukunun en temel kurallarından biri yetki kuralıdır. 
Anayasamızın «..Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan 
almayan bir devlet yetkisi kullanamaz..» (m. 4) diye açıkça ortaya 
koyduğu bu kurala göre, bir işlem onu yapmaya kim yetkili kılın
mış ise ancak onun tarafından yapılabilecektir. 

Devlet organları yapıları ve çalışma kuralları bakımından ken
dilerine verilen görevlere uygun biçimde kurulmuşlardır. Hizmet 
gören bir örgütün yargılama yapması; uyuşmazlıkları çözmekle gö
revli organların hizmet alanlarında işlemler yapması yapıları ve 
çalışma kuralları bakımından da elverişsizdir. Örneğin, 

«..idare kurullarının idarî kaza selâhiyeti istimal etmek 
suretiyle verdikleri kararlar kazaî mahiyet taşıdıkların
dan idarenin yerine geçerek karar veremezler. Böyle hal-

(88) D. 12 17.11.1965 e. 3982 k. 1088 (Der. 97-99 s. 399). 
(89) D. 5 6.1.1954 e. 953/4151 k. 6 (Der. 64-65 s. 162). 
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lerde kendilerine düşen vazife itiraz konusu idarî mua
mele ve kararı kanun hükümleri dairesinde tatbik ederek 
tasdik veya iptal etmekten ibarettir . (Aksi davranış) mu
hakeme usullerine ve kaza esaslarına aykırıdır..» (90). 

Yargı organı, uyuşmazlığı çözmek amacı ile sorunu hukuksal 
yönden incelemiştir. Verdiği kararların hukuka uygun olarak na
sıl yerine getirilmesi gerektiğini, hangi eylem ve işlemlerin yapıla
cağını bilecek durumdadır . Buna karşılık idare, hizmetin koşulları
na hukuksal denetim yapan yargı organına göre daha yakındır. Hiz
meti görme sorumluluğunu yüklenmiş olan idare, yargı kararları
nı hizmetin yapısı ve gerekleri açısından nasıl yerine getirmesi ge
rektiğini daha iyi bilecek, yargı kararlar ı ile hizmet gereklerini bağ
daştıracak durumdadır . 

Bu nedenlerle, yargı organları idare yerine işlem yapamazlar. 
Danıştayımızın ilkeyi uygulamasından örnekler alırsak : idarî yar
gı sakat işlemi iptal ett ikten sonra idare yerine geçerek vergi mik-
tarlayamaz (91); kamu görevlisinin, yükselme isteminin reddi ka
rarının iptalinden sonra yükseltme kararı veremez (92), askerde 
geçen süreyi hizmet süresine ekleyemez (93), uzaklaştırılma işlemi 
iptal olunan kamu görevlisinin eski görevine ya da eşiti göreve 
atanması idarenin işlemleriyle olur (94), emekliye ayırma işlemi ida
renin yetkisindedir, idarî yargı tarafından yapılamaz (95). 

(90) D. 6 9.3.1967 e. 964/3160 k. 702 (DÇN. II s. 57 no. 115). 
(91) D. 4 24.2.1941 e. 939/9953 k. 1532 (Der. 17 s. 56); D. 4 24.2.1941 e. 939/ 

10309 k. 1533 (Der. 17 s. 54). 
(92) D. 5 7.10.1953 e.952/2934 k. 2460 (Der. 62-63 s. 173); D. 5 6.1.1954 e. 953/ 

4151 k. 6 (Der. 64-65 s. 162); D. 5 15.4.1955 e. 954/831 k. 920 (Der. 70 
s. 127). 

(93) DDUH. 12.1.1951 e. 950/253 k. 12 (Der. 50-53 s. 91). 
(94) DDGK. 19.6.1948 e. 4 k. 73 (Der. 41 s. 58); D. 5 30.1.1948 e. 148 k. 159 

(Der. 38-39 s. 196); D. 5 30.4.1948 e. 947/1841 k. 745 (Der. 41 s. 107); 
D. 5 21.5.1948 e. 947/695 k. 870 (Der. 41 s. 159); D. 5 11.12.1948 e. 786 
k. 1833 (Der. 46-49 s. 164); DDUH. 26.1.1951 e. 950/465 k. 36 (Der. 50-53 
s. 97); D. 5 5.11.1956 e. 955/3719 k. 2847 (Der. 76 s. 33); D. 5 28.1.1958 
e. 956/272 k. 169 (Der. 79-80 s. 116); D. 5 11.12.1958 e. 956/4595 k. 350 
(Der. 79-80 s. 94); D. 5 1959 k. 1526 (H. II s. 297); D. 5 8.6.1961 e. 960/ 
380 k. 1668 (9.7.1966 k. 7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararından Der. 
103-106 s. 77); D. 5 21.11.1961 e. 3138 k. 2838 (Der. 84-85 s. 157); D. 5 
8.12.1961 e. 1095 k. 3274 (Der. 85-86 s. 180); D. 5 1962 k. 1210 (H. II 
s. 558) D. 5 16.3.1964 e. 962/5394 k. 1193 (1966 k. 7 sayılı İçthadı Bir-

118 



Yargı kararlarının uygulanmasının idarenin görevine girdiği ve 
yargı organlarının idare yerine işlem yapamayacakları ilkesi de, di
ğer ilkelerde olduğu gibi abartılmadan uygulanmalıdır. İptal ka
rarı işlemi ortadan kaldırır. İdarenin iptal edilmiş bir işlemi geri 
almasının gereği yoktur. İptal kararı ile beklenen sonuçların ken
diliğinden doğduğu durumlarda da idarenin araya girerek kararı 
uygulaması gerekmeyecektir. Diğer yandan, Danıştay idareyi yargı 
kararına uygun işlem ve eylem yapmaya zorladığına göre, gereken 
işlemleri idare aracılığı ile yaptırabilmektedir. Öyle ise, özel du
rumlarda, yargı kararlarının uygulanmasını sağlamak için Danış-
tayın idare yerine geçmesine ve kararında bunu belirtmesine bir 
engel olmadığı ve bunun, hakkın elde edilebilmesi bakımından ya
rarlı olacağı da düşünülebilir (96). 

3 — KARARDAN SONRA 

a) Açıklama (Tavzih) 

Danıştay Kanununun 101 inci maddesine göre «Dava Daireleri 
veya Dava Daireleri Kurulundan verilen kararlar müphem ise ya
hut birbirine aykırı hüküm fıkraları taşıyorsa, taraflardan her biri 
kararın tavzihini veya aykırılığın kaldırılmasını isteyebilir..». Yar
gı kararlarının uygulanması konusunda idareye yol göstermek ve 
uygulamadan doğacak uyuşmazlıkları kısa yoldan önlemek için bu 
yoldan yararlanılmaktadır. 

Ancak, bu konuda, 101 inci maddedeki «..Tavzih veya aykırılı
ğın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir..» 
deyişinin anlamı çözülmek gerekir. Çünkü Danıştay, eski Da
nıştay Kanununun 52 inci maddesinde de bulunan, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 445 inci maddesindeki hükme benzer 
bu hükme dayanarak, uygulanmış saydığı kararların açıklanmasını 

leştirme kararından); D. 10 21.6.1965 e. 242-202 k. 66 (Der. 95-96 s. 
421); D. 10 1.61966 e. 17 k. 1547 (Der. 103-106 s. 369). 

(95) bak. D. 5 6.4.1946 e. 945/709 k. 593 (Der. 32 s. 48). 
(96) Örneğin, oylama ile karar alan bir kurulda, kurul kararının anonimli-

ği ve belki de oyların gizliliğine güvenilerek açıkça yargı kararları 
çiğnenmek istenirse, Danıştay kendi kararının bu kurul kararı yerine 
geçtiğini belirterek, uygulamayı, bu kararı uygulamakla görevli orga
nın sorumluluğuna vermesi ve onu zorlamasının yararlı olacağı düşü
nülebilir. 
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reddedebilmektedir (97). Oysa bu hükümden, uygulamanm üzerin
den uzunca bir süre sonra uyuşmazlık çıkarılmasını önlemek için 
yararlanılabilir. Yoksa, Danıştay Sekizinci Dairesinin belirttiği gibi, 

«..ilâm tatbik edilmedikçe ihtilâf doğmayacağı için tavzi
hi de istenemiyeceğine göre tatbikin ileri sürülmesi ve 
bunun kabulü takdirinde tavzih müessesesinin işlemesi
ne imkân olmayacağı..» (98). 

açıktır. 

b) Yeni Dava 

İptal kararından sonra, uygulamada uyuşmazlık çıkarsa ya da 
idareyi yargı kararına uymaya zorlamak gerekirse bu yeni bir. dava 
ile olacaktır. 

(97) D. 5 8.10.1953 e. 2553 k. 2472 (Der. 62-63 s. 186); DDK. 10.5.1968 e. 241 
k. 416 (DÇN. II s. 63 no. 126). 

(98) D. 8 23.1.1962 e. 960/10628 k. 245 (A.Z. s. 94 no. 138). 
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V — UYGULAMA İÇİN DAVA 

Yargı kararlarını uygulamak idarenin görevidir. İdare bu gö
revini kendiliğinden yani herhangi bir istem olmadan yerine getir
melidir (99). İptal kararlarının uygulanması —etki genel olduğun
dan— herhangi bir ilgili tarafından da istenebilir. Yargı kararının 
uygulanması için idareye gerekli süre, işin niteliğine göre değişen 
«..makul bir süre..» olmalıdır. 

«..idare iptal kararını makul bir müddet içinde yerine ge
tirmez veya bu iptal kararının maksat ve şümulüne uy
gun yeni bir işlem tesis etmez ise..» (100) 

ilgililer uygulamayı sağlamak için yeni dava açabilirler. Uygulama 
için idareye başvurulmuş ise, red kararı verilmiş sayılması için 
Danıştay Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca üç ay beklemek 
gerekmez. 

Yargı kararlarının uygulanması zorunluluğu bir süre geçmesi 
ile ortadan kalkmamalıdır (101). 

Uygulamanın sağlanması için açılabilecek dava türlerinden, bi
ri uygulamayı red işlemleri ile yargı kararına aykırı işlemlerin ipta
lini sağlayacak olan iptal davasıdır. Uygulamamadan doğan zarar
ları karşılayacak dava türü ise, idarî yargıda tam yargı davası ola
rak isimlendirilmesi alışılagelmiş olan tazminat davasıdır : 

(99) bak. DURAN «Kronik» (İHFM. C. XXXIII S. 3-4) s. 408; aynı fikir 
YAYLA «Jurisprudence du C. E.» (Annales de la Faculté de Droit 
d' Istanbul T. XVIII no. 29-32 (1968) ) s. 610. 

(100) D. 12 6.6.1967 e. 195 k. 1020 (Der. 115-118 s. 475). 
(101) DURAN Danıştay Onuncu Dairesinin bir kararını [D. 10 10.4.1967 e. 
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\ — İPTAL DAVASI 

İdare, yargı kararlarının gereklerini yerine getirme görevini ey
lem ve işlemler yaparak yerine getirecektir. Yargı kararının uygu
lanması için yapılan işlemler ve uygulamama biçiminde yapılan 
olumsuz işlemler iptal davalarına konu olabilir. Yargı kararlarının 
uygulanmaması ya da yanlış veya eksik uygulanması üzerine ilgi
liler bu işlemlerin iptalini isteyebilirler. 

Bu konudaki iptal kararları, denetici ve zorlayıcı olarak ayrı
labilir : 

1 — DENETİCİ İPTAL 

Denetici iptal kararları, Danış tayın uygulamayı denetim ve uy
gulamadan doğan uyuşmazlıkları çözme görevinin sonucudur. İda
re yargı kararını uygulamamaktadır. Ya da uygulamaya geçmiştir 
fakat ilgili uygulamanın başka yolda olması gerektiği kanısındadır, 
yani uygulamanın yargı kararma uygunluğu konusunda uyuşmaz
lık çıkmaktadır. Danıştay, yargı kararının uygulanmadığını sapta
yınca bu işlemi iptal edecek, uygulama için yapılan işlemlerin yar
gı kararına ve hukuka uygun olup olmadığını denetleyecektir (102). 
Danıştayın rolü denetici olduğu kadar idareye yol gösterici de ol
maktadır ve özellikle iptal kararlarının sonuçlarının karmaşıklığı 
nedeniyle böyle bir denetim ve yol gösterme gereklidir. 

966/2403 k. 921 (Der. 111-114 s. 313 ve 115-118 s. 350)] örnek göstererek, 
iptal ilâmlarının herhangi bir süreye tabi olmadan infazının mutlaka 
sağlanması gerektiğini, idare ilâmın infazına girişmedikçe zaman aşı
mının söz konusu olamayacağını belirtiyor..» agm. s. 406. 

Tazminat hükümleri taşıyan yargı kararları ise on yıl içinde ilgili 
tarafından aranmaz ise idare lehine zamanaşımına uğrar., [bak. D. 5 
24.5.1967 k. 3158 (AÎB. S. 14 s. 4 no. 8)] . 

(102) Danıştayın uygulamayı denetici görevinin yalnız idare aleyhine işle
yeceği düşünülmemelidir; çok kez uygulama hukuka uygun buluna
rak iptal istemleri reddedilmektedir [örnek olarak bak. D. 5 9.1.1958 
e. 956/5226 k. 5 (Der. 79-80 s. 90); D. 5 1959 k. 1355 (H. II s. 460); 
D. 5 20.1.1960 e. 958/1949 k. 113 (Der. 83-84 s. 112); DDK. 24.12.1965 
e. 244 k. 1309 (DÇN. s. 249 no. 411); D. 12 1966 e. 206 k. 1536 (ODDA. 
s. 322 no. 1097); DDK. 30.6.1967 e. 966/687-722 k. 706 (Der. 115-118 
s. 125); DDK. 30.6.1967 e. 201 k. 707 (Der. 115-118 s. 131)] 
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2 — ZORLAYICI İPTAL 

İdare yargı kararını uygulamıyor örneğin, iptal edilen işlemi 
uygulamaya ya da aynı nitelikte işlemler yapmaya devam ediyor 
ise, ikinci kez iptal kararı almanın yararı ne olabilir? Uygulama için 
işlemler yapılmamışsa, diğer bir deyişle idare hareketsiz kalmışsa 
iptal elde edilmiş fakat durum değiştirilememiş demektir. İptal ka
rarı verilmiş işlemlerin yürütülmesi halinde ise, aynı işlemin bir
den çok iptali olanağı yoktur. İptal ile işlem hukuken ortadan kalk
mıştır. 

Kuramsal olarak ikinci kez iptallerin, uygulamayı red işlemleri 
için olduğu söylenebilir ama görüldüğü gibi, iptal kararının zorla
yıcı olmak bakımından etkisi kuşku vermektedir. Bununla beraber, 
sonraki iptal kararları idareye hukuka aykırı ve yanlış yolda oldu
ğunun belirtilmesine yarayacağından büsbütün de gereksiz sayıl
mamalıdır. 

İdarenin yargı kararını uygulamamak konusundaki iradesi ve 
kötü niyeti açıkça ortaya çıkmış ise artık, idarenin ve idare adına 
işlem yapan kişilerin sorumluluğuna gidilerek uygulama o yolla 
sağlanacaktır. 

B — TAZMİNAT DAVASI 

Yargı kararlarının uygulanmamasından doğan tazminat hüküm
lerini uygulama yerine tazminat, uygulamama, geç ya da kötü uy
gulamadan doğan zararları karşılayıcı tazminat ve zorlayıcı tazmi
nat hükümleri olarak ayırabiliriz (103). 

1 — UYGULAMA YERİNE TAZMİNAT 

Uygulamada olanaksızlık varsa ve bu nedenle yargı kararının 
gerekleri yerine getirilemiyorsa ya da eksik olarak yerine getirile-
biliyorsa Danıştay Kanununun 95 inci maddesine göre idare tazmi
nat verir. Uygulamama işlemi hukuka aykırı olmayınca ilgilinin ip
tal kararından elde edebileceği tek yarar bu tazminat olacaktır. Da-

(103) Bence, yargı kararının uygulanmasını sağlayıcı bir yol olan idare adı
na işlem yapan kişinin malî sorumluluğu da, idareye karşı açılacak 
tazminat davası ile birlikte ve onun içinde incelenerek karara bağlan
malıdır. Bu konuyu «idare adına işlem yapan kişiyi zorlama» sorunu 
ile birlikte ele alacağım. 
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nıştay Kanununun 95 inci maddesindeki, «..Danıştay ilâmlarının 
icaplarına göre işlem veya eylemi tesis etmeyen idare aleyhine, Da
nıştay'da maddî ve manevî tazminat davası açılabilir..» hükmü ge
nel bir hüküm olmayıp, Beşinci Dairenin bir kararında da belir
tildiği gibi, 

«..hukuken yerine getirilmesi mümkün olmayan haller 
için..» 

uygulanır (104). 

Önemle belirtmek gerekir ki, idarenin yargı kararlarının gerek
lerini yerine getirme görevinin tazminata dönüşmesi istisnaidir. Ana
yasa Mahkemesinin, 

«..idare hukuku ilkelerine göre, idarî eylem ve işlemler 
dolayısiyle kişinin uğrayacağı zararların ancak para ile 
tazmin edilmesi gerekli olup, uğranılan zararın aynen gi
derilmesi ve eski halin geri getirilmesi sözkonusu değil
dir... Anayasanın 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasın
da idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı 
ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiş ve idareye ancak 
malî bir sorumluluk yüklenebileceği ilkesi açıklanmış bu
lunmaktadır..» (105) 

demiş olması, ilkelerde büyük yanılgıların sonucudur : Bu, yargı 
kararlarının yerine getirilmesi konusundaki denetimin idarî yar
gının görevi içinde olduğunun anlaşılmadığı, idarenin zorlana-
mayacağı, uygulamama dolayısiyle ancak tazminat istenebileceği bi
çiminde eski —fakat yazık ki halâ tek tük rastlanan (106) anlayışın 
daha da ağırlaşmış olarak ortaya çıkmasıdır. İdare hukukumuzda, 
«..idareye ancak malî bir sorumluluk yüklenebileceği..» biçiminde 
bir ilke yoktur. İptal kararlarında ilke, sakat işlem yapılmasa idi 
ne olacak idi ise ona göre durumun düzeltilmesi ve sakat işlemlerin 
izlerinin olabildiği kadar silinmesidir. Anayasamızın 114 üncü mad
desindeki «..İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı öde
mekle yükümlüdür..» hükmü idarenin —hattâ kusuru bile aran
maksızın— sorumluluğunu Anayasa ilkesi geçerliliğine bağlamış 

(104) Amme İdaresi Dergisi C. 1 S. 1 s. lll'de yayınlanan bu kararın tarih 
ve sayıları gösterilmemiştir. 

(105) Any. Mah. 13.3.1964 e. 963/162 k. 19 (RG. 11.6.1964). 
(106) bak. D. 12 1966 e. 280 k. 2704 (ODDA. s. 231 no. 775). 
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olan genel bir hükümdür. Bu genel hükmün, idareye ancak malî 
bir sorumluluk yüklenebileceği biçiminde zaten var olmayan bir 
ilke ile ilişkisi de olamaz. 

Danıştay Kanununun 95 inci maddesi hükmü, Profesör DU-
RAN'ın da belirttiği gibi (107), objektif bir sorumluluk getirmiştir. 
Daha önce Danıştay idarenin kusurlu sayılmadığı durumlarda taz
minat istemlerini reddetmekte (108), ve hattâ tazminat vermek için 
«ağır kusur» arayarak kişilerin zararlarının karşılanamamasma yol 
açmaktaydı (109). 95 inci madde ile getirilen objektif sorumluluk 
karşısında bugün, zararlar idarenin kusuru olmadan da —olanak
sızlıkta idarenin kusuru olmayabilir— ödenecektir. Getirilen yeni
lik haklı ve yararlıdır. 

2 — ZARAR KARŞILAYICI TAZMİNAT 
Uygulamama ya da geç, eksik, kötü uygulamadan doğan zarar

ları karşılamak için verilen tazminat gerçek bir tazminattır. Doğan 
zararlar genel hükümlere göre ödenir. Uygulamayı ve de doğru 
uygulamayı istemek hakkı saklıdır. Sorumluluk, genellikle hizmet 
kusurundan doğan sorumluluktur. Danıştayımız idarenin yargı ka
rarını uygulamamasını öteden beri «ağır hizmet kusuru» saymak
tadır (110). 

3 — ZORLAYICI TAZMİNAT 

Yargı kararlarını uygulamaya zorlamak için idarenin tazmina
ta mahkûm edilmesi düşünülebilir. Profesör DURAN Türk Hukuk 
Kurumunun düzenlediği 26.3.1966 günkü konuşmasında bu konuda 
şöyle demektedir : «.. idarenin ..mesuliyeti 94 üncü madde ile mut
lak ve muhakkak olacaktır ve bu .. (yargı kararının uygulanması
nın) .. vasıtasıdır. Bu bir «astretreinte» dir. Fransa'da yasak olan 
idare için verilen hükmü belli zamanda yerine getirilmemesi halin
de her geçen gün cezaî şart gibi 1000 lira, 10000 lira takdir etmek 
hakkı ve her zaman bunu yenilemek hakkını mahfuz tutan Danışta-

(107) DURAN «Hukuk Kurumu» s. 104, 105; YAYLA agm. s. 609. 
(108) Örnek olarak bak. D. 5 15.2.1950 e. 949/2197 k. 331 (Der. 50-53 s. 308). 
(109) D. 10 21.6.1965 e. 242-202 k. 66 (Der. 95-96 s. 421); D. 10 27.1.1966 e. 965/ 

1598 k. 113 (Der. 100-102 s. 330); D. 10 11.6.1966 e. 17 k. 1547 (Der. 
103-106 s. 369). 
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yın hakkını bu hüküm istemedikleri halde yahut kendileri istese
ler de istemeseler de bu «astrainte» yetkisini haizdir.. Yüksek 8 nei 
Daire bu yetkisini kullanmıştır. Mükerreren tatbik edilmeyen ilâm
lar hakkında yanılmıyorsam def'atla yani bir, iki, üç defa tazmina
ta hükmetmişt i r ve bu sırf ilâmın infazını temine matuftur, yoksa 
ilgilinin uğradığı zararı telafi için değil, ..yani zorlayıcı bir müeyyi
dedir, bir cezadır idareye, ilgilinin davacının zararı değil sade
ce..» (111). 

Damştayımızın da, manevî tazminat istemlerinden yararlana
rak bu yolu tuttuğu izlenimini veren kararlar ı vardır. Örneğin, Dava 
Daireleri Kurulu emeklilik işlemi iptal edilen bir hava subayının 
göreve dönüşünün bir yıl kadar gecikmesini 30 000 T.L. (112); On-
ikinci Daire, bir doçentin profesörlüğe yükseltilmeme işlemi iptal 
edildiği halde bu kararın gereğinin yerine getirilmemesini 50 000 
T.L. manevî tazminata hükmederek cezalandırmıştır (113). 

Sanıyorum ki, tazminatın idareyi zorlama amacıyla kullanılma
sı uygun değildir. Tazminatın zorlayıcı olması, doğmuş zararın üze
rinde ya da zarar karşılanmış ya da doğmamış olduğu durumlarda 
da ödettirilmesi demektir. Oysa, ilgiliye zararının üzerinde tazmi
nat verilmesi tazminat kavramı ile bağdaşmaz. Üstelik, kötü yöne-

(110) D. 5 2.7.1947 e. 292 k. 1503 (Der. 36-37 s. 109); D. 5 30.6.1948 e. 529 k. 
1185 (Der. 45 s. 89); D. 5 7.3.1950 e. 949/509 k. 558 (Der. 50-53 s. 314); 
D. 5 7.1.1953 e. 952/2664 k. 25 (Der. 59 s. 225); D. 5 28.1.1953 e. 952/418 k. 
244 (Der. 59 s. 185); D. 5 7.10.1953 e. 952/2934 k. 2460 (Der. 62-63 s. 173); 
D. 5 15.10 1953 e. 1875 k. 2554 (Der. 62-63 s. 170); D. 5 31.12.1953 e. 885 
k. 4112 (Der. 62-63 s. 185); D. 5 30.4.1954 (Der. 66 s. 104); D. 5 1959 
k. 1595 (H. II s. 530); D. 5 1961 k. 2692 (H. II s. 71, 638); D. 5 9.3.1965 
e. 964/4020 k. 579 (DÇN. s. 215 no. 361); D. 8 27.3.1963 e. 962/2425 
k. 1899 (Der. 89-90 s. 196); D. 8 10.11.1964 e. 963/9050 k. 7824 (Der. 
93-94 s. 354); D. 8 17.12.1964 e. 4181 k. 8356 (Der. 93-94 s. 376); DDK. 
20.1.1967 e. 965/472 k. 49 (DÇN. II s. 65 no. 128); D. 5 22.2.1968 k. 506 
(AÏD. C. I S. 1 s. 112). 

(111) «Hukuk Kurumu» s. 108. 
Zorlayıcı tazminat Fransada kullanılmaktadır. Bir Fransız yazarı

nın verdiği örneğe göre, Danıştayın 16.ekim.1949 da verdiği iptal ka
rarma uymayan idare, 9.temmuz.l952 de 5.000.000 frank, uymama de
vam ettiği için 23.arahk.1955 de 4.000.000 frank tazminata mahkum 
edilmiştir.. [ODENT «Contentieux Administratif» Paris 1965-1966 s 
859]. 

(112) DDK. 3.6.1966 e. 965/389 k. 683 (Der. 103-106 s. 113). 
(113) D. 12 24.3.1969 e. 2469 k. 541 (AİD C.2 S. 3 s. 196) 
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ticiİer için devlet kesesinden ödenecek tazminat hiçbir zorlayıcı 
etki yaratmayabilir. Yargı kararlarını uygulamayan idarenin bu ko
nudaki davranışına karşılık, ceza olarak tazminat alınmasının an
lamı yoktur. İdareye verilmiş ödenekler kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesi için verilmiştir, yoksa para cezası ödensin diye değil. 

Bu arada Danıştayımızm zorlayıcı tazminat da sayılabilecek 
bir uygulamasına dikkati çekelim : sürekli zararlarda, örneğin gö
revinden uzaklaştırılmış kamu görevlisinin uğrayacağı aylık ve öde
nek kayıplarının yargı kararı uygulanıncaya kadar tazminat olarak 
ödenmesine hükmedilmektedir. Bu uygulamaya yalnız kararın uy
gulanmaması halinde değil, çok kez iptal kararına ek olarak baş 
vurulmaktadır (114). Sürekli nitelikteki zararların belirli aralıklar
la ödetilmesi her şeyden önce, ilgilinin zarara uğramamasını sağlar. 
Aynı zamanda yöneticiler üzerinde de iyi bir psikolojik baskı etkisi 
yapabilir. 

(114) D. 5 21.11.1940 e. 1752 k. 1942 (Der. 16 s. 14); D. 5 7.1.1953 e. 952/2664 
k. 25 (Der. 59 s. 225); D. 5 31.12.1953 e. 885 k. 4112 (Der. 62-63 s. 185); 
D. 5 7.10.1953 e. 952/2934 k. 2460 (Der. 62-63 s. 173); D. 5 7.10.1953 e. 
952/569 k. 2462 (Der. 62-63 s. 175); D. 5 15.10.1953 e. 1875 k. 2554 (Der. 
62-63 s. 170); D. 5 24.12.1953 e. 952/3119 k. 3759 (Der. 61 s. 66); D. 5 
30.4.1954 e. 82 k. 1404 (Der. 66 s. 104); DDUH. 27.3.1959 e. 24 k. 92 
(Der. 81-82 s. 31); D. 8 13.11.1961 e. 600 k. 3709 (Der. 85-86 s. 235); 
D. 8 23.11.1962 e. 960/9474 k. 231 (A.Z. s. 184 no. 267); D. 8 27.3.1963 
e. 962/2435 k. 1899 (Der. 89-90 s. 196); D. 8 1.4.1963 e. 962/3587 k. 2260 
(Der. 89-90 s. 194); D. 8 17.12.1964 e. 4181 k. 8356 (Der. 93-94 s. 376); 
D. 5 9.3.1965 e. 964/4020 k. 579 (DÇN. s. 215 no. 361); DDK. 7.10.1966 
e. 965/26 k. 958 (Der. 107-110 s. 98); D. 10 17.1.1967 e. 966/1362 k. 1019 
(Der. 115-118 s. 347). 
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VI — İDARE ADINA İŞLEM YAPAN KİŞİNİN ZORLANMASI 

İdare, Anayasa gereği uymak zorunda olduğu yargı kararlarına 
uymuyorsa, bunları uygulamıyorsa açılacak yeni iptal davaları ile 
bu davranışın hukuka aykırı olduğu bir kez daha ortaya konur, taz
minat davalariyle doğmuş zararlar ödetilir. Yargı kararlarına uy
mama ve uygulamama devam ediyor ise, artık karşımıza soyut bir 
kavram olarak idareyi almanın anlamı kalmaz. İdare kavramının 
arkasındaki, idare örgütü içinde gizlenen kişileri açığa çıkarıp on
ların sorumluluğuna gitmek gerekli ve zorunlu olur. 

İdare adına işlem yapan kişilerin sorumluluğu a) malî sorum
luluk b) ceza sorumluluğu olabilir. 

A — MALÎ SORUMLULUK 

Yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle idare adına işlem 
yapan kişinin sorumluluğuna gidilecektir. Ancak, böyle bir kişisel 
sorumluluğun hukukumuzda dayanağının ne olduğu, hangi yargı 
yerinin görevine girdiği gibi bazı ön sorunların çözümü gereklidir. 
Olabilir çözümleri şöyle sıralayabiliriz : 

1 — KİŞİSEL KUSUR SAYMA 

İdare adına işlem yapan kişinin sorumluluğu konusunda ço
ğunluk görüşü yargı kararlarının uygulanmamasını idare adına iş
lem yapan kişinin kişisel kusuru saymaktadır (115). Yargı kararı-

(115) bak. SARICA «İdarî Kaza» Istanbul 1942 s. 265; «Hukuk Kurumu» 
s. 20; DURAN «Hukuk Kurumu» s. 108 vd. FEYZİOĞLU «Hukuk Ku
rumu» s. 164; ÖZYÖRÜK «İdarî Yargı Dersleri» Ankara 1969-1970 s. 
127, 128; ÖZKOL «Devlet parası ile Danıştay kararı yırtmak» (Akşam 
4.2.1968); YAYLA «Note : La Sanction de l'Inexécution des Arrêts du 
Conseil d'Etat (Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul) Tome 
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ni uygulamamak kişisel kusur sayılınca, ilgililer sorumlu kişiye 
karşı adlî yargıda dava açarak uğradıkları zararları ona ödetecek
lerdir. 

İdare adına işlem yapan kişinin yargı kararlarını uygulamaya 
zorlanması bakımından bu çözümün etkili olacağını kabul etmek 
gerekir. Tazminata mahkûm edilme korkusu, idare adına işlem 
yapan kişileri yargı kararlarına uygun davranışlarda bulunmaya, 
yargı kararını uygulama yolunu seçmeye zorlayabilir. Ancak, ben
ce bu çözümün sakıncaları yararından fazladır : İdare adına işlem 
yapan kişinin sorumluluğunda adlî yargının görevli sayılması uy
gun değildir. Bu konu adlî yargının hem uzmanlık alanı ve hem de 
yetkisi dışındadır : Kamu görevlisine karşı kişisel kusurdan dolayı 
açılan davada adlî yargı kendi kurallarına göre yargılama yapacak
tır. Adlî yargının elindeki sorumluluk ölçüsü «haksız fiil» (Borçlar 
Kanunu m. 41) dir. Uzmanlık alanı dışında, karmaşık idare örgü
tünün işleyişi içinde kimin ya da kimlerin haksız fiilinin bulundu
ğunu arayan adlî yargı, ya kişiyi kusurlu bulmayacak —ki bu du
rumda idare adına işlem yapan kişi kurtulmuş olacaktır—, ya da 
bütünüyle veya bir parçası ile kusurlu bularak tazminata mahkum 
edecektir. 

Böyle bir çözüm kabul olunamaz. Adlî yargıyı görevli kabul et
mek için önce, «kişisel kusur = haksız fiil» eşitliğini kabul etmek 
gerekir (116). Oysa, kişisel kusur, Borçlar Kanununun 41 inci mad-

XVIII Nos. 29-32 (1968) s. 611. U. MUMCU da «Türk Hukukunda İp
tal Kararlarının Yerine Getirilmesi ve Sorumluluk» adlı AÜHFD. 
C. XXVII. S. 3-4 de yayınlanmakta olan incelemesinde «kişisel kusur» 
görüşüne katılmakta; ancak 657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kar
şısında, haklı olarak, adlî yargıda böyle bir sorumluluğun işletileme
yeceğini söylemektedir. 

Yargı kararlarının uygulanmamasını ajanın kişisel kusuru sa
yan görüş klasik Fransız yazarları tarafından da uygulamayı sağla
yacak son yol olarak kuvvetle savunulmuştur [bak. DUGUIT «Les 
transformations du droit public» Paris 1913 s. 220; BARTHELEMY 
«L'obligation de faire eu de ne pas faire et son exéecution forcée dans 
le droit public» (Revue du Droit Public.) 1912 s. 476; HAURIOU «No
te. C. E. 22. Juillet 1910 Fabrègues» (Recueil Sirey) 1911, 3, 12; JEZE 
«De la Force de Vérité Legale Attachée par la Loi à l'Acte Juridic-
tionel» (Revue du Droit Public.) 1913 s. 467; KELLERSON «Des Ef
fets de l'Annulation pour Excès de Pouvoir» Bordeaux 1915 s. 135; 
s. 135; FAYOLLE «Peut-on Contraindre l'Administration à Exécuter 
les Décisions de Justice?» Nancy 1926 s. 167]. 

(116) Kişisel kusur ile haksız fiil eşitliği bazen doğru olabilir. Aynı eylem, 
ceza hukuku bakımından, «suç», idare hukuku bakımından, «kişisel 
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desindeki haksız fiil değildir. Bu bir idare hukuku terimidir vt her-
şeyden önce, doğan zararın bütününün ya da bir parçasının ilgili 
kamu görevlisinin üzerinde kalacağını belirtir. Bir kamu görevli
sinin hizmet içinde ve hizmet dolayısiyle sorumluluğunu saptamak 
için, bu davranışların hizmet içinde ve hizmet koşullarına göre de
ğerlendirilmesi zorunludur. 

Adlî yargı zarara bütünüyle ilgili kamu görevlisinin kusurunun 
yol açtığı yargısına vararak onu tazminata mahkûm etmişse ve bu 
kişi zarardan idarenin sorumlu olduğu inancında ise, ödediği zarar 
için idarî yargıda, idareye karşı tazminat davası açacaktır (117). Za
rara hem idarenin ve hem de ilgili kamu görevlilerinin kusurları 
birlikte yol açmış ve adlî yargı da bunu görerek ilgiliyi zararın bir 
kısmına mahkum etmişse yetkisi dışına çıkmış demektir. İdarenin 
sorumluluk payı ile ilgili görevlinin payı bir bütün, yani zarardır. 
Bu bütünün bir parçası için yargıya varmak aynı zamanda kalan 
parçası için de yargıya varmak demektir. Yani adlî yargı zararın 
bir parçası için ilgili kamu görevlisini sorumlu tutarsa, kalan kı
sım idarenin sorumluluk payı demektir ki kamu hukuku kuralları 
içinde idareyi yargılamaya yetkili olan yargı yeri adlî yargı değil, 
idarî yargıdır. 

Dolayısiyle, kişisel kusurdan dolayı kamu görevlilerinin adlî 
yargıda yargılanacaklarını kabul etmek için haksız fiil, kişisel ku
sur eşitliği dışında bir de ilgili davranışın yalnız idare adına eylem 
ve işlem yapan kişinin kusurundan doğduğunu kabul etmek gerek
mektedir. Oysa, örneğin yargı kararlarının yerine getirilmemesi 
açıkça Anayasaya aykırı bir davranış olmakla beraber, idarî bir iş
lemdir. Çoğu kez hizmetle ilgisiz sayılamaz. Bazen hukuka uygun 
bile olabilmektedir. Hizmetle bu derece iç içe olabilen bir konuda, 
daha başlangıçta idare adına işlem yapan kişiyi sorumlu tutmak 
haksızdır. Yargı kararlarına uyulmamasını ve bunların gereklerinin 
yerine getirilmemesini hizmet şartları içinde incelemeye yetkili ve 
yetenekli olan idarî yargıya yollamak zorunludur. 

kusur» ve özel hukuk bakımından, «haksız fiil» olarak nitelendirilebi
lir. Ancak eşitlik her zaman doğru değildir; bu kavramlardan herbiri 
kendi alanları içinde anlamlandırılması gerekli kavramlardır. 

(117) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan önce uygulanan «birlikte so
rumluluk» düzeninde, geri dönüş iki yanlı, yani kamu görevlisi için 
idarî yargıda ve idare için ise adlî yargıda idi. 657 sayılı Kanuna göre, 
dönüş, tek yanlı, yani idarenin dönüşü biçiminde düzenlenmiştir. 
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Acaba, ilgili kamu görevlisinin sorumluluklarının idarî yargıda 
yargılanması ya da bu sorumluluğa idarenin karar vermesi bir çö
züm olabilir mi? 

2 — KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARININ İDA
Rİ YARGIDA YARGILANMASI 

Hizmet kusuru ile kişisel kusuru ayırdetmeye yetkili olan ida
rî yargıdır. Acaba hizmetin özelliklerine göre ve hizmet koşulla
rı içinde yargılamaya yetkili olan idarî yargının kamu görev
lilerinin sorumluluklarını yargılamaya yetkili olduğu düşünülemez 
mi? Damştayımız, 1935 yılında, bakanlık emrine alınmış bir kamu 
görevlisinin Danıştay kararma rağmen görevine geri döndürülme-
mesi üzerine valiye karşı açtığı davada, 

«..dava olunan Vali Sahip, icra makamlarının yaptıkları 
icraattan dolayı şahsan davada husumet mevkiinde ola
mayacaklarını iddia ederek husumeti kendi şahsına tev-. 
cih etmiş olan bu arzuhalin .. reddi lâzım geleceğini be
yan etmekte ise de; Vali Sahip, bu meselede vilâyeti am
me kudretiyle haraket etmiş ve bu haraket bir hizmet 
hatası olmayıp şahsî bir hatadan ibaret bulunmuş olma
sına göre hadisede husumetin kendi şahsına teveccüh et
miş olması tabii görülmüştür... 

Meselenin esasına gelince : Mahkemelerden sadır 
olan mukarrerat icra makamlarınca behemahal infaz 
olunmak lâzım gelir.. Halbuki davacının memuriyetine 
iadesi icabedeceği hakkında Şûrayıdevlet Daavi Daireleri 
Hususî heyetinden istihsal ettiği hükmün, Vali Sahip ta
rafından, kendisine re'sen yapılmış olan tebliğe ve Nafıa 
Bakanlığı tarafından ayrıca sebkeden iş'ara rağmen ye
rine getirilmemiş olduğu taayyün etmiştir. 

Kazaî kararların infaz edilmemesinden dolayı alâka
darların duçar oldukları zararların tazmini hakkaniyet 
kaidesi icabıdır. 

Diğer taraftan memurların şahsî hatalarından müte-
vellid zararların doğrudan doğruya kendilerinden tazmin 
ettirilmesi İdare Hukuku esaslarından bulunmakta ve 
davada mevzubahis hükmün de bir içtihat hatası değil 
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şahsan vukua getirilmiş bir hatadan inbias ettiği anla
şılmaktadır. 

Şu yukarıda yazılan sebeplere binaen davacının me
muriyetine iade olunmamasından dolayı maaş noktasın
dan duçar olduğu zararların dava olunan Vali Sahibe taz
min ettirilmesine..» 

karar vermişti (118). 

Bu çözüm etkili ve yararlı olabilir (119). İdarî yargı kamu gö
revlilerini hizmet koşulları içinde yargılamaya yetkili ve yetenekli
dir. Ancak, ülkemizde sonradan gelişen idare hukuku anlayışı ve 
uygulaması kamu görevlilerinin idarî yargıda yargılanmaları çözü
münün sürdürülmesine elvermemiştir. Bu çözümün elverişli, uygu
lanabilir olduğunu ve fakat bizde uygulanmadığını kabul etmek ge
rekmektedir. 

3 — SORUMLULUĞUN İDARECE SAPTANMASI 

Profesör DURAN'a göre, «..memur ve müstahdemlerin vazife 
sırasında ve dolayısiyle vâki müstakil veya müterafık şahsî kusur
ları ile İdareye yahut daha önce İdarenin karşıladığı üçüncü şahıs
lara ika ettikleri zararlar için İdarenin ancak Adliye Mahkemesi 
nezdinde sorumlular aleyhine açacağı dava ile rücu hakkını kulla
nabileceği kabul edilmekte idi. Fakat 1950 yılından beri Jürüsprü-
dans ve Doktrin'de, amme ajanlarının bu kabil fiil ve haraketleri-
nin gerçek mânada alelade şahsî kusur olmadığı, bir nevi meslek 
ve görev kusuru teşkil ettiği gerekçesiyle, İdarenin mes'ul kimsele
re, Adliye vasıtasiyle değil, re'sen idarî-icraî kararlar tebliğ ederek 
kendilerine düşen tazminat payını talep ve tahsil edebileceği içti
hat ve tatbik olunmaktadır. Bu suretle rücu hakkına muhatap olan
lar, İdarenin tasarruflarını yersiz ve haksız görürlerse, tebliğ edi
len karara, müddeti içinde, İdare Mahkemesinde itiraz edebilir. Ger
çekten ajanla idare arasında hizmet kaide ve usullerine uyulma-
masından çıkan bu ihtilâf, Adlî kazanın rü'yet ve halledebileceği 
bir Hususî Hukuk dâvası olmayıpı, Âmme Hukuku dairesinde tet-

(118) DDUH. 1935 k. 26 (Der. 2 s. 17). 
(119) Fransız idare hukukunun büyük isimlerinden Profesör DUGUIT yıl

larca önce bu çözümü önermiş ve gelişmenin bu yolda olacağını um
muştu [«Les Transformation du Droit Public» s. 220]. 
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kik ve münakaşa edilerek hükme bağlanması mümkün ve lâzım bir 
idarî uyuşmazlıktır. Bu yeni esas ve usul, Adliye ile İdarenin ayrı
lığı prensiplerine uygun olduğu kadar; idarî faaliyetlerden zarar 
görenlerin karşısında idare tüzel kişilikleri gibi daima ödeme ka
biliyetini haiz birini bulmalarını, âmme ajanlarının da sorumluluk 
korkusu ile haraket ve teşebbüsten kaçınmamalarını ve fakat mes
lekî kusurlarından dolayı müeyyidesiz bırakılmayarak dikkat ve te-
yakuza sevkedilmelerini temin bakımından elverişlidir..» (120). 

4 _ UYGUN ÇÖZÜM : İDARE ADINA İŞLEM YAPAN KİŞİ
NİN SORUMLULUK PAYININ DANIŞTAYDA SAPTAN
MASI 

Genel olarak kamu görevlilerinin malî sorumlulukları ve özel 
olarak, yargı kararlarına uymayan ve onları uygulamayan kişilerin 
sorumlulukları konusunda bence en uygun çözüm, Damştayımızın 
bulduğu, sorumluluk payının idarî yargıda saptanması çözümüdür. 

Önce bu çözümü, sonra yapılan eleştirileri ve daha sonra da 
bu çözümün Devlet Memurları Kanununun sorumluluk ilkeleri kar
şısında değeri sorunlarını ele alalım : 

a) Çözüm 

«..İdare, ajanlarının idarî faaliyetlerin yürütülmesi esna
sında işlemiş oldukları kusurlardan mütevellit iras eyle
dikleri zararlardan mesuldür. Ancak, idarenin veya aja
nın kusuru bulunup bulunmadığını incelemeye idarî yar
gı mercileri yetkilidir. Davanın ise bu sebeple kusuru iş
leyen ajan aleyhine değil idarî işlem ve kararı kesin ola
rak tesis etmeye yetkili makam veya merciler aleyhine 
açılması gereklidir..» (121). 

Damştayımızın Yeni Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra verdiği bu kararından önce, Danıştay Sekizinci 
Dairesi kamu görevlilerinin kişisel kusurlarından doğan sorumlu
luklarına uygulanacak, gerçekten güzel bir çözüm bulmuştur. Bu 
çözüm, ilgilinin sorumluluk payının Damştayda saptanmasıdır. Bir 

(121) D. 12 17.6.1968 e. 2529 k. 1400 (DÇN. II s. 40 no. 81). 
(120) DURAN «İdare Hukuku Meseleleri» İstanbul 1964 s. 636, 637 ayrıca 

s. 168, 373, 428, 429. 
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profesörün işten el çektirilmesi işlemini dolayısiyle açılan tazminat 
davasında Sekizinci Daire, bir yandan idarenin ağır hizmet kusuru
nu saptayarak onu manevî tazminata mahkûm ederken, diğer yan
dan da, 

«..iptal olunan bu kararın ittihazında Rektör....'in şahsî 
kusurunun da yüzde kırk nisbetinde tesiri bulunduğu, 
olayın başlayış, akış ve kararın alınış ve uygulanış şekil 
ve seyrinden anlaşılmasına binaen davalı idarenin tazmi
nat miktarının yüzde kırkı nisbetinde Rektörün şahsına 
rücu etmekte muhtar bulunmasına..» (122) 

karar vermiş ve az sonra bu içtihadını, yargı kararlarına uyulmasın
dan doğan bir uyuşmazlıkta, uygulamamayı ağır hizmet kusuru sa
yarak idareyi manevî tazminata mahkûm ederken, 

«..ağır hizmet kusurunun doğumunda Dekan.. . 'm şah
sî kusurunun da tesiri bulunduğu anlaşıldığından idare
nin tazminat miktarının % 50 nisbetinde dekana rücuda 
serbest bırakılmasına..» 

' hükmederek (123) yenilemiştir. 

b) Eleştiriler 

Bence pek yerinde ve güzel olan bu çözüm için, Profesör 
ONAR'm eleştirilerini de ele almak zorunludur. ONAR'a göre, il
gili kamu görevlisinin sorumluluk payı Danıştayda saptanınca, 
«..memur aleyhine bir kesin hüküm (kaziye-i muhkeme-muhkem 
kaziye) mevcuttur, denilemez; çünkü memur Danıştayda açılan da
vada taraf değildir ve olamaz, hattâ bu davadan hiç haberi olma
yabilir. Bu dâvada usul hukukunun, kazai usulün, Anayasanın ta
biî bir esası olan müdafaa hakkı da kullanılmamıştır : memur dâ
vada taraf olmadığı ve olamayacağı için müdafaasını da yapamamış 
ve hiç haberi olmadan sorumluluğu usulsüz bir kazaî tasarrufla tes-
bit edilmiştir. 

Bu durumda Danıştay ilâmının doğrudan doğruya memur aley
hine tenfiz ve icra edilmesine imkân yoktur. Hiçbir icra dairesi ta
raf olmayan bir kimse aleyhine bir ilâmı tenfiz edemez : şu halde 

(122) D. 8 12.2.1963 e. 962/2867 k. 1192 (A.Z. s. 178 no. 262). 
(123) D. 8 10.11.1964 e. 963/9050 k. 7824 (Der. 93-94 s. 354). 
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idare bu ilâma dayanarak memurun borçlu olduğuna dair bir icraî 
karar alacaktır. Memurun kendisini bir para bòrcu ile borçlandı
ran icraî karara karşı bir dava hakkı olduğu şüphesizdir; memur 
kendisini borçlandıran icraî karar aleyhine bir iptal dâvası açacak
tır. Halbuki bu davayı görecek mahkeme, memuru sorumlu gören 
evvelki karariyle reyini ihsas etmiştir. Böyle bir durumda da dâva
ya bakamaz, neticede memur, peşinen, müdafaası alınmadan so
rumlu ve borçlu duruma girecektir. Bunun bir taraftan, söylediği
miz usul hukuku esaslariyle, diğer taraftan da memur teminatiyle 
bağdaşmasına imkân yoktur. 

Her ne kadar bu sorumluluğu memurun, memur statüsünden 
çıkan borçlarının bir müeyyidesi saymak veya olay idarî bir olay 
mahiyetinde olduğu için Danıştayın bunun bütününü tetkik edece
ğini ve hizmet kusurunun derecesini takdir edeceğini kabul etmek 
gibi gerekçeler düşünülebilir. Fakat bunlar da varit değildir; çün
kü memur statüsünden çıkan borçların müeyyideleri gene bu sta
tüde gösterilmiştir. Bunun dışında memura sorumluluk yüklemek 
veya kendisine rücu etmek, artık statüye ve kamu hukukuna göre 
değil, statü dışında memura tatbik edilebilecek medenî hukuk hü
kümlerine uygun bir şekilde olabilir. Memurun patrimuanına baş
ka bir yolda, kanunî sarahat olmadıkça, bir sorumluluk, ödeme bor
cu yükletilemez. 

Kusurun takdiri meselesine gelince, hizmet kusurunun takdi
rinde Danıştay ne kadar yetkili ise medenî hukuk hükümlerine tâbi 
olan şahsî kusurun tesbit ve takdirinde de adliye mahkemesi o ka
dar yetkilidir..» (124). 

ONAR'ın eleştirilerinden bir bölümüne şahsî kusur, haksız fiil 
eşitliği reddedilerek cevap verilmiş olmaktadır. Kişisel kusurun var
lığı ya da yokluğu, az önce değinilen Sekizinci Dairenin k. 1963/1192 
sayılı kararında da görüldüğü gibi hizmet koşulları içinde, «..olayın 
başlayış, akış ve kararın alınış ve uygulanış şekil ve seyrine..» göre 
saptanmaktadır ve böyle saptanması gerekli ve zorunludur. 

İdarenin sorumlu kamu görevlisine dönüşünün tek yanlı ida
rî kararla olacağı doğrudur. Ancak bu, idarenin kendiliğinden (re'-
sen) memura dönüşü (rücuu) demek değildir. Kamu görevlilerine 

(124) ONAR «İdare Hukukunun Umumî Esasları» s. 1708, 1709. 

135 



ödenen aylık ya da ödeneklerden idarenin kendiliğinden kesinti ya
pamayacağım belirten içtihadı birleştirme kararı, 

«..memur maaşlarından tevkif at icrası kanunlarda husu
sî bir hüküm olmayan ahvalde katileşen kazaî bir karar
la kabildir..» 

demekte (125), ve burada sorumlu kamu görevlisine dönüş kendili
ğinden değil, bir yargı kararına dayanılarak yapılmakta yargı ka
rarlarını uygulamakla görevli idare, bu kez, kendisi için uygulamak
tadır. 

Sorumluluğu Danıştay karariyle saptanmış kamu görevlisinin 
idarenin dönüşüne karşı geçerli bir itirazı olabileceğini sanmıyo
rum. Böyle bir itirazı ve iptal ya da tazminat davası yolu ile karşı 
koyması olsa bile Danıştayın bu davaya bakamaması için bir neden 
yoktur. İlk davada ilgilinin sorumluluk payını saptarken Danıştay 
«ihsası rey» etmez, hükmünü verir. Başka bir dava dolayısiyle ih
sası rey olmaz. 

ONAR'ın eleştirileri arasında en kuvvetli olanı, ilgili kamu gö
revlisinin davada taraf olmaması ve savunmasının alınmamış olma
sı olabilir. Ancak, unutmamak gerekir ki bu, yalnız kamu görevli
lerinin kişisel sorumluluklarının Danıştayda saptanması sırasında 
ortaya çıkan ve buna özel bir sorun değildir. İdarî yargıda verilen 
kararlar çok kez, genel etkili olmakta ve davada taraf olmayanları 
bağlamaktadır (126). Bu idarî yargıda ortaya çıkan sorunların özel
liğinden doğan ve kaçınılmaz bir olgudur. Yoksa, idarî yargının bu 
tür bütün kararları için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
237 inci maddesindeki kesin hükmün taraflar arasında olmasının 
koşullarını uygulamak gerekir. Doğaldır ki, genel etkinin söz ko
nusu olabileceği bütün durumlarda ilgililerin —olabiliyorsa hep
sinin— savunmalarını ve düşüncelerini almayı sağlayıcı bir siste
min bulunması ve geliştirilmesi yararlı olur (127). Ama bu, incele
diğimiz soruna özel değildir. 

(125) İçt. Bir. 4.7.1939 e. 115 k. 203 (Der. 9 s. 59; Der. 25 s. 24). 
(126) Danıştayın bir danışma kararından öğrendiğimize göre, ONAR bu gö

rüşlerini bir yargı kararının Üniversitece uygulanmaması üzerine de 
ileri sürmüş, fakat Danıştay, davada taraf olmasa da Üniversitenin 
yargı kararını uygulaması gerektiği sonucuna varmıştır., [bak. D. 1 
30.6.1952 e. 8 k. 11 (Der. 54-57 s. 3)] . 

(127) Genel etkinin savunulabilmesi için ilgililerin davayı yeterince etkile-
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e) Devlet Memurları Kanunu Karşısında Çözümün Değeri 

Kamu görevlilerinin kusur payının Danıştayda saptanması çö
zümüyle ilgili olarak ONAR, Yeni Devlet Memurları Kanunu karşı
sında bu çözümün «..pozitif bir esas ve önemi kalmadığı..»nı söy
lemektedir (128). Gerçekten, bu çözümü bulan ve uygulayan örnek 
olarak aldığım kararlar Yeni Devlet Memurları Kanununun yürür
lüğe girmesinden önceki tarihlidirler. Çözümün yeni kanun karşı
sındaki durumunu incelemek gerekli olmaktadır : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu «Kişisel Sorumluluk»la 
ilgili 12 inci maddesi, «Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina 
ile yerine getirmek zorundadırlar. Görevleriyle ilgili olarak idareye 
verdikleri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun haksız fiil esasla
rına tabidirler» ve «Kişilerin uğradıkları zararlar» başlıklı 13 üncü 
maddesi, «Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğ
radıkları zararlardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel 
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun genel 
hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır» demek
tedir. Tasarının gerekçesi 13 üncü maddeyi şöyle açıklıyor: bu 
madde ile, zarar gören kişiler «..doğrudan doğruya görev sahibi ku
rum aleyhine dava açabilecekler ve böylece asıl ödeme kabiliyeti 
olan bir dâvâlı bulmuş olacaklardır. Aksi takdirde, özellikle büyük 
zararlar bakımından, davayı kazansalar bile, ödeme kabiliyeti ol
mayan bir memurla karşı karşıya kalmaları mümkündür. Halbuki, 
maddedeki şekliyle, her zaman için karşılarında ödeme kabiliyetine 
sahip bir kurum bulabileceklerdir..» Gerekçeye göre «..ikinci temi
nat, memur, daha doğrusu Kamu hukukuna tabi hizmetlerle görev-

yebilmeleri gereklidir. İdarî yargı düzenimizde ilgililerin birlikte dava 
açmaları ve açılmış davaya katılmaları kabul olunmaktadır [bak. 
DDUH. 9.6.1939 e. 938/26 k. 168 (A.Z. s. 118 no. 176); D. 5 16.3.1953 
e. 952/3767 k. 763 (Der. 59 s. 168)]. Ancak Damştayımız davaya katı
lan ya da hasım mevkiinden çıkarılan kişilerin örneğin, yürütmenin 
durdurulması ile ilgili istemlerde bulunamayacağım [bak. D. 8 9.10.1962 
e. 1853 (A.Z. s. 38 no. 54); D. 12 18.12.1968 e. 2775 k. 2361 (DÇN. II 
s. 75 no. 147)], kararın düzeltilmesini isteyemeyeceğini [D. 8 6.7.1962 
e. 820 k. 3347 (A.Z. s. 42 no. 61); D. 8 17.6.1963 e. 3647 k. 3584 (Der. 
91-92 s. 197); D. 6 28.9.1966 e. 1763 k. 4188 (Der. 107-110 s. 309); D. 12 
15.7.1966 e. 1516 k. 2468 (DÇN. s. 13 no. 28); D. 12 1967 e. 84 k. 715 
(ODDA. s. 423 no. 1494); DDK. 20.2.1968 e. 966/598 k. 124 (DÇN. II 
s. 19 no. 42)] söyleyerek bu kavramları Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa göre uygulamaktadır. 

(128) ONAR age. 1706. 
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li personel» bakımındandır. Bu gibi personel, görevlerini yerine ge
tirirken daimî bir tazminat tehdidi altında kalmayacaklar ve dola-
yısiyle kamu hizmetlerinin çok ağır görülmesi gibi bir sakınca3'la 
karşılaşılmayacaktır., madde, sistem bakımından, Anglosakson 
memleketlerinde, İtalya'da ve şimdiye kadar bizde uygulanmakta 
olan «idare ile memurun birlikte sorumluluğu» esasından ayrılmak
ta ve «Teminat sistemi» denilen sisteme gitmektedir. Bilindiği gi
bi, bugün, idare edilenlere karşı ika edilen zararlardan dolayı, hem 
idarenin sorumluluğu, hem de, haksız fiil esasları çerçevesinde, me
murun sorumluluğu bahis konusudur. Bunun memur aleyhine çe
şitli sakıncalar yarattığı sık sık iddia edilmiştir. Üstelik, Türkiye'
de Fransa'da mevcut olan bir koruma yolunun bulunmaması, me
muru daha da güç durumda bırakmaktadır. Adlî mercilerde me
mur aleyhine tazminat davası açılan hallerde, Fransa'da olduğu gi
bi, idarenin Uyuşmazlık Mahkemesi nezdinde itirazda bulunabil
mesi ve memurun bu yolla korunabilmesi zaman zaman istenmiş
tir. Madde, bu konudaki tenkitlere köklü bir çözüm getirmekte
dir. .. Madde, doktrindeki önemi Fransa'da bile gitgide azalmakta 
olan «hizmet kusuru», «şahsî kusur» tartışmalarına girişmeden, 
idare edilenlerin uğradıkları zararları karşılamak bakımından da
ha elverişli ve basit olan bu esası kabul etmiştir..». 

13 üncü maddeye ve gerekçeye bakılırsa, artık «kamu hukuku
na tabi görevlerle ilgili olarak» kamu görevlilerine karşı adlî yargı
da dava açılmayacaktır. Nitekim, GİRİTLİ-BİLGEN «..ilâmı icra et
meyen ajan aleyhine şahsî kusur sebebiyle tazminat dâvası açılabi
leceği, ve bu yolun etkili olduğu söylenmiştir. Ancak, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 13 üncü maddesi bütün kamu ajanlarına 
şamil olmak üzere, hizmet kusuru, şahsi kusur ayırımı yapmaksızın 
Devletin birinci derecede malî sorumluluğu esasını kabul ettiği için 
bu yolun etkinliği azalmıştır..» diyerek 128 ve hizmet kusuru naza
riyesini ve hizmet kusuru ile görevlinin kişisel kusurunun hangi 
ölçülere göre ayırdedileceğini ve hizmet kusuru ile görevlinin kişi
sel kusurunun birlikte bulunabileceğini açıkladıktan sonra, bütün 
bu hallerde Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesi gere
ğince davanın idare aleyhine Danıştayda açılacağını belirtmişler
dir (130). ' " f îT 

(129) GİRİTLÎ-BİLGEN «İdarî Kaza Ders Notlan» İstanbul 1966 s. 77. 
(130) GİRİTLİ-BİLGEN, age. s. 107 vd. 
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Profesör ONAR'a göre ise, durum değişmemiştir. Profesör bu 
kanıya, hizmet kusurunu, «kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili» 
yani hizmetten ayrılamayan kusurlar, kişisel kusuru ise «kamu hu
kukuna tabi görevlerle ilgili olmayan» yani hizmetten tamamen ay
rı kusurlar, biçiminde tanımlayarak varıyor. Böylece «..kamu hu
kukuna tabi görevlerle ilgili» yani hizmetten ayrılmayan kusurlar 
hizmet kusuru sayılacak ve idare sorumlu tutulacaktır. Ancak hiz
metten tamamen ayrı olan «kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili» 
bulunmayan kusurlar memurun şahsî kusuru sayılabilecek ve me 
murun ferde karşı şahsî sorumluluğunu gerektirecektir..» (131), 13 
üncü madde «..görevleriyle ilgili olmayan şahsî kusurlarından dola
yı adalet mahkemelerinde haksız fiil esaslarına dayanarak memur 
aleyhine şahsî bir dâva açılmasına mani değildir..» (132). 

Profesör DURAN'da 13 üncü maddeye «..göre, bundan böyle, 
—eğer o anlaşılırsa, biz öyle anlamak istemiyoruz ve müsaittir öyle 
anlamağa— bir memur hakkında şahsî kusurdan dolayı Adliye Mah
kemesinde dâva açılamayacaktır. Bu hüküm Anayasa taban taba
na zıttır. Bir kere 125 inci maddede bütün kamu görevlilerinin şah
sî mes'uliyeti kabul edilmiştir. Şahsî sorumluluk, bunu nez'edecek 
bir kanun olamaz..» demektedir (133). 

Bana öyle geliyor ki, 657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi açık
tır. Görevle ilgili olarak verilmiş bir zararın ödetilmesi için kamu 
görevlisine karşı adlî yargıda dava açılamaz. «Kamu hukukuna ta
bî görevlerle ilgili» olmayan bir eylemden dolayı ise adlî yargıda 
dava açılacağı doğaldır. Eylem hizmetle ilgili değil ise bu bir hak
sız fiil olabilir. Ama, az önce değindiğim gibi, hizmetten tamamen 
ayrı kusurlar «kişisel kusur» olarak nitelenemez. Kusur hizmet ile 
ilgili değilse ancak onu yapanın «haksız fiil»i olabilir. «Kanunsuz 
emir »i düzenleyen Anayasanın 125 inci maddesi, kanunsuz bir emir
den dolayı emri verenin ve emri yerine getirenin sorumluluğunu 
düzenlemektedir. Gerçekten buradaki sorumluluk hem ceza ve hem 
de malî sorumluluktur. Ancak, madde bu sorumluluğun nerede sap-

(131) ONAR age. s. 1702. 
(132) ONAR age. s. 1208. 
(133) DURAN «Hukuk Kurumu» s. 110; YAYLA da yargı kararlarının uygu

lanmamasının görevden doğmayan, Anayasayı ihlal eden bir kişisel 
kusur olduğu ve adlî yargıda ajan aleyhine kişisel kusurdan doğan 
bir dava açılabileceği, 657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin buna 
engel olmayacağı görüşündedir, agm. s. 611. 
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tanacağına dokunmamaktadır. Önce de belirttiğim gibi, kişisel so
rumluluk payının idarî yargıda saptanması uygundur. 

657 sayılı Kanundan önce bizde yürürlükte olan «birlikte so
rumluluk» ilkesine göre, zarar gören, isterse adlî yargıda, kamu 
görevlisine karşı haksız fiile dayanan bir dava veya idareye karşı, 
«istihdam eden» sıfatiyle dava açar; isterse, idarî yargıda idarenin 
sorumluluğuna giderdi (134). Zarar gören zararını ödettikten son
ra, —uzun zaman yürürlükte kalmış uygulamaya göre— idare mah
kûm olmuş ise, sorumlu görevliye, adlî yargı önünde; görevli mah
kûm olmuş ise idareye karşı, idarî yargıda geri dönerdi. 657 sayılı 
Kanun «Teminat sistemi »ni getirdiği iddiasında olduğu ve yalnız 
«ilgili kurum aleyhine» dava açılacağını Öngördüğü için, tek yanlı 
bir geri dönüş kabul etmiştir ki bu da «...Kurumun genel hüküm
lere göre sorumlu personele rücu hakkı..»dır. 

Acaba bu «..genel hükümler..» nedir? Gerekçe, «..(12 inci) mad
dedeki «zarar», memurun gerek doğrudan doğruya idareye vere
ceği zararları, gerekse başkalarına zarar ika etmek ve idareyi bu 
zararı tazmin mecburiyetinde bırakmak suretiyle sebep olacağı za
rarları kapsamaktadır..» diyor. 12 inci maddede ise açıkça «Devlet 
memurları.. görevleriyle ilgili olarak idareye verdikleri zararlar
dan ötürü Borçlar Kanununun haksız fiil esaslarına tabidirler» de
mektedir. Öyle ise idarenin görevliye dönüşü adlî yargıda Borçlar 
Kanununun haksız fiil hükümlerine göre olmayacak mıdır? 

657 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde, devlet memurlarının 
idareye karşı sorumluluğunda adlî yargıyı görevli sayması ve uygu
lanacak hüküm olarak da Borçlar Kanununun haksız fiil hüküm
lerini göstermesi, sanıyorum ki, hatalı olmuştur. Görevlinin idare
ye doğrudan doğruya verdiği zararlarda da ilgili eylemi hizmet ko
şullarına göre değerlendirilmelidir ve adlî yargı bu değerlendirmeyi 
yapabilecek durumda değildir. 

13 üncü maddede «idare edilenlere karşı sorumluluk»da zararı 
ödeyen idarenin geri dönüşünün haksız fiil esaslarına göre adlî yar
gıda olacağı belirtilmemiştir. Bunu söyleyen 12 inci maddenin ge-

(134) Adlî yargıda dava idareye karşı açılmışsa idare uyuşmazlık çıkarabi
lir. Dava görevliye karşı açılmış ise, idare davada üçüncü kişi duru
munda olduğundan 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması 
Hakkında Kanuna göre, uyuşmazlık ç ıkar ı lmamaktadır . 
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rekçesidir. Gerekçeler bağlayıcı değillerdir. Gerekçeye bağlanarak 
elverişsiz bir çözümü kabullenmek yerine, Kanunun engel olmadı
ğı, O'na aykırı olmayan uygun çözümün benimsenerek kamu görev
lilerinin sorumluluk payının idarî yargıda saptanması gerekli
dir (135). 

657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarenin sorumlu 
kamu görevlisine dönüşünde adlî yargıyı görevli sayarsak şöyle 
ters bir sonucu da kabul etmiş oluruz : geri dönüş sırasında adlî 
yargı, zarara yol açan eylem ve işlemdeki hizmet kusuru ile kişisel 
kusurun payını saptamak zorunda kalacaktır. İdarenin geri dönü
şü sırasında hizmet kusuru ile kişisel kusur ayırımı yapmak adlî 
yargıya düşecek idi ise 13 üncü maddenin zarar göreni önce idarî 
yargı önüne yollamasının pek bir anlamı kalmayacaktır. Eğer adlî 
yargı kişiyi hizmet koşulları içinde ve bu koşullara göre yargılama
ğa yetkili ise, «kamu görevlisinin eylemlerinden dolayı kamu ku
rumunun istihdam eden sıfatı ile birinci derecede sorumlu oldu-
ğu»nu belirtmek; zarar görenin karşısına ödeme gücü yüksek bir 
sorumlu çıkarmak isteniyor ise, «istihdam edenin yararlanabilece
ği «kurtuluş beyinesi»nden kamu kurumunun yararlanamayacağı» 
hükmünü koymak —bence elverişsiz— fakat çok daha tutarlı bir 
çözüm olurdu ve sorun adlî yargı içinde çözümlenmiş olurdu. 

Kamu görevlisinin sorumluluk payının idarî yargıda saptanma
sı çözümü ile idarenin geri dönüşünün adlî yargıda olacağı da bağ-

(135) Gerekçe ile bağlı olmak «sübjektif bir yorum» olacaktır. Oysa Sayın 
BALTA'nın açık olarak belirttiği gibi, «..bir kanunun yapısına ilişkin 
belgeler yani teklif sahipleri ile komisyonun gerekçelerinin, ilgili 
Meclisin genel kurulundaki görüşmeler sırasında söylenen sözlerin 
bu meclis tarafından benimsendiği haller pek seyrektir ve bu benim
semeyi kestirmek de çok güçtür ve ancak pek nadir hallerde müm
kündür. Üstelik çift meclisli bugünkü parlamentoda bir meclise ege
men görüşün ötekisince benimsendiği de pek belli olmaz- Tecrübe 
gösteriyor ki parlamento üyeleri oyladıkları metnin tam ve gerçek 
kapsamı hakkında pek az hallerde bilgili olarak davranırlar. Sade
ce bu müşahade sübjektif metodun yetersizliğini gösterir., kanunlar 
Resmî Gazetedeki ilân ile yürürlüğe girerler. Parlamentonun anılan 
belgeleri ise kanunla birlikte ilân edilmezler.. Bu itibarla sübjektif 
yorum toplumca bilinmeyen bir anlamın kanuna mal edilmesi gibi 
sakıncalı bir sonuç doğurur. Nihayet sübjektif metot belli bir za
mandaki anlayışa önem veren tutucu niteliktedir. Bu ise hayatın 
akıcı yapısı ile bağdaşmaz. Özet olarak sübjektif yorum uygun bir 
usûl değildir..» («İdare Hukukuna Giriş» Ankara 1968/1970 s. 136). 
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daştırıİamaz. Sorumluluk payı yani eylemde ne ölçüde «hizmet ku
suru» ve ne ölçüde «kişisel kusur» olduğu idarî yargıda saptanın
ca, artık geri dönüş için adlî yargı önüne gelmek anlamsızdır. Adlî 
yargı, ya idarî yargının nitelemesiyle bağlı değildir ve kendisi yeni 
bir niteleme ve saptamaya gidebilir ki bu uzmanlık alanı ve yetki
si dışındadır; ya da idarî yargının nitelemesi ile bağlıdır, bu durum
da adlî yargı kararı zaten hükmedilen şeyin elde edilmesini gecik
tiren gereksiz bir onaylama olacaktır. 

Özetlemek gerekirse, kamu görevlisinin sorumluluk payının 
idarî yargıda saptanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kar
şısında da tek uygun ve geçerli çözüm olarak kalmaktadır. 

B — CEZA SORUMLULUĞU 

Yargı kararlarını uygulamamak suçtur. Danıştayımız, 

«..Şurayıdevlet ilâmlarının bilâ te'hir infazı zarurî olma
sı dolayısıyla .. şayet böyle bir tehir mevcut ise failleri 
hakkında mesuliyeti cezaiyenin tahriki suretiyle mesele
nin intacı lâzım gelir..» (136) 

diyerek yargı kararlarını uygulamayan kişilerin ceza sorumluluk
larına dikkati çekmiştir. Yazarlarımız da, bu durumda idare adına 
işlem yapan kişilere karşı ceza kovuşturulmasma gidilmesi gerek
tiğini önermektedirler (137). 

(136) DDUH. 1934 k. 100 (Der. 2 s. 18) 
(137) Bak. SARICA «İdarî Kaza» (1942) s. 265, «Hukuk Kurumu» s. 20; DU

RAN «Hukuk Kurumu» s. 112 vd.; GİRÎTLİ-BİLGEN age. s. 78; Gö-
ZÜBÜYÜK «İdarî Yargı» s. 158; ONAR age. s. 1998. 
Ancak, ONAR «..ilâmın icrası, teşkilâtın, kadronun yetersizliği dola-
yısiyle gecikmişse, hangi idare ajanının hangi fiilinden dolayı cezaî 
sorumluluğa tâbi tutulacağını tayine imkân yoktur. Zaten kanun da 
memurun şahsına böyle bir görev yüklememiştir..» demektedir 
(age. s. 1997). Sanıyorum ki, böyle bir çekingenlik gerekli değil
dir. Yargı kararlarının uygulanmasının hizmetin yetersiz kuruluşu 
dolayısıyle gecikmesi, uygulamadan doğacak zararların ödenmesinde 
borcun «hizmet kusuru»na dayandırılmasını gerektiren ayrı bir so
rundur. Yargı kararlarını uygulamak idarenin görevi olduğuna gö
re, bu temel görevin yerine getirilmemesi idare adına işlem yapan 
kişiler için suç sayılır Ceza mahkemeleri öteden beri kamu görevli
lerinin işledikleri suçları yargılamak konusunda yetkili ve uzman
dırlar. 
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1 — BAŞLICA SUÇLAR 

Yargı kararlarına aykırı davranışlar Türk Ceza Kanununun çe
şitli hükümlerine aykırı düşer. Bunları «Anayasayı ihlâl»den başla
yarak «görevi ihmâl» ve «görevi kötüye kullanma» suçları olarak 
sıralayabiliriz (138) : 

a) Anayasayı İhlâl suçu 

Türk Ceza Kanununun 146 inci maddesine göre «Türkiye Cum
huriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını 
tağyir ve tebdil veya ilgaya., cebren teşebbüs edenler idam ceza
sına mahkûm olur..». Bu maddeye 15 sayılı Kanunla «Birinci fık
rada yazılı suça, ikinci fıkrada gösterilenden gayrı surette iştirak 
eden feri şerikler hakkında beş seneden onbeş seneye kadar ağır 
hapis ve amme hizmetlerinden müebbeden mahrumiyet cezası hük-
molunur» diyen bir üçüncü fıkra eklenmiştir. 

Anayasanın 132 inci maddesine «..Yasama ve yürütme organ
ları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organ
lar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez» denildiğine göre yargı 
kararlarına aykırı davranışlar. Anayasanın uygulanmamasın
dan (139) da ileri olarak, açıkça Anayasanın çiğnenmesidir. Ana-

(138) Burada Türk Ceza Kanununun 146, 228, 230 ve 240 mcı maddeleri ele 
alınacaktır. DURAN («Hukuk Kurumu» s. 112) ve MUMCU (agm.) 
yargı kararlarım uygulamamanın en azından 526 inci maddeye göre 
suç olduğunu belirtmektedirler. 
Diğer yandan, okşulları varsa, yargı kararlarının uygulanmaması so
nucu 252 ya da 253 üncü maddelerdeki suçların da oluşabileceği dü
şünülebilir. (Bak. DURAN «Hukuk Kurumu» s. 112; MUMCU agm). 

(139) Profesör ERIÌM «..Anayasanın., tatbik edilmemesi(nin) ..Anayasayı 
ihlâl sayılacağı tabiîdir. Esasen Anayasayı ihlâle, onu tatbik etme
mekten daha iyi misal bulmak güçtür..» diyerek, Anayasanın uygu
lanmamasını 146 mcı maddedeki suçun oluşumu için yeterli bulmak
tadır. («Türk Ceza Hukuku» Cilt II Hususî Hükümler, Ankara 1965, 
s. 79). Yargı kararlarına aykırı davranışlar Türk Ceza Kanunu açı
sından «Anayasanın tagyiri»dir. ÖZEK bu kavramı «belirli bir düze
nin yerine yenisini getirmeden, onun nazarî varlığını muhafaza et
mek sureti ile, fiili bakımdan tatbikini önlemek veya savsaklamak 
suretiyle varılan Anayasa değişikliğidir» biçiminde tanımlamakta
dır. («Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksyonları Aleyhine Cürümler» İs
tanbul 1967 s. 127)». Yargı kararlarına aykırı davranışlarla, Anayasa
nın 132 inci maddesi biçimsel olarak değiştirilmeden Anayasanın te
mel diizeniniı; dışına çıkılmış olunacaktır. 
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yasaya açıkça aykırı böyle bir davranış Türk Ceza Kanununun 
146 inci maddesindeki «Anayasayı ihlâl» suçunu oluşturur (140). 

Anayasayı ihlâl suçu özellikle yargı kararlarının uygulanma
masında birinci derecede sorumlu olan Devletin yüksek siyasal yö
neticileri için söz konusu olabilir. Devlet yapısı içinde, yargı orga
nının gücünün yüksek siyasal yöneticileri cezalandırmağa yetmiye-
ceği düşünülse bile, bu durum suçun oluşmadığını göstermez. Si
yasal yöneticilerin iktidarlarının sona ermesinden sonra kovuştur
manın tamamlanması ve cezalandırılmaları olanağı açıktır (141). 

146 inci maddedeki suçu işleyenler Devletin yüksek siyasal yö
neticileri ise, kamu gücünü ellerinde tutarak, bu gücü kullanarak 
bilinçli ve kasıtlı olarak yargı kararlarına uymayan bu kişilerin 
davranışlarında başkaca bir «cebir» belirtisi aranmamalıdır. 

b) Görevi ihmâl suçu 

Birinci derecede sorumlu kişiler dışındaki kamu görevlilerinin 
yargı kararlarına aykırı davranışları —yargı kararlarının gerekleri
nin yerine getirilmemesi ayrı bir suç olarak gösterilmediğinden— 
Türk Ceza Kanununun genel ve tamamlayıcı hükümlerine göre ce
zalandırılacaktır. 

Ceza Kanunumuzun 230 uncu maddesine göre «Her ne vesile 
ile olursa olsun memuriyet vaziifesini yapmakta ihmal ve terahi 
eden., memur iki aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan beşyüz 
liraya kadar ağır para cezası ile: cezalandırılır. Bu ihmal ve teral 
hiden.. Devletçe bir mazarrat husule gelmiş ise, derecesine göre) 
üç aydan üç seneye kadar hapis cezası ile birlikte muvakkaten ve
ya müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da hükmolunur. 
Her iki surette memurun terahisinden.. şahıslarca herhangi bir 
zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir» 

Yargı kararlarının gereklerinin yerine geterilmemesi en azın
dan bu suçu oluşturacaktır (142). 230 uncu madde ile konulan ce-

(140) Aynı görüş bak. MUMCU agm. Ayrıca bak. DURAN «Hukuk Kuru
mu» s. 115, 116. 

(141) Bak. ÖZEK age. s. 71, 117. 
(142) Yargıtay 4. Ceza Dairesi ilâmı uygulamayan icra memurunu 230 uncu 

maddeye göre cezalandırmıştır (bak. M. ÇAĞLAYAN «Türk Ceza Ka
nunu» Ankara 1962 s. 743 no. 43). 
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2a 228 ve 240 inci maddelere göre daha hafif olduğundan; 230 un
cu madde yargı kararlarına aykırı davranışların hafif olduğu —ör
neğin yargı kararlarının geç uygulandığı— durumlarda uygulana
bilir, ikinci fıkraya göre cezalandırmak için, Devletin uğradığı za
rarın kanıtlanarak ortaya konulması gereklidir (143). 

c) Görevi kötüye kullanmak suçu 

Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesi «isimsiz suistimal», 
228 inci maddesi ise «..memuriyete ait bir vazifenin suistimali..» 
ile gerçekleşen «keyfî muamele» suçlarını düzenlemektedir (144). 
228 inci maddeye göre «Devlet memurlarından her kim bir şahıs 
veya memur hakkında memuriyetine ait vazifeyi suistimal ile ka
nun ve nizamın tâyin ettiği ahvalden başka suretle keyfî bir mua
mele yapar veya yapılmasını emreder veya ettirirse altı aydan üç 
seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu muamelede husu
sî maksat veya siyasî saik veya sebep mevcut ise cezası üçte bir
den yarıya kadar arttırılır». 

Ceza Kanunumuzun 240 inci maddesine göre ise «Kanunda 
yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun vazifesini suis
timal eden memur derecesine göre altı aydan üç seneye kadar hap-
solunur. Cezayı tahfif edecek sebeplerin vücudu halinde üç aydan 
bir seneye kadar hapis ve her iki halde 200 liradan 1000 liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır ve her halde memuriyetten 
müebbeden veya muvakkaten mahrum edilir». 

(143) MUMCU'ya göre, yargı kararlarına uyulmayınca «Danıştay kararlan 
icaplarına göre işlem ve eylem tesis etmeyen idare aleyhine tam yar
gı davası açılmaktadır. Bu dava sonunda idare, davacıya maddî ve 
manevî tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. Bu durumda da mad
dede ifade edildiği şekilde «..bu ihmal ve terahiden.. devletçe bir ma
zarrat..» meydana gelmektedir. Tam yargı davası sonunda alınan ka
rara göre, devletin tazminat kararı kadar bir zararı ortaya çıkmak
tadır» agm. 
îdare ödediği zararın «hizmet kusuru» payına katlanmak zorunda
dır. «Kişisel kusur» payı ölçüsünde ise, ilgili kamu görevlisine geri 
dönecektir. Geri dönmeyen mecburdur -yoksa idare adına bu dönü
şü gerçekleştirmekle görevli olanlar görevi ihmâl ya da görevi kötü
ye kullanma suçunu işlemiş olurlar-. Soyut olarak idarenin tazmina
ta mahkum edilmiş olması «Devletçe bir mazarrat husule gelmiş» 
kabul olunmaya yeterli savılmamalıdır. 

(144) EREM age. s. 376 
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Profesör EREM «..mahkeme kararlarını idarî zihniyetle tatbik 
etmemek halinin..» 228 inci maddeye göre suç sayılabileceği görü
şündedir (145). Danıştay İkinci Dairesi, yürütmenin durdurulması 
kararının İstanbul Üniversitesine«; uygulanmaması üzerine başla
tılan kovuşturma ile ilgili olarak, 

«..Üniversiteler Kanunu gereğince Danıştay kararlarını 
uygulamakla görevli ilgili Fakülte Dekanının Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesine göre yargılanması
na..» (146) 

karar vermiştir. 

Ceza Kanunumuzun 228 inci ve 240 inci maddeleri arasındaki 
benzerlik dikkat çekicidir (147). Ancak, maddelerin yazılışından do
ğan bazı benzemezlikler de vardır. Her iki maddede de konulmuş 
hapis cezasının aşağı ve yukarı hadleri (altı aydan üç yıla kadar) 
aynıdır. Ancak, 228 inci maddeye göre suç teşkil eden eylemde 
«..hususî maksat veya siyasî saik ve sebep mevcut ise cezası üçte1 

birden yarıya kadar arttırılır..»; Buna karşılık 240 mcı maddeye 
göre «..cezayı tahfif edecek sebepler..» varsa -takdirî hafifletici se
beplerden bağımsız olarak— verilecek ceza üç ay-bir yıl arasında 
olacaktır. Bu iki maddeyi birlikte göz önünde tutarak yargı karar
larına aykırı davranışlarda bulunan kamu görevlisi için uygun ce
za verilebilir. Yargı kararlarına uymamanın koşulları, bu yüzden 
bir zararın doğmaması ya da doğan zararın hafif olması veya yargı 
kararına aykırı davranışta bulunan kamu görevlisinin bu konuda 
bir çıkarı bulunmaması gibi nedenlerle saptanacak ceza 240 inci 
maddeye göre hafifletilebilir; Aykırı davranışların kötü niyetle ve 
siyasal düşüncelerle yapılması gibi nedenlerle ise verilecek ceza 
228 inci maddeye göre ağırlaştırılabilir. 

(145) EREM age. s. 376 
(146) D. 2 10.5.1966 k. 1203 (Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 1967 S. 6 s. 39) 
(147) Profesör EREM, 228 ve 240 mcı maddelerin benzerliği konusunda şu 

bilgileri vermektedir : «..Mevzuatımıza «umumî surette vazifeyi su
iistimal» suçu 1274 tarihli Kanunu Cezanın 102. maddesine 1330 ta
rihli kanunla yapılan bir ilâve hükümle girmiş bulunmaktadır. Me
haz Kanunda umumî surette vazifei suistimal, «keyfî muamele» ola
rak hükme bağlanmıştı. Mehaz Kanunumuzdan «keyfî muamele»ye 
ait hüküm alınmış, ayrıca 240. madde, kısmen eski kanundan, nak
lolunmuş ve bu suretle bazı sahalarda mükerrer iki hüküm ortaya 
çıkmıştır..» (age. s. 376) 
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2 — KOVUŞTURMA USULÜ 

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine karşı kovuşturma açılması Anayasaya göre özel 
usullere bağlanmıştır. 

Kamu görevlilerine karşı yürürtülecek kovuşturmalar da «Me
murin Muhakematı hakkında Kanunu Muvakkat»a göre yürütüle
cektir (148). Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun «Hu
kuku âmme davası açmak vazifesi» başlıklı 154 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasına göre «..Kanun tarafından kendilerine verilen ve
ya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliyeye müteallik va
zife veya islerde suistimal veyahut ihmal ve terahileri görülen Dev
let memurları ile Cumhuriyet Müddeiumumilinin şifahî veya ya
zdı talep ve emirlerini yapmakta suistimal veya terahileri görülen 
zabıta âmir ve memurları hakkında Müddeiumumilikçe doğrudan 
doğruya takibatta bulunulur..». Memurin Muhakematı Kanununun 
istisnası (149) olan bu hüküm gereğince yargı kararlarına uyma
yan kamu görevlilerine karşı savcıların doğrudan doğruya kovuş
turmaya geçmeleri gerekir (150). 

(148) Anayasa Mahkememiz Memurin Muhakematı Kanununun Anayasaya 
aykırılığı yolunda yapılan itirazları reddetmiştir [bak. Any. Mah. 14. 
11.1967 e. 14 k. 36 (RG. 29.4.1968); Any. Mah. 14.11.1967 e. 16 k. 37 
(RG. 2.5.1968); Any. Mah. 26.9.1968 e. 14 k. 35 (RG. 18.4.1970)]. Bu 
kanunun Anayasaya uygun olup olmadığı tartışılabilir. Ancak, Me
murin Muhakematı Kanununa göre soruşturmayı yürüten kurullar 
yargı yeri kavramına dahil olmadığına göre, Danıştayımızın bu ka
nun uyarınca yapılan kovuşturmaların sonuçlarına karşı ilgililere da
va hakkı tanımaması [bak. D. 8 11.12.1962 e. 922 k. 4767 (A.Z. s. 47 
no. 72); D. 12 1966 e. 1777 k. 2515 (ODDA. s. 411 no. 1436); D. 12 1967 
e. 1402 k. 2266 (ODDA. s. 408 no. 142); D. 12 26.6.1968 e. 1599 k. 1685 
(DCN. II s. 45 no. 94)] haksızdır. Anayasanın 114 üncü maddesinin 
bir gereği olarak, ilgililer yapılan soruşturma sonucu verilen karar
ların hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesini isteyebilmeli-
dirler. 

(149) ÖZEK «Türk Hukukunda Memurların Muhakemesi» (ÎHFD. C. XXVI 
S. 1-4) s. 59. 

(150) DURAN «Hukuk Kurumu» s. 114, 115; MUMCU agm. 
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S O N U Ç 

îptal davası sırasında bir işlemin hukuka uygun olup olmadığı 
sorununu inceleyen yargı organı bu işlemin geçerliliğini etkileyen 
bir sakatlık saptayacak olursa iptaline karar verecektir. İptal iş
lemdeki hukuka aykırılığa bağlanan bir yaptırımdır. Amaç sakat iş
lem dolayısıyla ortaya çıkmış bulunan hukuka aykırılığın silinmesi-
dir. 

Yetkili yargı organının verdiği iptal kararı ile sakat işlem or
tadan kalkar. Ancak, iptal kararı ile işlemin ortadan kalkmış ol
masının yeterli sayılacağı bazı istisnaî durumlar dışında, hukuka 
aykırılığın ayrıca düzeltilmesine çalışılması gereklidir, iptal karar
larının gereklerinin yerine getirilmesinin idarenin katkısı olmaksı
zın gerçekleştirilebilmesi çok kez ya güç ya da olanaksızdır. îlke 
olarak iptal kararlarını idare uygulayacaktır. îdare iptal kararından 
sonra yapacağı eylem ve işlemlerle sakatlığı saptanmış bulunan iş
lem dolayısıyla ortaya çıkmış olan hukuka aykırılıkları düzeltecek, 
hukuka uygun bir duruma dönülmesini sağlayacaktır. Böylece iş
lemdeki sakatlığın saptanması bakımından «bildirici» nitelikte olan 
iptal kararı yeni bir hukuksal durum yaratılması için yapılacak ey
lem ve işlemlere dayanak olmaktadır. îdare yargı kararlarını uygu
lama ödevini idarî yargının denetiminde gerçekleştirir. 

Sakat işlem dolayısıyla ortaya çıkmış bulunan hukuka aykırılık
ların kaldırılması ve izlerinin silinmesi bu hukuka aykırılıkların ne
deni olan sakat işlemin iptali kararının geriye yürümesini, iptal ka
rarı üzerine sakat işlemin geri yürür biçimde ortadan kalkmış sa
yılmasını gerektirir. îptal davaları görülürken işlemdeki sakatlığın 
doğumu anındaki durum yargılanır. Geri yürürlük ilkesini gerçek
leştirerek ortaya çıkmış olan hukuka aykırılıkların kaldırılabilme
si için iptal kararı üzerine «sakat işlem yapılmadan önceki hukuk
sal durumun geri gelmiş olacağı», «sakat işlemin hiç yapılmamış 
sayılacağı» gibi yol gösterici yardımcı ilkelerden yararlanılır. 



iptal kararlarının etkisi yalnız davanın tarafları arasında de
ğildir, iptalin etkisi —kazanılmış hak, hukuksal kararlılık gibi en
gellerle karşılaşmadıkça— en azından iptal olunan işlemin etkisi 
kadar olacaktır. Ancak, iptal kararı etkisini dolaylı olarak iptal 
olunan işlemle ilgili işlemlere kadar da ulaştırabilir. Sakatlığın 
saptanmasının, yetkili yargıcın bir hukuka aykırılık sorunu üzerin
de hükmünü bildirmesinin özel bir uygulaması sayılabilecek bu du
rumda, idarenin hukuka uygun davranma görevi ortaya konulmuş 
olmaktadır, idare sakatlığı anlaşılmış işlemlerini iptal olunmuş 
gibi ortadan kaldırmak ve durumu hukuka uygun bir biçime sok-
vaa\ zorundadır. 

iptal kararlarının «genel etki»si yargı kararlarının «düzenle
yici» fonksiyonlarına dikkati çekmesi bakımından ilginçtir. Ancak, 
kabul etmek gerekir ki iptal davalarında üçüncü kişi durumunda 
bulunanların korunmaları bakımından hukuk düzenimizde boşluk
lar vardır. Bu konuda, işlemlerin ;yürürlüğe girdikleri zaman bağ;-
layıcı olmaları bakımından gerekli duyurulma koşullarını iptal olu
narak yürürlükten kalktıkları zaman da üçüncü kişiler bakımın
dan aynen aramak, yani aynı usullerle bildirimlerini gerekli say
mak düşünülebilir, ikinci olarak, iptal kararı ile sonuçlandığı tak
dirde genel etki yapacak davaların ilgililere yeterince duyurulma
sı ve onlara davayı etkileme olanaklarının açılması zorunludur. 
Kamu yargısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu uygular
ken son derece titiz davranılmalıdır. Örneğin, bu Kanunun ilgili
lerin davaya etkilerine ilişkin 57 nei maddesindeki «Hüküm ilti
hak olunan tarafa muzaf olarak verilir» kuralı davaya katılanların 
taraf olmadıklarını belirtmek yanında, 237 nei maddedeki «kesin 
hükmün nisbîliği» ilkesinin de tekrarlanmasıdır. Oysa, iptal davala
rında kesin hükmün «genel etki»si en temel ilkelerdendir, ilgilile
rin davaya etkilerinde özel hukukun davayı taraflar arasında ka
bul eden anlayışına uygun olarak konulmuş kurallara göre davra
nışlar yanlış olur. 

iptal kararlarının gerekleri idarî yargının denetiminde idare 
tarafından yerine getirilecektir. Bu görev başka yargı kararlarının 
uygulanmasına oranla çok daha karmaşık ve güç bir görevdir. Bir 
yargı kararının uygulanması hüküm fıkrasında yazılı olanların 
gerçekleştirilmesi anlamına gelir. İptal kararlarının hüküm fıkra
larında ise genellikle yalnızca işlemin iptal olunduğu yazılıdiır. 
idare iptal kararının ışığında ve bu kararın genel anlamı ile bağ;-
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h olarak gereken sonuçları çıkaracak, uygulama ödevini yerine 
getirecektir. Sakat işlem bir süre uygulanmış, etkileri ve sonuçla
rı olmuştur, işlemin geri yürür biçimde ortadan kalkmış sayılma
sı bir hukuksal varsayımdır. Hukuka aykırılıkların düzeltilmesine 
iptal tarihinden sonra girişilmektedir. Aradan geçen zamanı geri 
getirme olanağı olmadığına göre, iptal kararının nasıl yerine geti
rileceği, etkisinin kimlere ve hangi işlemlere ulaşacağı, uygulama
da olanaksızlık doğup doğmadığı, idarenin iptal olunan işlemini 
yenileme yetkisinin bulunup bulunmadığı gibi konularda ilgililer 
ile idare arasında uyuşmazlıklar çıkabilecek, bu uyuşmazlıklar uy
gulamayı denetlemekle görevli idarî yargı önünde çözümlenecek
tir. 

iptal davaları sonucunda ulaşılan kesin hüküm kararın yoru
muna dayandığından başka alanlardaki kesin hükümlere oranla 
çok daha esnek ve yumuşak bir kavram olmaktadır. îlke sakat iş
lem yapılmadan önceki hukuka aykırı olmayan duruma dönülme
si, sakat işlemin hiç yapılmamış sayılması olmakla birlikte, Da-
mştayımız örneğin görevinden hukuka aykırı bir işlemle uzaklaş
tırılan kamu görevlilerinin bu sakat işlemin iptalinden sonra eski 
görevine eşit bir göreve atanmış olmalarını —tam eski duruma 
dönülmemiş olmakla birlikte— iptal kararının uygulanması için 
yeterli bulmaktadır. Uygulamada olanaksızlık olduğunun kabulün
de ve idarenin yenileme yetkisinin saptanmasında Danıştayımızm 
tutumu kesin hükmün kalıplaşmış, donmuş bir dogma olmadığı
nı göstermektedir. Ancak bu arada amacın hukuka uygunluğun sağ
lanması ve korunması olduğu unutulmamalı, örneğin idareye hukuka 
aykırı durumu düzeltmek görevinin yüklendiği ve kişilere bu göre
vin yerine getirilmesini istemek hakkının tanınmış olduğu durum
larda ilgililerin istemleri genellikle dar uygulanan dava süresi ile . 
sınırlandırılmamalıdır. 

iptal kararlarının gereklerinin yerine gelmesinin baş düşma
nı zamandır, işlem tarihi ile iptal tarihinin arası açıldığı ölçü
de sakat işlemin etkisi uzaklara doğru yayılacak, iptal kararının 
geri yürümesi, işlemin yapılmamış sayılması ve hukuka aykırı ol
mayan bir duruma dönülmesi güçleşecek ve belki de olanaksızla-
şacaktır. Damştayımız, diğer koşulların yanında, dava iptal ile so
nuçlandığı takdirde işlem dolayısıyla ortaya çıkmış hukuka aykı
rılıkların silinebilmesi olanağını da göz önünde tutarak yürütme
nin durdurulması uygulamasını genişletmelidir. Davaya ilk el ko
nulduğu sırada aradan geçecek sürenin iptal kararının sonuçları-
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nın tam olarak gerçekleşmesini etkileyip etkilemeyeceğine bakıla
rak, böyle bir sakınca doğacak ise, bu davanın başka davalardan 
öne alınarak sonuçlandırılması da yaratılması gerekli bir «çabuk 
yargılama usulu»ne doğru atılacak yararlı bir adım sayılabilir. 

iptal kararlarının gereklerinin neler olduğu sorununun kar
maşık bir hukuksal sorun olması yanında bu gerekleri yerine ge
tirecek, yani kararı uygulayacak olan idarenin aynı zamanda dava
da haksız çıkan taraf olması da bazen bir engel olarak karşımıza 
dikilebilmektedir. İdare iptal kararının genel anlamı ile bağlı ola
rak ve bu kararın ışığında uygulama görevini yapacaktır. İdarenin 
yargı kararını yanlış yorumlaması ya da çeşitli biçimlerde karar
ların gereklerini yerine getirmekten kaçınması halinde ilgililerin baş
vurması üzerine uygulamayı denetlemekle görevli idarî yargı doğ
ru yolu gösterir, aykırı işlemleri iptal ederek geçersiz kılar, yan
lış uygulamadan doğan zararların ödenmesine karar verir. Huku
kumuzda idarî yargının gerek ilk iptal kararı sırasında ve gerekse 
uygulamadan ya da uygulamamadan dolayı çıkan uyuşmazlıklar 
sırasında idareye emir ve direktifler vermesine bir engel yoktur 
ve bu yöntemler Danıştayımız tarafından uygulanmaktadır. Yargı 
kararlarının etkililiğini sağlamak bakımından gerektiğinde idari 
yargının idare yerine işlem yapmasının yararlı olacağı da söyle
nebilir. 

Yargı kararının gereklerine aykırı hareket etmek konusunda 
irade belirtileri ortaya çıkmış ise artık doğru yolun gösterilmesi 
ve aykırı işlemlerin iptal olunarak geçersiz kılınması idareyi zor
lamak için yeterli sayılamaz. Böyle bir durumda karşı koyma ira
desi yalnız idarenin yapısından değil, fakat aynı zamanda idare adı
na eylem ve işlem yapan kişilerden geliyor ve dolayısıyla o kişile
rin sorumluluğuna gidilmesi gerekiyor demektir. İdare adına iş
lem yapan kişilerin malî sorumluluğu yanında mutlaka ceza so
rumluluklarına gidilmesi gerekir. Yargı kararlarına aykırı davra
nışlar duruma göre «Anayasanın ihlâli»nden başlayarak «görevi 
ihmâl» ve «görevi suistimal» gibi suçları oluşturmaktadır. Yargı 
kararlarına aykırı davranışlar yargıya güveni sarsıcı, yıkıcı davra
nışlardır. Bunlarla hukukun verdiği olanaklar içinde kalınarak 
başedilemiyor ise devlet yapısında, işleyişinde bir bozukluk var de
mektir. Ancak bu bozukluk aynı zamanda hem toplum düzeni ve 
hem de böyle davranışlarda bulunanlar bakımından kötü bir ge
leceğin de göstergesidir. 
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