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GİRİŞ 

 

Kamu düzenini tesis etme görevi bulunan, kamu yararını sağlamak amacıyla 

birçok alanda kamu hizmeti yürüten bir devlet idaresi ile hiçbir ilişki kurmadan 

yaşayabilmek neredeyse olanaksızdır. Hukuk düzeni içinde kişiler hemen hemen her 

alanda idari işlemlerle karşılaşırlar. Dolayısıyla devletin sağlamak zorunda olduğu hukuki 

güvenlik bakımından idari işlemlerin tabi olduğu rejim önemli bir yere sahiptir.  

Hayatının belli bir bölümü idari işlemlerle şekillenen kişiler açısından idari 

işlemlerin doğurduğu sonuçların hiçbir koşula bağlı olmaksızın her an ortadan 

kalkabileceği düşüncesi hayatı olumsuz etkiler. Devletin hukuk kuralları ile 

şekillendirdiği düzenin öngörülebilir ve hukuki açıdan güvenilir olması gerektiğinden 

idari işlemin sona ermesinin hiçbir koşula bağlı olmaması düşünülemez. Belirsizliğin 

egemen olduğu bir ortamda insanın güven içinde yaşaması, maddi ve manevi varlığını 

geliştirmesi mümkün olmaz. İdari işlemlerin oluşturduğu kararlılık kazanmış durumların 

ve kişilerin idareye duydukları güven nedeniyle oluşan beklentilerinin korunması ihtiyacı 

idari işlemin sona ermesinde belli dengeleri gözetmeyi gerekli kılmaktadır.  

İdarenin hukuka bağlılığı idari işlemlerin hukuka uygun olmasını gerektirdiği gibi 

hukuka aykırı idari işlemlerin ortadan kaldırmasını da gerekli kılar. Hukuka bağlı bir 

idareden hukuka aykırı işlemlerini yargının müdahalesine gerek kalmaksızın sona 

erdirmesi beklenir. Bununla birlikte idari işlemlerin doğurduğu sonuçların korunması 

ihtiyacı idarenin idari işlemleri sona erdirme konusunda mutlak bir yetkiye sahip 

olduğunu düşünmeye engeldir. 

İdari işlem tesis edilmesi ve uygulanması ile hukuk âleminde ve maddi âlemde 

birçok etki yaratır. İdari işlemin sona ermesi ile hukuk âleminden bu işlemin bütün izlerini 

yok etmek teorik olarak mümkün ise de bunun yaratacağı ağır sonuçlar böyle bir sona 

ermeyi her zaman mümkün kılmaz. Öte yandan idare maddi âlemdeki izleri yok sayma 

konusunda da çoğu kez sınırlı bir imkâna sahip olur. İdari işlemin sona ermesi konusunu 

önemli kılan, bu işlemin yarattığı bazı derin izlerin sona ermesine engel oluşturması, bazı 

izlerin ise işlemin sona ermesine engel olmasalar da bu işlemin sona ermesine rağmen 

silinememesidir. Hukuk hayatına idarenin tek yanlı iradesi ile giren idari işlemin yarattığı 

etkiler, bu işlemin sona ermesini tesis edilmesi kadar basit şekilde açıklamaya imkân 

tanımamaktadır.  
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İdari işlemin sona ermesini konu edinen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde hukuki işlem türü olan idari işlem ele alınmış, idari işlemin tek yanlılık, 

icraîlik ve hukuka uygunluk karinesinden faydalanma özelliklerine değinilmiş ve idari 

işlemin unsurları kısaca incelenmiştir.  

İkinci bölümde idari işlemlerin sona ermesinde karşılaşılan ilkelerin kapsamları 

hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. İdari işlemin sona ermesi ilkeler çatışmasına 

neden olduğundan bu ilkelerin anlam ve kapsamları konumuz ile yakın ilişki içindedir. 

Zira idari işlemin sona ermesinin koşulları çoğu kez ilkeler arasında kurulacak denge ile 

ortaya koyulabilmektedir. Bu kapsamda hukuki güvenlik ilkesi, kazanılmış haklara saygı 

ilkesi, idari istikrar ilkesi ve müesses durumlar ile haklı beklentilerin korunması ilkeleri 

açıklanmış, idarenin genellikle düzenleyici işlemleri kaldırması ve değiştirmesinde söz 

konusu olan uyarlanma ilkesine de değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde öncelikle idari işlemin sona erme nedenlerine ilişkin genel bir 

açıklama yapıldıktan sonra idari işlemin sona erme nedenleri idarenin iradesine bağlı 

olmayan nedenler ve idarenin iradesine bağlı nedenler olarak ayrıma tabi tutularak 

incelenmiştir. 

İdari işlemin idarenin iradesine bağlı olmayan sona erme nedenleri iptal, fiili 

nedenler ve idari işlemin kendiliğinden sona ermesi başlıkları altında incelenmiştir. 

İdarenin iradesine bağlı olmayan hukuki nedenler iptal ile sınırlı olmamakla birlikte, idari 

işlemlerin ezici çoğunluğunun idari yargı tarafından denetlenmesi ve idari işlemlerin 

çoğunlukla iptal nedenine bağlı olarak sona ermeleri sebebiyle iptal ile sınırlı olarak 

inceleme yapılmıştır. İptal davasının genel özellikleri açıklanıp koşullarına değinildikten 

sonra iptal davasının sonuçları davanın reddedilmesi ve işlemin iptal edilmesi başlıkları 

altında açıklanmıştır. İptal nedeninin incelenmesinden sonra idari işlemin idarenin iradesi 

dışındaki fiili nedenlerle sona ermesine ilişkin açıklama yapılıp ardından idari işlemin 

kendiliğinden sona ermesi konusu sürenin dolması ve şartın gerçekleşmesi başlıkları 

altında açıklanmıştır. 

İdarenin iradesine bağlı nedenler başlığı altında öncelikle genel bir açıklama 

yapılarak idari işlemin kesinleşmesine doktrinde yüklenen anlam aktarılmış, daha sonra 

kaldırma, değiştirme, düzeltme ve geri alma ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Bu 

kapsamda idari işlemin kaldırılmasının kapsamı, kaldırma işleminin unsurları ve kaldırma 

iradesinin açıklanma biçimine ilişkin açıklamalara yer verilmiş bireysel ve düzenleyici 

işlemlerin kaldırılmaları ayrı ayrı ele alınmıştır. Sonrasında ise değiştirme ve düzeltme 

konuları açıklanmıştır.  
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Son olarak idari işlemin geri alınması başlığı altında idari işlemin idarenin iradesi 

ile geçmişe etkili olarak sona ermesinin kapsamı açıklanıp, diğer sona erme nedenleri ile 

karşılaştırılması yapılarak geri alma işleminin unsurları ve geri almanın koşullarına 

değinilmiştir. Geri alma geriye yürür nitelikte idari işlem yapılmasını gerektirdiğinden bu 

kısımda idari işlemin yürürlüğe girişi ve geriye yürümezlik ilkeleri ayrı bir başlık altında 

açıklanmıştır. Öte yandan geri alma bakımından özellikle süre koşulu doktrindeki 

görüşler ve yargı kararları ışığında incelenmiştir. Son olarak geri almanın kapsam ve 

koşullarına ilişkin açıklamalar ışığında bireysel ve düzenleyici işlemlerin geri alınmaları 

açıklanmıştır. 

İdari işlemin sona ermesi çoğu kez ilkeler arasında bir denge kurulmasını 

gerektirdiğinden son bölümde ağırlıklı olarak idari işlemin sona ermesine ilişkin koşullar 

doktrindeki görüşler ve yargı kararları ışığında değerlendirilerek ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. Bu koşullar incelenirken doktrindeki görüşler ve yargı kararları ışığında 

konu belli oranda açıklandığından bireysel ve düzenleyici işlemlerin sona ermesine ilişkin 

başlıklar altında söz konusu koşulların bireysel ve düzenleyici işlemlere yansımaları 

özetlenerek aktarılmaya çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İDARİ İŞLEM 

 

I. HUKUKİ İŞLEM TÜRÜ OLARAK İDARİ İŞLEM 

İrade açıklaması ve hukuksal netice olmak üzere iki ana unsura sahip1 olan 

hukuksal işlem, hukuki netice doğurmaya yönelik olarak bir veya birden fazla kişinin 

irade açıklamasıdır2. Hukuki işlem yapmak için açıklanan irade hukuk düzeni içinde 

değişiklikler meydana getirir. Hukuki işlemin yarattığı değişiklik bir hukuki durum 

yaratma, mevcut hukuki durumu ortadan kaldırma ya da değiştirme şeklinde 

gerçekleşebilir3. İşte bu değişiklikleri meydana getiren hukuki işlemler yoluyla hukuk 

düzeni içinde hukuki ilişkiler yaratılır4.  

İdarenin üstlendiği görevi yerine getirmek için kullandığı hukuki araç olan 

idarenin işlemleri genel manada hukuki işlemlerin bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır5. 

İdarenin üstlendiği görevi yerine getirebilmesi için işlem yapma imkânına sahip olması6 

gerekir ve idarenin işlemlerinin bir bölümünü idari işlemler oluşturur7. İdari işlem 

idarenin hukuk âleminde değişiklik yaratmak için kullandığı hukuki araçtır8. 

Doktrinde ‘‘en geniş anlamda idarenin hukuku’’9 olarak ifade edilen idare hukuku 

alanında incelenen idari işlemler, özel hukuk işlemlerinden farklı özellikler gösteren, 

kendine özgü ilke ve kurallara tabi olan hukuki işlemler olarak hukuk düzeni içinde yer 

almaktadırlar. Hukuki işlemin gerçekleşmesi için açıklanması gereken irade, idari 

işlemler bakımından idarenin iradesidir. İdari işlem, bu işlemi tesis etmeye yetkili olan 

makamın açıkladığı irade ile hukuk düzeninde değişiklik meydana getirir10. 

                                                           
1 TAN Turgut, İdare Hukuku, 7. Bası, Ankara 2018, s.215. 
2 VELİDEDEOĞLU Hıfzı Veldet-ÖZDEMİR Refet, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 1987, s.4. 
3 SEZGİNER Murat, İdari İşlem-İcrailik-Ayrılabilir İşlem-Yargısal Denetim, 2011, İÜHFM, C.L’XIX, S.1-2, s.242. 
4 EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara 2014, s.119. 
5 GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, C.1, Bursa 2009, s.613. 
6 GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, 10. Bası, Ankara 2011, s.16 
7 KARAHANOĞLULLARI’na göre idarenin işleminin idari işlem niteliği taşıması, kamu düzeninin sağlanması 
ya da kamu hizmetinin yürütülmesine dönük olması ve kamu gücüne dayanmasına bağlıdır. 
KARAHANOĞULLARI Onur, İdarenin Hukukla Kavranması, 2. Bası, Ankara-2012, s.141. 
8 GİRİTLİ İsmet, AKGÜNER Tayfun, İdare Hukuku Dersleri II, İstanbul 1987, s.144. 
9 GÜNDAY, op. cit., s.3 
10 KARATEPE Şükrü, İdare Hukuku, 2. Bası, İzmir 1993, s.71. 
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İdarenin tesis edeceği idari işlem bireysel nitelikte olabileceği gibi, kişilik dışı 

olması da mümkün olup, hukuk sistemimizde düzenleyici işlemler de idari işlem olarak 

kabul edilmektedir11. Yani idari işlemlerin bir kısmı kural koyucu niteliktedir12. 

İdare hukuku disiplini içinde anlam kazanmış olan idari işlem her ne kadar hukuki 

işlemin bir türü olsa da kendine has özellikleri nedeniyle özel hukuk kavramlarına sıkı 

sıkıya bağlı kalarak bu işlem türünün açıklanması mümkün değildir. Her şeyden önce 

özel hukuk ilişkilerine eşitlik ilkesi egemendir. EREN’e göre eşitlik ilkesi sözleşme 

serbestisi ve irade özerkliğinin tabii bir neticesidir13. İdare hukukunda ise idarenin özel 

hukukta görülen şekliyle bir özgürlüğe sahip olması söz konusu değildir.  

Kamu gücü kullanan idarenin idari işlemler bakımından özgürce irade açıklaması 

söz konusu değildir. İdare hukukunda iradenin kanunun emredici hükümlerine aykırı 

olmamasından öte kanuna uygun olması ve kanunun tanıdığı bir yetkiye dayanması 

gerekir14. İdari işlemi tesis edecek makamın irade açıklayacağı konuda yetkili olması 

gerekmekte olup idare hukuku alanında iradenin değil yetkinin öne çıktığı söylenebilir15.  

İdarenin tesis ettiği idari işlemlerde birtakım ayrıcalıklara sahip olması kamu 

yararının gerçekleşmesi için kaçınılmazdır. Özel yarar ile kamu yararının eşit görülmesi 

idareyi işleyemez hale getirir16. İdare hukuku kamu gücü kullanarak irade açıklayan 

makamların özel hukuk kişilerine karşı üstün oldukları anlayışı üzerine oturur17. Bununla 

birlikte hukuksal açıdan idarenin üstün olması sınırsız yetkiye sahip olduğu anlamına da 

gelmez18.  

İdare kanunları somut olaylara uygulamak, kamu hizmetini yürütmek için işlemler 

yapar19. İdari işlem, bu işlemi tesis eden makamın ayrıcalıklı yetkilere sahip olması ve 

kendisine uygulanan kuralların özel hukuk kurallarından farklı20 olması nedeniyle özel 

hukuk kavram ve kurumlarına bağlı kalarak tam anlamıyla açıklanamaz. 

                                                           
11 ‘‘İdari işlemler, genel ve soyut etki yaratabilecekleri gibi bireysel ve somut etki de yaratabilirler.’’ YAYLA 
Yıldızhan, İdare Hukuku, 1.Bası, İstanbul 2009, s. 132-133. 
12 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.552. 
13 EREN, op. cit., s.119. 
14 BALTA’ya göre ‘‘İdare hukuku durumlarına…kuralsallığın egemen olması objektif davranış ve güven 
ihtiyacından kaynaklanır.’’ BALTA, op. cit., s.143 
15 SANCAKDAR Oğuz, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, 2. Bası, 2012, s. 327. 
16 Ibid., s. 327. 
17 ÖZAY İlhan, Günışığında Yönetim, İstanbul 2002, s.326. 
18 ÖZAY’ın ifadesiyle ‘‘Hukuk Devletinin idaresi hem üstün yetkilerle donatılmış hem de yetkileri 
olabildiğince sınırlanmış bir durumdadır.’’ Ibid., s.327. 
19 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.552. 
20 ‘‘Diğer bir ifadeyle idare hukuku, idare organlarını ve fonksiyonunu düzenleyen özel hukuk kurallarını 
aşan hukuk kurallarının bütünüdür’’ GÖZLER, op. cit., s.50. 
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İdare hukuku disiplini içinde anlam kazanmış bazı özellikleri haiz olan idari 

işlemin genel kabul gören bir tanımının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Ancak idare hukukunun sürekli değişim içinde olması bu durumu normal karşılamayı 

gerektirir21. Gerek doktrinde gerek yargı kararlarında idari işlemin özelliklerine vurgu 

yapan farklı tanımlar yapılmıştır. 

Doktrinde; GÜNDAY idari işlemin ‘‘idare fonksiyonunun yerine getirilmesi için 

yapılan kamu hukuku işlemleri’’ olduğunu belirtmiştir22. GÖZÜBÜYÜK-TAN idari 

işlemi ‘‘idarenin idare hukuku alanında yaptığı tek yanlı hukuksal işlem’’ olarak 

tanımlamaktadırlar23. AKYILMAZ ve diğerlerine göre ‘‘idari işlem idare veya idare 

adına hareket eden özel hukuk kişilerince, kamu gücü kullanılarak yapılan; doğrudan ya 

da belli bir süreç içinde, rızaları olsun ya da olmasın kişi veya onlara ait nesnelerin 

hukuki durumlarını etkileyen, kamusal nitelikli, tek yanlı irade açıklamalarıdır.’’24  

KARATEPE ise idari işlemi ‘‘kanunen yetkili bir makam tarafından, belli bir sebebe 

dayanarak, belli şekil ve usul kurallarına uygun olarak, belli bir gaye gerçekleştirmek 

için açıklanan irade’’ şeklinde tanımlamaktadır25. BALTA’ya göre ise idari işlem 

‘‘idarenin idare hukuku alanında bir hukuki sonuç doğurmak ya da doğmuş bir sonucu 

belirtmek üzere yapmış olduğu tek yanlı işlemdir.’’26  

Doktrinde yapılan tanımlamaların yanında yargı kararlarında da zaman zaman 

idari işleme ilişkin tanımlar verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 

bir kararına göre ‘‘Bir kamu hizmetinin yürütülmesi için, idarenin tek yanlı iradesi ile 

kamu hukuku esaslarına dayanarak, ilgililerin hukuki durumlarını etkileyen kararları 

idari işlem niteliğindedir.’’27 Danıştay Onuncu Dairesi ise bir kararında idari işlemi 

‘‘İdari makam ya da mercilerin, idare hukuku alanında gördüğü idari faaliyetlerle ilgili 

olarak, kamu hukuku kurallarını uygulayarak, kamusal alanda tesis ettikleri tek taraflı, 

doğrudan uygulanabilir nitelikteki hukuki tasarruflar’’28 şeklinde tanımlamıştır. 

Danıştay’ın başka bir kararına göre ‘‘İdari işlemler, idarî makamların, kamu gücü 

kullanarak, idare işlevine ilişkin olarak tesis ettikleri, muhatapları yönünden çeşitli hak 

                                                           
21 AKYILMAZ Bahtiyar-SEZGİNER Murat-KAYA Cemil, Türk İdare Hukuku, 3. Bası, Ankara-İstanbul 2012, 
s.359. 
22 GÜNDAY, op. cit., s.121. 
23 GÖZÜBÜYÜK A.Şeref, TAN Turgut, İdari Yargılama Hukuku, C.2., 8. Bası, Ankara 2016, s.267. 
24 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.362. 
25 KARATEPE, op. cit., s.72. 
26 BALTA, op. cit., s.155; Yazarın belirtici işlemleri de kapsayan bir tanım yaptığı göze çarpmaktadır. 
27 Dan.İDDGK., E.1985/80, K.1985/71, T.03.05.1985, DD., S.60-61, s.109. 
28 Dan.10. D., E.2007/6407, K.2008/3039, T.30.04.2008, DD., S.119, s.359. 
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ve/veya yükümlülükler doğuran, muhataplarının hukukî durumlarında değişiklik yapan 

tek yanlı irade açıklamalarıdır.’’29 

Gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında yapılan tanımlarda idari işlemin belli 

başlı özelliklerine yer verildiği, ayrıca tanımlarda idari işlemi tesis etmeye yetkili olan 

makama, işlemin kamu gücüne dayanma yönüne ve idari fonksiyonla bağlantısına da 

vurgu yapıldığı gözlemlenmektedir. 

İdari işlemin sona ermesi yine idarenin tesis edeceği bir idari işlemle de 

gerçekleşebildiğinden idari işlemin sona ermesi konusu açısından idari işlemin öne çıkan 

özellikleri olan tek yanlılık, icraîlik ve hukuk uygunluk karinesinden faydalanma 

özelliklerini incelemek yerinde olacaktır.  

 

II. İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ 

 

A. TEK YANLILIK 

Özel hukuk alanında iradelerin birbirlerine üstünlüğü bulunmadığından hukuk 

âleminde bir değişiklik meydana gelmesi iradelerin uyuşması hâlinde mümkün olur30. 

Özel hukukta kişiler iradelerini karşı tarafa zorla kabul ettiremezler31. Özel hukukta tek 

taraflı irade beyanları kural olarak hukuki durumda bir değişiklik yaratmaz32. Yani özel 

hukukta kişiler kural olarak tek yanlı irade açıklaması ile üçüncü kişilerin hukuki 

durumlarını değiştiremezler33. İşte özel hukuktaki temeli eşitliğe dayanan bu ilişki idare 

hukukuna yabancıdır. İdari işlemlerin en baskın özelliği, bu işlemlerin hukuki durumları 

idarenin tek yanlı iradesi ile etkileyebilmesidir34.  

Kamu hukuku alanında yer alan işlemlerin çoğunlukla tek yanlı olmalarının sebebi 

bireyin iradesine karşı üstün tutulan kamusal iradedir35. İdari işlemler de kamu hukuku 

işlemleridir36 ve idari işlemler irade uyuşması ile değil kural olarak idarenin tek yanlı 

iradesi ile gerçekleşirler37. İdare idari işlem tesis ederken muhatabını rızasını gözetmek 

zorunda değildir. Muhatabın rızası olsa da olmasa da idarenin iradesi idari işlemin 

                                                           
29 Dan.13.D., E.2015/5916, K.2016/1230, T.20.04.2016, DD.S.143, s.396. 
30 GÜNDAY, op. cit., s.124. 
31 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.155; ZABUNOĞLU, op. cit., s.306. 
32 ONAR Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.1, 3. Bası, İstanbul 1966, s.562. 
33 DURAN Lûtfi, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s. 415. 
34 Ibid., s.413. 
35 ÖZAY, op. cit., s.325.   
36 ZABUNOĞLU, op. cit., s.301. 
37 Ibid., s.306. 
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gerçekleşmesi için yeterlidir. Yani idare, idari işlemin muhatabına iradesini dayatma 

imkânına sahiptir38. İdare işlem tesis ederken muhatabın rızasını değil hukuka ve ihtiyaca 

uygunluğu gözetir39.  

GÜNDAY kamu hukuku işlemlerinin sonuç doğurabilmesi için gereken hukuki 

gücün özel hukuktaki gibi sübjektif hak değil kamu gücü olduğunu ifade etmiştir40. İdare 

üstlendiği görevi ancak kamu gücüne dayalı olarak tek yanlı işlem yapma ayrıcalığı ile 

gerçekleştirebilir. Yani idarenin görevine koşut bir yetkisi bulunması gerektiğinden, 

idarenin üstlendiği görev tek yanlı işlem tesis etme imkânını da beraberinde getirir. 

İdarenin iradesi kamu yararı amacına dönük olduğundan tek taraflı olarak sonuç 

doğurabilmesi zorunludur41. 

İdareye yüklenen görev nedeniyle ayrıcalık ve üstünlük sahibi olması 

kaçınılmazdır. İdare sahip olduğu tek yanlı irade ile hukuki sonuç yaratma imkânı 

sayesinde üstlendiği görevi kısa sürede ve etkili olarak yerine getirebilir42. İdare tesis 

edeceği idari işlem için kural olarak, muhatabının rızasına ya da diğer devlet 

fonksiyonlarının iznine ihtiyaç duymaz. İdare tesis edeceği idari işlem için kanunda aksi 

öngörülmediği sürece yargıdan onay almak zorunda da değildir43. Yani idare görevli 

olduğu konuda hukuki durumlarda değişiklik yaratabilmek için kanun koyucu aksini 

öngörmediği sürece yargı kararına ihtiyaç duymaz. 

İdari işlem idarenin tek yanlı iradesi ile gerçekleşmekle birlikte, ilgilinin talebi 

üzerine yapılan idari işlemin tek yanlılık özelliği konusunda ilk bakışta bir tereddüt 

oluşabilir. Yükümlülük getiren idari işlemlere ilgililerin rıza göstermesini beklemek 

gerçekçi olmaz44 ancak ilgilisine bir yarar sağlayan işlemin ilgilinin talebi üzerine 

yapılması gibi ilgilinin bu işleme karşı çıkmaması, rıza göstermesi mümkündür. Örneğin 

yükümlendirici idari işlemin sona erdirilmesi için ilgilinin yönelttiği talep üzerine bu 

işlemin idare tarafından sona erdirilmesi ya da idarenin bu işlemi sona erdirmesine 

ilgilinin rıza göstermesi söz konusu olabilir.  

                                                           
38 MEMİŞ Emin, Genel İdare Hukuku Notları, İstanbul 2014, s.222. 
39 KARATEPE, op. cit., s.77. 
40 GÜNDAY, op. cit., s.121. 
41 ÖZAY, op. cit., s.325. 
42 AKYILMAZ Bahtiyar, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara 2000, s.101. 
43 KARATEPE, op. cit., s.78. 
44 ÖZAY, op. cit., s.326. 
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İdari işlemin ilgilinin talebi üzerine gerçekleşmesi ya da işleme ilgilinin rıza 

göstermesi hâlinde dahi idari işlemin tek yanlı olarak gerçekleştiği kabul edilmektedir45. 

İlgilinin talep ya da rızası ancak işlemin usuli yönü olarak ele alınabilir46. Dolayısıyla 

ilgilinin talebi üzerine idari işlemi sona erdiren işlem de idarenin tek yanlı iradesi ile 

gerçekleşmiş bir idari işlemi yine idarenin tek yanlı bir iradesi ile sona erdirmiş olur. 

 

B. İCRAÎLİK 

İdarenin üstlendiği görevi yerine getirerek kamu yararını sağlayabilmesi 

iradesinin hukuksal bir değeri olmasını gerektirir. Bu yüzden idarenin açıkladığı irade 

hukuk âleminde değişiklik meydana getirebilmelidir47. Zira kamu yararını gerçekleştirme 

zorunluluğu icraîlik özelliğine ihtiyaç gösterir48. İdari işlemin icraîlik özelliği kanuni bir 

yetkiye dayanılarak kullanılan kamu gücü yoluyla kamu yararını sağlamaya dönük 

olmasına dayanır49.  

İşlemin icraî olmasından kasıt idarenin tek yanlı irade beyanının hukuki netice 

doğurmasıdır50. İdari işlemin yaratacağı etki, idareye yöneltilen talebin kabul edilmemesi 

suretiyle belli bir durumun muhafaza edilmesi şeklinde de gerçekleşebilir51.  

İdarenin açıkladığı iradenin hukuk âleminde değişiklik yaratması için kural olarak 

aradan belli bir süre geçmesine ihtiyaç yoktur. İdari işlemin tesis edildiği anda hukuki 

etki doğurduğu kabul edilir52. İdari işlemin ilgili olduğu konunun hukuksal durumu bu 

işlemin tesis edilmesi ile değişikliğe uğrar53. Yani idarenin açıkladığı irade hedeflediği 

hukuksal değişikliği derhâl gerçekleştirir.  

İdari işlemler tesis edilmeleri ile hukuk âleminde derhal değişiklik meydana 

getirseler de maddi âlemdeki değişiklik daha sonra meydana gelir54. İdari işlemin yarattığı 

                                                           
45 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.366-372; BALTA idari işlemin muhatabının talebinin yalnızca 
hukuki durumun etki kazanmasının bir koşulu olarak ele alınabileceğini ifade etmiştir. BALTA, op. cit., 
s.142. 
46 MEMİŞ, op. cit., s.224; AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.367. 
47 KARAHANOĞULLARI işlemin idari olarak nitelendirilmesini sağlayan şeyin hukuksal netice meydana 
getirmesi yani etkili olması olduğunu ifade etmiştir. KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.263. 
48 MEMİŞ, op. cit., s.222. 
49 ZABUNOĞLU, op. cit., s.306. 
50 GÖZLER, op. cit., s.673. 
51 YILMAZ Dilşat, İdari İşlemin İcrailik Özelliği, Ankara 2014, s.17. 
52 ‘‘Bu anlamda idari işlemin hukuk yönünden etkisi ani ve geneldir.’’ AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., 
s.368; ‘’İcrailik hukuk düzleminde etki-sonuç üreten ve aniden gelen bir genel özellik taşımaktadır’’ MEMİŞ, 
op. cit., s.221. 
53 KARAHANOĞULLARI idari işlemin normlar düzenine yönelik etkisini kural etkisi, hukuk özneleri ve 
nesnelerine yönelik etkisini ise statü etkisi olarak ifade etmiştir. KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.263. 
54 DURAN, İdare, s.413. 
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sonuçların maddi âleme aktarılması için idarenin bir takım iş ve işlemlere girişmesi 

gerekir. Örneğin mali yükümlülük veya cezai yaptırım ile ilgili işlemlerinin maddi âlemde 

etkilerini gösterebilmesi için bu işlemlerin tesis edilmiş olması yeterli olmaz55. Bununla 

birlikte tahakkuku tahsile bağlı vergilerde olduğu gibi uygulamadan ibaret işlemler de 

bulunmaktadır56. 

İdarenin herhangi bir hukuki değişiklik yaratmayan işlemleri de bulunmaktadır57. 

İdarenin işlemlerinden genel olarak idarenin iç düzen işlemleri, hazırlık işlemleri, bildirici 

işlemler, tespit edici işlemler, görüş içeren işlemler gibi işlemlerin icraî olmadıkları kabul 

edilmektedir58.  

İdari işlemlerin sona ermeleri hâlinde maddi âlemde sona ermenin etkileri derhâl 

görülmez. Geçmişe etkili olarak idari işlemi sona erdirmek için idarenin açıkladığı irade 

sona eren işlemin etkilerini maddi âlemden silebilmek için tek başına yeterli olmaz. İdari 

işlemin maddi âlemi derhâl etkileyememesi idari işlemlerin sona ermesinde idareyi hukuk 

âlemindeki etkiyi maddi âleme aktarabilmek için harekete geçmek durumunda bırakır ve 

bu kapsamda idarenin sona eren işlemin maddi âlemdeki etkilerini ortadan kaldırabilmesi 

için bir dizi işlem yapması ve eylemde bulunması gerekebilir.  

Genellikle idari işlemin sonuçlarını maddi âleme aktarmak için idarenin başka bir 

organa başvurması gerekmez. İdari işleme kişiler genelde kendi istekleri ile uyarlar ya da 

idare bu işlemi kendisi uygular59. Bununla birlikte idarenin tesis ettiği işlemi uygulamak 

için kural olarak cebir kullanma imkânı yoktur60. Yargı kararlarında cebir kullanarak 

uygulama asıl iken idari işlemlerin cebir kullanılarak yerine getirilmesi istisnaidir61. 

Koşulları dahilinde resen icra yetkisine sahip olan idare cebren icra açısından kural olarak 

yetkisizdir62.  

                                                           
55 Ibid., s.416. 
56 GÖZÜBÜYÜK A.Şeref, Yönetim Hukuku, 32. Bası, Ankara 2014, s.318. 
57 ÖZAY idare hukuku alanında tesis edilen işlemlerin hiç olmazsa tesis edilme sebebini yerine getirme gibi 
bir etkisi olacağından, etkisiz işlemlerin değil iptal davasına konu olabilecek etki göstermeyen işlemlerin 
bulunabileceğini belirtmiştir. ÖZAY, op. cit., s.328. 
58 GÖZLER, op. cit., s.675. 
59 Ibid., s.1070-1071. 
60 Ibid., s.1074. 
61 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.158; DURAN, İdare, s.415. 
62 YAŞAR Hasan Nuri, İdare Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2016, s.387; DURAN idarenin resen icra yetkisinin 
doktrin tarafından yanlış anlaşılıp yorumlandığını, Fransız hukukunda idarenin resen icra yetkisinin genel 
ve mutlak olmadığını, Fransız doktrininde, ‘‘kanunun açıkça resen icraya izin vermiş olması halinde, idari 
işleme karşı koyulmasının cezai müeyyidesinin bulunmaması halinde ve olağanüstü dönemlerde kamu 
güvenliğinin zorunlu kıldığı acele hallerde’’ idarenin resen icra yetkisine sahip olduğunun kabul edildiğini 
ifade etmiştir. DURAN, İdare, s.417-419; ZABUNOĞLU kanunda öngörülmeyen hallerde idarenin işlemini 
resen icra etmesi mümkün olmadığından adli makamlara başvurması gerekeceğini belirtmiştir 
ZABUNOĞLU, op. cit., s.307. 
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C. HUKUKA UYGUNLUK KARİNESİNDEN YARARLANMA 

İdari işlemlerin sonuç doğurabilmesi için yargı kararı ile hukuka uygun olduğunun 

tespit edilmesine gerek olmayıp bu işlemler tesis edildikleri andan itibaren hukuka uygun 

kabul edilirler63. İdarenin tek yanlı olarak açıkladığı iradenin hukuk âleminde değişiklik 

yaratabilmesi bu işlemin hukuka uygun olduğunun varsayılmasını gerekli kılar64. Yani 

icraî nitelikleri nedeniyle idari işlemlerin hukuka uygun oldukları varsayılır65.  

Hukuka uygunluk karinesinden faydalanan idari işlemin kanuni dayanağa sahip 

olduğu kabul edilmelidir66. Bu karinenin bir sonucu olarak idari işlemin hukuksal etkisi 

yargısal bir denetime ihtiyaç göstermeden ve bu denetimden önce gerçekleşir67. İdari 

işlem herhangi bir yargı kararı ile onanmasına ihtiyaç duymaksızın hukuka uygun kabul 

edilir68. Hukuka uygunluk karinesinden faydalandıkları için idari işlemler hakkında dava 

açılması halinde bu işlemlerin yürütmesi kendiliğinden durmaz69.  

Özel hukuk ilişkisinde taraflardan birinin öne sürdüğü hakka karşı çıkılması 

hâlinde hakkı öne sürenin yargı yoluna gitmesi gerekirken idare hukukunda idari işlemin 

doğurduğu sonuca karşı çıkan tarafın yargı yoluna başvurması gerekir70. Yani idari 

işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasında olan tarafın yargıya başvurması ve hukuka 

uygunluk karinesini çürütmesi gerekir71. İdari işleme ilgililer karşı çıksa da bu işlem 

hakkında verilmiş bir yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı olmadıkça ilgililerin rızası 

hilafına ve kimi hâllerde doğrudan idare tarafından yerine getirilir72.  

Hukuka uygunluk karinesi gereği idare yargıcı tarafından aksi ortaya konulana 

kadar idari işlemin hukuka uygun kabul edilmesi ilgilisi yönünden bir teminat niteliği 

taşır73. Yani idari işlemle ilgilinin lehinde oluşan durum bu işlem koşulları dahilinde sona 

ermediği sürece hukuka uygun kabul edilir. 

                                                           
63 GÜNDAY, op. cit., s.125. 
64 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.367. 
65 GÜNDAY, op. cit., s.125. 
66 YILMAZ Dilşat, İdari İşlemin İcrailik Özelliği, Ankara 2014, s.20. 
67 MEMİŞ, op. cit., s.225. 
68 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.157. 
69 Ibid., s.159; 2577 sayılı Kanun m.27/1. ‘’Danıştayda ve idari mahkemelerde dava açılması dava edilen 
idari işlemin yürütülmesini kendiliğinden durdurmaz.’’ 
70 TAN, İdare, s.275-276. 
71 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.147. 
72 DURAN, İdare, s.414. 
73 BÜLBÜL Erdoğan, İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, İstanbul 2010, s.2. 



12 
 

Hukuka uygunluk karinesi idari işlemin yargı tarafından iptali ya da idare 

tarafından sona erdirilmesine kadar işlemin bir özelliği olarak varlığını sürdürür74. 

Dolayısıyla hukuka aykırı idari işlemin geri alma veya iptal yoluyla sona ermesi hukuka 

uygunluk karinesinin de sona ermesine sebep olur. Bununla birlikte hukuka uygun idari 

işlem geleceğe etkili olarak sona erdiğinde geçmiş için hukuka uygunluk karinesi 

geçerliliğini sürdürecektir. Dolayısıyla idari işlemin sona ermesi her durumda hukuka 

uygunluk karinesinin tümüyle ortadan kalkması sonucunu doğurmaz. 

 

III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 

 

A. YETKİ 

İdare hukukunda yetki işlem yapabilme kudretine işaret eder75.  İdari makamın 

idari işlem yapabilmesi için öncelikle yetkili olması gerekir76. İdari işlem yapacak makam 

yetkisini kanundan alır77. Kanun tarafından yetki verilmedikçe idarenin işlem yapması 

mümkün değildir78.   

İdare hukukunda asıl olan yetkisizlik olup yetkili olma hali istisnadır79. İdare 

hukukunda kıyas yoluyla yetki yaratılmaz80 ve yetki kuralları dar yorumlanır81.  İdari 

işlemin hukuka uygun olmasının başta gelen koşulu bu işlemi tesis eden makamın kanun 

tarafından yetkilendirilmiş olmasıdır.  

İdari makam yetkisini usulüne uygun olarak yapılmış bir yetki devrinden de 

alabilir. Anayasa ve yasaların imkân tanıdığı ölçüde idarenin düzenleyici ve bireysel 

işlemleri ile yetki devri mümkündür82. Öte yandan içtihatla getirilmiş bulunan yetkide 

                                                           
74 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.367. 
75 CANDAN Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 7. Bası, Ankara 2017, s.131. 
76 GÜNDAY idare hukukunda geniş ve dar olmak üzere iki anlamda kullanılan yetki kavramının geniş 
anlamda başta Anayasa olmak üzere kanunların idare için çizdiği görev alanını, dar anlamda ise bu görev 
alanı içinde hangi idari makamın işlem yapabileceğini ifade etiğini belirtmiştir. GÜNDAY op. cit., s.134-135; 
KARATEPE yetkiyi idari makamlarda bulunan kamu görevlilerinin kullandıkları kamu gücü ve otoritesi 
olarak açıklamıştır. KARATEPE, op. cit., s.72. 
77 ZABUNOĞLU, op. cit., s.319. 
78 YILDIRIM Turan-YASİN Melikşah-KAMAN Nur-ÖZDEMİR H. EYÜP-ÜSTÜN Gül-TEKİNSOY Okay, İdare 
Hukuku, Güncellenmiş 6. Bası, İstanbul 2016, s.435; CANDAN Anayasa’nın 128. maddesinden yola çıkarak 
yetki bakımından söz konusu olan yasallık ilkesinin anayasal bir gereklilik olduğunu belirtmektedir. 
CANDAN, op. cit., s.132. 
79 ZABUNOĞLU bu durumu ‘‘İdare hukukunda yetkiler ayrıksı kimliktedir, niteliktedir’’ şeklinde ifade 
etmiştir. ZABUNOĞLU, op. cit., s.320. 
80 CANDAN, op. cit., s.133. 
81 TAN, İdare, s.238; DURAN, İdare, s.401. 
82 DURAN, İdare, s.401. 
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paralellik ilkesi ile idari makamın tesis ettiği işlemi sona erdirmek için yapacağı işlemde 

yetkili olduğu ilke olarak kabul edilmiştir. İdari işlemi tesis eden makamın bu işlemi sona 

erdirmek bakımından da yetkili olması içtihat yoluyla geliştirilmiş bir ilke olup kanunda 

bu ilkenin aksinin öngörülmesi hâlinde işlemi tesis eden makam değil kanunda belirtilen 

makam yetkili olacaktır83. Dolayısıyla yetkide paralellik ilkesi aksine bir kanun hükmü 

yokken başvurulabilecek bir ilkedir. İdari işlemi sona erdirme konusunda idari işlemi tesis 

eden dışında bir makam ayrıca ve açıkça kanun tarafından yetkilendirilmiş ise işlemi tesis 

eden makamın işlemi sona erdirmesi yetki yönünden hukuka aykırılık oluşturur. 

Yetki kişiye bağlı değil84 yürütülen idari göreve bağlıdır ve makamı işgal eden 

kişilere değil makama aittir85. Dolayısıyla yetkiyi, bu yetkinin kullanılacağı anda idari 

makamı işgal eden görevli kullanır. Herhangi bir nedenle görevi başında olmayan kamu 

görevlisinin idari yetki kullanması mümkün değildir. Bu hususun pozitif hukukta açıkça 

öngörülmüş olması da gerekmez. Yetki makama ait olduğundan yetkinin kullanılacağı 

anda yetkiyi kullanacak kişinin bu makamda fiilen bulunuyor olması mantıksal bir 

gerekliliktir. 

 İdare hukukunda yetki kamu düzeninden sayılmaktadır86. Danıştay’a göre kamu 

düzeninden olan idari yetkinin yargılamanın her aşamasında mahkeme tarafından resen 

gözetilmesi gerekir87. Dolayısıyla yargılamanın her aşamasında idari işlemi tesis eden 

makamın yetkili olmaması nedeniyle işlemin iptaline karar verilebileceği gibi davanın 

reddine dair verilen kararın bozulması da mümkündür. 

İdari işlemin yetki unsurunda görülen hukuka aykırılık sonradan düzeltilebilecek 

nitelikte değildir88. Yani yetkili makamın yetkisiz makam tarafından yapılan işleme 

sonradan onay vermesi işleme sağlık kazandırmaz. İdari işlemin muhatabının yetki 

kurallarına aykırılığa rıza göstermesi de mümkün değildir. İdare yetki yönünden hukuka 

aykırı olan işlemi sağlıklı hale getirmek istiyorsa yetkili makamın bu işlemi tekrar 

yapması gerekecek, hâliyle bu işlem yetkisiz makamın imza tarihinden değil yetkili 

makamın imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

                                                           
83 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.376; Bu ilkenin aksine bir düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinde öngörülmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla çalışmamızda kanunda öngörülebileceğini 
ifade ettiğimiz birçok hususun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de öngörülmesi söz konusu olabilir. 
84 CANDAN, op. cit., s.133. 
85 AKYILMAZ, op. cit., s.102. 
86 SANCAKDAR, op. cit., s.331; ZABUNOĞLU, op. cit., s.320; DURAN, İdare, s.401. 
87 ‘‘İdari yetki kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz dilekçesinde ileri sürülmese de yargı yerinde her aşamada 
kendiliğinden göz önüne alınır’’ Dan.5.D., E.1985/21, K.1985/1229, T. 09.05.1985, DD., S.60-61, s.231. 
88 YENİCE Kazım-ESİN Yüksel, İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983, s.46; DURAN, İdare, s.401 
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Yasama ve yargıya göre idarenin teşkilatlanması kapsamlı ve karmaşıktır89. Yetki 

kuralları sayesinde karmaşık bir yapıya sahip olan idarenin organ ve makamları arasında 

uyum temin edilirken kişiler de hangi idari işlemi hangi makamın yapabileceğini 

öngörme imkânına kavuşur90. İdari işlemin sona ermesinde de yetki kuralları kişilere 

sahip olduğu hakları veya idari işlemin doğurduğu lehe sonuçları hangi idari makamın 

ortadan kaldırabileceğini öngörebilme imkânı sağlar. 

İdari makamın idari işlem yapmak için sahip olduğu yetki aynı zamanda görevine 

işaret eder91. Yetki kamu hukuku bağlamında yükümlülüğe de işaret ettiğinden idarenin 

işlem yapma yetkisini kullanması kadar kullanmaması da hukuka aykırılık doğurabilir92. 

Bu açıdan idari makamın yargı kararı ile kanunda belirtilen görevi yapmak için yetkisini 

kullanmak durumunda bırakılması söz konusu olabilir.  

İdari işlemin yetki unsurunu kişi, yer, zaman ve konu bakımından kısaca ele almak 

yerinde olacaktır. 

 

1. Kişi Yönünden Yetki  

            İdare adına irade açıklayacak kişinin öncelikle ayırt etme gücüne sahip bulunması 

gerekmektedir93. Bu bakımdan özel hukuk anlamındaki ehliyetli olma koşulu idare 

hukukunda da geçerlidir94. Bununla birlikte idare içinde yer alan tüm kamu görevlileri 

idare adına irade açıklama yetkisine sahip değildir. İdare içindeki çoğu görevli yalnızca 

kendisine verilen görevi yapmakla yükümlüdür ve işlem yapma yeteneği yoktur95. İdari 

işlem idare içindeki herhangi bir görevli tarafından değil irade açıklamaya yetkili görevli 

tarafından yapılabilir.  

İdarenin tümüyle dışında yer alan bir kişinin yapmış olduğu işlem yetki gaspı 

nedeniyle sakatlanır96. Öte yandan idare içinde irade açıklamaya yetkili olan sınırlı 

sayıdaki görevliler dışında yer alan kişilerin yapmış oldukları işlemler de yetki gaspı 

                                                           
89 YENİCE-ESİN, op. cit., s.39. 
90 AKYILMAZ yetki kurallarının idari makamlar arasındaki uyum sağlama etkisinin ‘içsel etkiyi’, bireye 
sağladığı güvencenin ise ’dışsal etkiyi’ ifade ettiğini belirtmiştir. AKYILMAZ, op. cit., s.102. 
91 KALABALIK Halil, İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları, 5.Bası, Sakarya 2014, s.337. 
92 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.275. 
93 KALABALIK, op. cit., s.339., 
94 AKYILMAZ, op. cit., s.105. 
95 KAPLAN’a göre ‘‘Deyim yerindeyse bu görevliler ’dilsiz’ görevlilerdir.’’ KAPLAN Gürsel, İdari Yargılama 
Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. Bası, Bursa 107, s.221. 
96 GÜNDAY, op. cit., s.142. 
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nedeniyle sakat kabul edilir97. İdari işlem tesis etmeye yetkili olmayan makam ya da 

kişinin yaptığı işlemin bir netice doğurması mümkün değildir98.  

 

2. Yer Yönünden Yetki 

Yer yönünden yetki idari makamların kendilerine verilen yetkileri 

kullanabilecekleri coğrafi sınır ile ilgilidir99. İdari makamlar belirli bir coğrafi alanda 

yetki kullanmak imkânına sahiptirler. Örneğin merkezi idarenin yer yönünden yetkisi tüm 

ülkeyi kapsar iken yerel yönetimler bakımından ise idarenin bulunduğu yerin coğrafi 

sınırları yetkinin mekânsal sınırını oluşturur100.   

İdari makamların yetkilerini kullanacakları çevre coğrafi açıdan olgusal sınırlara 

dayalı olduğundan bu hususta uyuşmazlık çıkması güçtür101. Bununla birlikte yetkili 

olduğu coğrafi alan dışında işlem yapan bir idarenin işlemi yer yönünden yetki kuralları 

dolayısıyla hukuka aykırı olacak ve sona erdirilmesi gerekebilecektir.  

 

3. Zaman Yönünden Yetki 

İdari makamın konu bakımından sahip olduğu yetkiyi kullanabileceği zaman 

aralığı zaman yönünden yetkiyi ifade eder102. İdari görevliler yetkilerini görevde 

bulundukları süre içinde kullanabilirler, göreve başlamadan önce veya görevleri sona 

erdikten itibaren idari yetki kullanmaları mümkün değildir103. Bununla birlikte kamu 

hizmetinin sürekliliği gereği bazı hâllerde görevi sona ermiş kişinin işlem yapması söz 

konusu olabilir104.  

Kanun tarafından idari yetkinin belli bir süre içinde kullanılması gerektiği 

öngörülebilir. Yani kanun koyucu belli bir idari yetkiye zaman bakımından sınır 

getirebilir. Kanun tarafından öngörülen süre idarenin daha çabuk karar almasını 

sağlamaya dönük ise düzenleyici nitelik taşır ve bu süre geçtikten sonra tesis edilen işlem 

                                                           
97 AKYILMAZ, op. cit., s.106. 
98 SARICA Ragıp, İdarî Kaza, İstanbul 1942, s.28. 
99 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.350. 
100 CANDAN, op. cit., s.139. 
101DURAN, İdare, s.405. 
102 KALABALIK, op. cit., s.341. 
103 YILDIRIM Ramazan, Türk İdari Rejimi Dersleri, C.2, Konya 2014, s.67. 
104 KALABALIK, op. cit., s.341; YAYLA eski görevlilerin yeni görevlileri bağlayacak şekilde uzun dönemli işlem 
yapmamaları gerektiğini aksi halde zaman bakımından yetkisizlik açığa çıkacağını ifade etmiştir. YAYLA, op. 
cit., s. 121. 
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sırf bu sebeple hukuka aykırı hale gelmez105. Bununla birlikte idare için yol gösterici 

nitelikte bir sürenin dolmasından sonra yapılacak işlem hukuka aykırı hale gelmese de 

idari makamın sorumluluğu doğabilir106. Öte yandan kanunda öngörülen sürenin kişileri 

koruma amacı var ise teminat niteliği taşıyan bu sürenin dolmasından sonra idarenin 

yetkisi sona erer ve süre dolduktan sonra yapılan işlem sakat kabul edilir107.   

 

4. Konu Yönünden Yetki 

Pozitif hukukta idari makamlara verilen yetki belli konularla sınırlı olup genel bir 

idari yetki söz konusu değildir108. İdari makamın işlem yapmaya yetkili olduğu konular 

kanunla belirlenir109. Örneğin bir idari makamın başka bir hiyerarşik düzen içindeki 

makamın görev alanına giren konuda işlem tesis etmesi hâlinde konu bakımından 

yetkisizlik söz konusu olur110. 

Kanunda idari makamın işlem yapmaya yetkili olduğu konu açık bir şekilde 

belirtilmiş olabilir111. Bu durumda idari makamın işlem yapmaya yetkili olduğu konunun 

tespitinde sorun yaşanmaz. Ancak idari makamın yetkili olması gereken bütün konuların 

kanunda açıkça yer alması mümkün değildir. Kanun idari makamın yetkili olduğu konuyu 

açıkça belirtmemiş olabilir. Bu durumda idari makamın yetkili olduğu konu yorum 

yoluyla belirlenir112.  

İdarenin yetkisini yorum yoluyla genişletmenin kişilerin özgürlük alanını 

sınırlayıcı etki yaratacağı bir gerçektir113. Bununla birlikte idarenin görevli olması 

gereken bütün konuların ayrıca ve açıkça kanunda belirtilmesi gerektiğini kabul etmemiz 

hâlinde idare görev yapmasını beklediğimiz birçok konuda yetkisi bulunmadığından 

görev yapamaz hale gelecektir. Hâl böyle olunca kanunda yetkinin konusunun açıkça 

yazması değil belirlenebilir olmasını yani kanun metninden dar bir yorum ile 

çıkarılabilmesini yeterli görmek gerekir114. 

                                                           
105 GÜNDAY, op. cit., s.139. 
106 YILDIRIM Ramazan, op. cit., s.68. 
107 GÜNDAY, op. cit., s.139. 
108 GÖZLER, op. cit., s.801. 
109 KALABALIK, op. cit., s.339. 
110 GÜNDAY, op. cit., s.136. 
111 Bu durumun açık yetki olarak ifade edildiği hakkında Bkz. AKYILMAZ, op. cit., s.108. 
112AKYILMAZ saklı yetkinin kanunda geçen kavramların amaca uygun yorumundan kaynaklanan bir kavram 
olduğunu belirtmiştir. Ibid., s.109. 
113 Ibid., s.108-109. 
114 BALTA, op. cit., s.80. 
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B. ŞEKİL 

Özel hukuk bakımından, kanunda hukuki işlem için öngörülmüş bir şekil yok ise 

taraflar işlemi istedikleri şekilde yapmak konusunda özgürdürler. Yani özel hukukta şekil 

açısından serbestlik egemendir. Şekil bakımından özel hukuk işlemlerinde söz konusu 

olan serbestlik idari işlemler bakımından geçerli değildir. Yani şekil idare hukukunda asıl 

özel hukukta istisnadır115.  

Tek yanlı iradesi ile işlem tesis edebilen idarenin sahip olduğu kamu gücünü 

herhangi bir şekil ve usule bağlı olmadan kullanması düşünülemez. GÜNDAY idari 

işlemler için kabul edilen sıkı şekil kurallarının, idari işlemleri tesis eden makamları daha 

iyi düşünmeye sevk etmek için kabul edildiğini ifade etmiştir116. İdari işlemin şekil 

unsuruna yönelik kurallar, işlemin muhatabı bakımından koruyucu özellik taşır117.  

İdari işlemin yazılı bildiriminden bahseden düzenlemeden118 yola çıkılarak idari 

işlemlerin yazılı şekle tabi olduğu kabul edilmektedir119. Bildirim tesis edilen idari işlemi 

de içereceğinden idari işlemin yazılı olması gerektiği sonucuna varılması mümkündür120.  

İdari işlemlerin kural olarak yazılı şekilde121 tesis edilmesi gerekir ve bu durum idarenin 

işlem tesis ederken daha detaylı bir inceleme yapmasını sağlar122.  

Tek yanlı olarak açıklanan bir iradenin varlığını ve kapsamını tespit edebilmek bu 

iradenin yazılı hâle gelmesi sayesinde kolaylaşır. Bununla birlikte idarenin sessiz 

kalmasına hukuki sonuç bağlandığı hâllerde söz konusu olan zımni işlemler123, trafiği 

düzenleyen kolluk görevlisinin dur işareti124 gibi bazı yazılı olmayan idari işlemlerin de 

bulunduğu kabul edilmektedir125. 

Mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiği126 hatta Anayasa Mahkemesi 

tarafından verilen iptal kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanamayacağı hüküm altına 

                                                           
115 GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, Yönetsel Yargı, 34. Bası, Ankara 2015, s.221. 
116 GÜNDAY’a göre kişisel çıkar duygusu ile yapılan özel hukuk işlemlerinin aksine kamu yararı amacıyla 
yapılan idari işlemlerde özensizlik ve ihmal gerçekleşme olasılığı yüksektir. GÜNDAY, op. cit., s.143. 
117 ZABUNOĞLU, op. cit., s.334. 
118 Anayasa m. 125/3 ‘’ İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar’’; İYUK 
m. 7/2-a ‘’İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı’’; İYUK m. 3/2-c ‘’Davaya konu olan idari işlemin 
yazılı bildirim tarihi’’ 
119 AKYILMAZ, op. cit., s.189. 
120 YAYLA, op. cit., s.122. 
121 Ibid., s. 122. 
122 BALKAR Kemal Galip, İdari Kararlarda Makable Şumul Meselesi, AÜSBFD, 1960, C.15, S.2, s.212.  
123 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.221. 
124 MEMİŞ, op. cit., s.243., 
125 GÜNDAY, op. cit., s.145; AKYILMAZ, op. cit., s.190-192. 
126 Anayasa m. 141/3 ‘‘Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.’’ 
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alınmış127 olsa da idari işlemlerin gerekçesinin işlem metninde yer almasını gerektirecek 

genel bir kural yoktur128. Aksi yönde görüş bildiren yazarlar bulunmakla birlikte129 açık 

bir yasal dayanağı olmadığından idari işlemler bakımından gerekçeli olarak tesis edilmiş 

olmanın genel bir şekil şartı olduğunu kabul etmek güçtür130. İdari işlemlerin dayandığı 

nedenlerin idari işlemin metninde bulunması zorunlu değildir ve gerekçe idari işlemler 

açısından şekil şartı olarak öngörülmemiştir131. Öte yandan kanun koyucu belli idari 

işlemlerin gerekçesine işlem metninde yer verilmesini zorunlu kılabilir. Bu hâllerde 

işlemin gerekçesiz olması şekil yönünden hukuk aykırılık oluşturacaktır. 

İdari işlemler gerekçesiz olarak tesis edilebilir ise de iptal davasına konu 

olduklarında, idari işlemin gerekçesinin idare yargıcına açıklanması gerekecektir132. Yani 

idari işlemin gerekçesi bulunmak zorundadır133 ancak bu gerekçenin işlem metninde 

gösterilmesi zorunlu değildir134. 

İdare hukukunda usul, şekil unsurunun kapsamında görülmektedir135. İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde şekil ifadesi geçmekle birlikte usul 

ifadesine yer verilmemiş olduğundan işlemin şekil unsurunun işlemin tabi olduğu usulü 

de kapsadığını kabul edilmektedir136. 

Ülkemizde bütün idari işlemler bakımından uyulması gereken usul kurallarını 

düzenleyen bir yasa bulunmamakla birlikte farklı kanunlar içinde dağınık hâlde bulunan 

usul hükümleri mevcuttur. Usul kuralları işlemin tesis edilmesinde uyulması gereken 

aşamaları ifade eder137.  Bu kurallar idareye işlem tesis ederken takip edeceği aşamaları 

                                                           
127 Anayasa m. 153/1 ‘‘Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan 
açıklanamaz.’’ 
128 ZABUNOĞLU, op. cit, s.340; SEÇKİN-ÜSTÜN Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İdarenin İşlemleri 
Karşısında Bireyin Korunması Hakkında Kararında kişiler hakkındaki özetle yükümlendirici işlemlerin 
sebebinin idari işlemin metninde gösterilmesi ya da talep üzerine makul sürede ilgiliye sebebin yazılı olarak 
verilmesi gerektiğinin düzenlendiğini ancak hukuk sistemimizde idari işlemlerin gerekçeli olmasına ilişkin 
genel bir gerekçe yükümlülüğü bulunmadığını ifade etmişlerdir. SEÇKİN Sinan-Üstün GÜL, İdari İşlemlerde 
Takdir Yetkisi ve Gerekçe İlkesi, MÜHFHAD, C.21, S.2, s.525 
129 Örneğin AKYILMAZ gerekçe ilkesinin kanunla düzenlenmese de hukuk devleti ilkesinin bir neticesi 
olduğunun düşünülebileceğini ifade etmiştir. AKYILMAZ, op. cit., s.201-202.  
130 Pozitif hukukta yargı kararlarının gerekçeli olması gerektiği açıkça öngörülmüş iken idari işlemler 
bakımından böyle bir düzenleme bulunmaması sebebiyle gerekçe ilkesi için kanuni düzenlemeye gerek 
olmadığını kabul etmek güçtür. 
131 GÜNDAY, op. cit., s.145. 
132 Ibid., s.146. 
133‘‘İdare işlemlerinde gerekçe belirtmek zorunda olmadığı hallerde dahi bunları istendiği zaman 
açıklamaya, kural olarak mecburdur.’’ BALTA, op. cit., s.200. 
134 ZABUNOĞLU, op. cit., s.340. 
135 Ibid., s.334. 
136 AKYILMAZ, op. cit.,  s.187. 
137 CANDAN, op. cit., s.144. 
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göstermesi bakımından yararlıdır138. Usul kuralları bir yönüyle de idari işlemin 

muhatabına güvence sağlar. Bununla birlikte idarenin usul kurallarına uyup uymadığını 

işlemin muhatabının anlayabilmesi her zaman mümkün olmaz.  

İdari işlemin usul kurallarına uygun olup olmadığı işlem metnine bakılarak 

anlaşılamayabilir139. Dolayısıyla iptal davasına konu olan bir idari işlemin usul 

kurallarına uygun olarak tesis edilip edilmediği konusunda idare yargıcının yapacağı 

araştırmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz.  

Disiplin cezası verilmeden önce ilgilinin savunmasının alınması gibi istisnaları 

bulunmakla birlikte, kural olarak idare idari işlem tesis ederken ilgilinin görüşünü sormak 

ya da savunmasını almak gibi bir zorunluluk altında değildir140. Yani işlemin muhatabının 

beyanının alınması genel bir usul kuralı değildir. Bununla birlikte kanunda açıkça ilgilinin 

dinlenilmesi gerektiğinin bildirildiği hâllerde bu usule uyulmadan tesis edilen işlem 

sakatlanacaktır.  

Şekil unsuru yönünden hukuka aykırılık her durumda işlemin iptalini 

gerektirmemektedir. Şekil sakatlıkları asli ve tali olmak üzere ikiye ayrılmakta, 

uyulmadığı takdirde idarenin kararını etkileyebilecek olan sakatlıklar asli, etkilemesi 

mümkün olmayan sakatlıklar ise tali olarak nitelendirilmektedir141. Asli şekil eksikliği 

hâlinde söz konusu olan hukuka aykırılık idari işlemin iptalini gerektirir iken, tali şekil 

eksikliği hâlinde işlemin iptalinin gerekmediği kabul edilmektedir142. 

 

 

C. SEBEP 

Hukuk düzeni sınırlı durumlar haricinde özel hukuk işlemlerinin sebepleri ile 

ilgilenmez. Özel hukuk işlemleri kanuna ve ahlaka aykırı olmaması koşuluyla herhangi 

bir sebebe dayanabilir143. Bununla birlikte özel hukuk işleminin sebebe dayanmaması da 

mümkündür144. Kişilerin özel hukuk ilişkilerinde hiçbir sebebe dayanmadan hukuki işlem 

yapmaları hukuk düzenini tehdit etmez. İdare hukukunda ise idarenin işlem tesis etmek 

                                                           
138 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.222. 
139 YAYLA, op. cit., s.122. 
140 GÜNDAY, op. cit., s.147. 
141 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.222. 
142 GÜNDAY, op. cit., s.149. 
143 ZABUNOĞLU, op. cit., s.349. 
144 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.404. 
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için yetkili olması yanında geçerli bir sebebe de145 dayanması gerekir146. İdare hukukunun 

ana kurallarından biri olarak idari işlemin mutlaka bir sebebi olması gerekir147. Sebep 

idari işlemin tesis edilmesinden önce işlemin dışında var olan bir unsurdur148. İdari 

işlemin sebebi maddi bir olay olabileceği gibi başka bir hukuki işlem de olabilir.  

Kanunda idari işlemin sebebinin açıkça gösterilmesi, belirsiz kavramlarla ifade 

edilmesi ya da hiç gösterilmemesi mümkündür. İdarenin kanunda açıkça belirtilen sebebe 

dayanarak tesis ettiği işlemin dava konusu edilmesi hâlinde idare yargıcı sebep unsuru 

yönünden denetimi kanunda gösterilen sebebin fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğini 

araştırmak suretiyle yapabilir.  

Sebep unsurunun kanunda açıkça gösterilmediği hâllerde işlemin sebebine hizmet 

gereklerinden yola çıkılarak ulaşılmaktadır149. Kanunda idari işlemin sebebi belirsiz 

kavramlarla ifade edilmiş ise gerçekleşen olayın bu belirsiz ifadeler kapsamında görülüp 

görülemeyeceğinin değerlendirilmesi gerekir. Kamu düzeni, genel ahlak gibi kavramların 

işlemin sebebi olarak kanunda yer alması hâlinde idarenin somut olayın bu kavramlar 

kapsamına girip girmediğine karar vermesi gerekecektir. İdarenin karşılaşacağı olayların 

çeşitliliği sebebiyle kanun koyucu için idareye belli bir takdir yetkisi tanımak,150 

dolayısıyla bu kavramları kullanmak çoğu zaman kaçınılmazdır. GÜNDAY her ne kadar 

bu kavramlar belirsiz olsa da uygulama içinde belli objektif anlamlara kavuştuklarını, 

bazı olayların bu kavramların kapsamına mutlaka girebileceğinin, bazı olayların ise 

kesinlikle girmeyeceğinin açık olduğunu belirtmektedir151. Bununla birlikte bu kavramlar 

kapsamında görülmesi ya da görülmemesi kesinlik taşımayan olaylarla karşılaşılması da 

mümkündür. GÜNDAY bu durumlarda idarenin takdir yetkisinin varlığını kabul ederek 

sebebin hukukiliğinin tartışılmaması gerekeceğini ifade etmektedir152. GÖZLER ise 

değerlendirme marjı ile takdir yetkisinin farklı şeyler olduğunu, sebep unsurunun belirsiz 

kavramlarla ifade edilmesi hâlinde takdir yetkisinden değil değerlendirme marjından söz 

                                                           
145‘‘Bu sebebin de muteber olması gerekir’’ GÖZÜBÜYÜK A.Şeref, Amerika ve Türkiye’de İdarenin Kazaî 
Denetlenmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları, Ankara 1961, s.77; AKYILMAZ-
SEZGİNER-KAYA, op. cit., s. 404 
146 MEMİŞ, op. cit., s.250. 
147 YAYLA, op. cit., s.130-131. 
148 ZABUNOĞLU, op. cit., s.349. 
149 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.433. 
150 ÖZAY, op. cit., s.378. 
151 GÜNDAY kamu düzeni kavramı her ne kadar belirsiz olsa da nesnel bir öze sahip olduğunu, toplumun 
dış ve maddi düzeni anlamına geldiğini, bireylerin konutlarındaki düzensizliğin kamu düzeni kavramı 
kapsamında görülmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. GÜNDAY, op. cit., s.154-155. 
152 GÜNDAY, op. cit., s.155; KAYA takdir yetkisini, ‘‘idarenin belirli bir konuda işlem tesis edip etmeme veya 
birden fazla tercih arasından bir seçim yapma konusunda sahip olduğu hareket serbestisi’’ olarak 
tanımlamaktadır. KAYA Cemil, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, 1.Bası, İstanbul 2011, s.237.  
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edileceğini belirtmiştir153. Öte yandan BALTA ‘‘görülen lüzum’’ gibi kapsamı belirsiz 

ifadelerin idarenin takdir yetkisine işaret ettiği görüşündedir154. 

İdari işlemin sebebi olarak gösterilen olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin yargı 

organınca incelemesi gerektiği kuşkusuzdur. Bununla birlikte idareye göstereceği sebebin 

değerini belirleme hususunda sınırsız bir yetki verilmesi hâlinde idarenin kanunda 

belirtilen kavram kapsamına girmesi imkânsız olayları sebep olarak gösterme ihtimali 

doğacağı ve işlemin sebebe bağlı olmasının anlamı kalmayacağı bir gerçektir155. İdari 

yargı idarenin gösterdiği sebebin kanunda verilen yetkiyi kullanmasını gerektirecek güçte 

bir sebep olup olmadığını belli oranda denetlemektedir156. Bir zorunluluk olarak görülen 

bu denetimin hukukilik denetimi sınırları içinde olup olmadığı somut olayın özelliklerine 

göre tartışma konusu yapılabilir.  

Kanun koyucu idari işlemin sebebini belirsiz kavramlarla ifade edebileceği gibi 

idari işlemin sebebini hiç göstermemeyi de tercih edebilir. ONAR, kanunun idari işlemin 

sebebini göstermediği hâllerde idarenin işleme sebep göstermek zorunda olmadığını buna 

rağmen işleme bir sebep gösterir ise sebep olarak gösterdiği durumun fiilen gerçekleşmiş 

olmasının yeterli olacağını belirtmiştir157. GÖZÜBÜYÜK işlemin sebebinin kanunda hiç 

gösterilmediği hallerde idarenin dayandığı sebebi göstermemesinin işlemin iptal 

edilmesini gerektirmeyeceğini fakat idarenin dayandığı sebebin kamu yararına uygun 

olması gerektiğini ifade etmiştir158. GÜNDAY ise idari işlemin sebebi ile amacı 

arasındaki bağlantı nedeniyle, kanunda sebebin hiç gösterilmediği hâllerde dahi idarenin 

kamu yararını gerçekleştirmeye elverişli bir sebebe dayanması gerektiğini 

görüşündedir159. KARAHANOĞULLARI’na göre sebepsiz yetki olamayacağından, 

kanunda sebebin gösterilmediği durumlarda sebebin yürütülen göreve ve idareye yetki 

verilen konuya bakılarak yorum yoluyla belirlenmesi gerekecektir160. 

İdare hukukunda sebepsiz işlem kabul edilemeyeceğine göre kanunda sebep 

unsurunun hiç gösterilmediği durumlarda da idarenin tesis edeceği işlemin bir sebebe 

                                                           
153 GÖZLER, op. cit., s.947. 
154 BALTA, op. cit., s.88. 
155 ONAR, op. cit., C.1, s.295. 
156 GÖZÜBÜYÜK 1961 tarihli eserinde idarenin sunduğu sebebin değerini belirlemesi nedeniyle Danıştay’ın 
vakıa mahkemesi hâlini aldığını ifade etmiştir. GÖZÜBÜYÜK, Kazaî Denetim, s.82.  
157 Bununla birlikte ONAR, idarenin gösterdiği sebebin mevcut olmadığının anlaşılması durumunda ya da 
gösterilen sebebin kanunda başka bir neticesi olduğunda yapılan işlemin hukuka aykırı olacağını ifade 
etmiştir. ONAR, op. cit., C.1, s.298-300. 
158 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.231. 
159 GÜNDAY, op. cit., s.156-157. 
160 KARAHANOĞULLARI, op. cit.,  s.437. 
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dayanması gerektiği kuşkusuzdur. Kanun idari işlemin sebebini hiç göstermemiş ise 

sebep unsuru üzerinde idarenin takdir yetkisinden bahsedilir161. Dolayısıyla kanunda 

sebep unsurunun hiç gösterilmediği durumlarda denetlenecek olan idarenin takdir 

yetkisinden başka bir şey olmayacaktır162. 

 İdarenin takdir yetkisinin denetimi konusunda benimsenecek yaklaşıma göre 

idarenin gösterdiği sebep hukuka uygun ya da hukuka aykırı görülebileceği gibi idarenin 

takdir yetkisine bu noktada müdahale edilmeyip idarenin gösterdiği sebebin 

tartışılmaması da mümkündür. Uygulamada idarenin takdir yetkisi kamu yararı ve hizmet 

gereklerine uygunluk yönünden denetlenmekte, sınırsız bir takdir yetkisi kabul 

edilmemektedir. Sebep unsuru üzerindeki takdir yetkisinin yargısal denetimi tartışmasına 

girmeden, idarenin gösterdiği sebebin -idari yargının mevcut uygulamasına bakarak- 

denetleneceği gerçeğini ifade etmekle yetiniyoruz.  

 

D. KONU 

İdari işlemin konu unsuru ile sebep unsuru arasında neden-sonuç ilişkisi 

bulunur163. İdari işlemle yaratılan hukuksal netice işlemin konusunu oluşturur164. İdari 

işlemin gerçekleştireceği değişiklik maddi bir değişiklik ya da hukuksal bir değişiklik 

olabilir165. Özel hukukta olduğu gibi idare hukukunda da işlemin konusunun meşru 

olması gerekir166. Öte yandan özel hukuk işlemleri gibi idari işlemlerin de konusunun 

yani doğuracağı sonucun imkân dahilinde olması gerekmekte olup konusu imkânsız bir 

idari işlem tesis edilemez167.  

İdare hukukunda kural olarak öngörülmemiş hukuki durumlar yaratılması değil 

statülere adaptasyon söz konusudur168. Hukuki işlemin bir türü olan idari işlemin konusu 

kanunla belirlidir169.  İdari işleme taraf olanların anlaşarak işlemin konusunu değiştirme 

                                                           
161 KARATEPE, op. cit., s.73; GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.231. 
162 KAYA, kanuni idare ilkesi asıl olmakla birlikte kanun koyucunun idari fonksiyonun alanını en ince 
ayrıntısına kadar düzenlemesi mümkün olmadığından, somut durumlara uygun karar alınarak kamu 
yararının gerçekleştirilebilmesi için idareye takdir yetkisi tanınmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir. 
KAYA, op. cit., s.2-3. 
163 ÖZAY, op. cit., s.418. 
164 GÜNDAY, op. cit., s.157. 
165 KARATEPE, op. cit., s.73. 
166 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.236. 
167 ZABUNOĞLU, op. cit., s.358. 
168 EROĞLU Hamza, İdare Hukuku, 5. Bası, Ankara 1985, s.72; YENİCE-ESİN, op. cit., s.58. 
169 Bu hususta AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA ‘‘Bu durum idare hukukunun statüter bir hukuk dalı olmasının 
ve idarenin kanuniliği ilkesinin zorunlu bir sonucudur’’ ifadelerini kullanmışlardır. AKYILMAZ-SEZGİNER-
KAYA, op. cit., s.407. 
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olanakları yoktur170. İdarenin işlemin konusunu belirleme noktasında değil, kanunun 

konusunu belirlediği işlemi yapmak ya da yapmamak veya kanunun konusunu belirlediği 

işlemlerden birini tercih etmek noktasında yetkisi olabilir171.  

Kanunun yasakladığı konularda tesis edilen işlemler gibi kanunda öngörülmediği 

hâlde yükümlülük doğuran nitelikte işlemler de konu unsuru yönünden sakat kabul 

edilirler172. İdari işlemin konu unsurunda görülen hukuka aykırılıklar genellikle idarenin 

normu hatalı yorumlamasından kaynaklanır173. 

İdari işlemin kanuna aykırılığı işlemi konu yönünden sakatladığı gibi kesin hüküm 

gücüne sahip yargı kararına aykırı olarak tesis edilen işlemler de konu yönünden sakat 

kabul edilir174. Kanun hükmünün yanlış uygulanması idari işlemi konu bakımından 

sakatlarken konu unsuru bakımından çok bariz hukuka aykırılıklar işlemin yokluğuna yol 

açabilir175. İdari işlemin konu unsurunda yokluğa yol açacak seviyede sakatlık bulunması 

bu işlemin süresiz şekilde geri alınabilmesine yol açar176. 

 

E. MAKSAT 

Sebep unsuru ile başlayan konu unsuru ile devam eden süreçte idari işlem 

nihayetinde hedeflediği amacı gerçekleştirir177. İdari işlemden beklenen ve bu işlemle 

varılmak istenen nihai netice işlemin amaç öğesini oluşturur ve bütün idari işlemlerin 

genel ve değişmez amacı kamu yararını gerçekleştirmektir178. İdari işlemlerde kamu 

yararı bulunması asıldır179.  

Hukuki bir kavram olan kamu yararının sabit ve kesin bir kıstası 

bulunmamaktadır180. Kamu yararının yokluğu belli oranda ispatlanabilir ise de varlığının 

ispatı neredeyse imkansızdır181. İdari işlemin sebep unsuru maksat unsuruna göre daha 

                                                           
170 KARAVELİOĞLU Celal, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 6. Bası, Ankara 2006, C.1, s.210. 
171 KALABALIK, op. cit., s.365. 
172 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.239. 
173 Ibid., s.240. 
174 YAYLA, op. cit., s.134. 
175 KARAVELİOĞLU, op. cit., s.211; Bununla birlikte konu unsurunda görülen sakatlıkların yokluğa yol 
açmayacağı da savunulmuştur. Bkz. CANDAN, op. cit., s.167. 
176 infra., s.118 vd. 
177 EROĞLU, op. cit., s.72. 
178 ZABUNOĞLU, op. cit., s.379. 
179 GÖZLER kamu yararı bulunmadığı açıkça anlaşılanlar dışındaki durumlarda kamu yararının varlığını 
kabul etmek gerektiğini, idare lehine bir tür kamu yararı karinesi ihdas edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
GÖZLER op. cit., s.994. 
180 SANCAKDAR, op. cit., s.345. 
181 GÖZLER, op. cit., s.994. 
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somut bir unsur olup işlemin amacı işlemi yapan kişinin düşünce dünyasında kalır ve 

sübjektiftir182. Dolayısıyla idari işlemin öğelerinden olan maksat sübjektif bir öğedir183.  

İdarenin hangi amaçla hareket ettiğini ortaya koyarak idari işlemin amaç 

unsurunun denetlenmesi kolay olmadığından bazı varsayımlardan hareket edilmesi 

gerekebilir184. Objektif ölçütler belirleyerek hangi durumların kamu yararına uygun 

olduğunu belirlemek mümkün olmasa da bazı durumların, örneğin siyasal ve kişisel 

amaçların, kamu yararına uygun olmadığı kabul edilmektedir185. Bununla birlikte 

idarenin bağlı yetkiye sahip olduğu durumlarda kanunun öngördüğü işlemi tesis ederken 

hangi amaçla hareket ettiğinin bir önemi bulunmaz ve kanunun öngördüğü sonucu 

doğuracak idari işlemi yapmak zorunda olan idarenin tesis ettiği işlemin amaca 

aykırılığından söz edilemez186.  

Pozitif hukuka göre kamu yararının neyi gerektirdiği hangi durumlarda kamu 

yararı olduğunu belirleme yetkisi esas olarak yasama organına aittir187. İdari makamlara 

kamu yararını gerçekleştirmek konusunda belli konularla sınırlı yetki verilmekte olup 

idari makamların kamu yararını gerçekleştirmek için sınırsız yetkileri bulunduğundan söz 

etmek mümkün değildir188. 

İdari işlemin amacı kamu yararını sağlamak olduğuna göre bu işlemin hukuka 

uygun olduğundan bahsedebilmek için öncelikli koşullardan biri kamu yararına 

uygunluktur189. İdarenin kamu yararının tamamen dışında bir gaye ile ya da genel olarak 

kamu yararı kapsamında olsa da kanunda öngörülenin dışında bir gaye ile hareket etmesi 

hâllerinde işlem yetki saptırması nedeniyle hukuka aykırı kabul edilir190. İdari işlemin 

kamu yararı dışında bir amaçla tesis edilmesi hâlinde bu işlemde açık hata bulunduğu 

değerlendirilebildiğinden amaç unsuru yönünden hukuka aykırılık idari işlemin süresiz 

şekilde geri alınmasına yol açabilir191. 

 

                                                           
182 ÖZAY, op. cit., s.421. 
183 ONAR, op. cit., C.1, s.317. 
184 BALTA, op. cit., s.168-169. 
185 ÖZAY, op. cit., s.423. 
186 BALTA, op. cit., s.168; GÖZLER, op. cit., s.985. 
187 ÖZAY, op. cit., s.421. 
188 GÖZLER, op. cit., s.982. 
189 KAYA, op. cit., s.160. 
190 GÖZLER, op. cit., s.979. 
191 Bu husustaki Danıştay kararı hakkında Bkz. infra., s.127. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İDARİ İŞLEMİN SONA ERMESİNDE KARŞILAŞILAN İLKELER 

 

Doktrinde ve yargı kararlarında kabul gören ilkeler idari işlemin sona ermesini 

belli koşullara bağlamayı gerektirmekte ve sona ermenin neticelerini sınırlandırmaktadır. 

İdare hukuku alanında kabul gören ilkeler aynı amaca hizmet etseler de aynı olay 

kapsamında farklı sonuçlar yaratmaları söz konusu olabilir192. İdari işlemin sona 

ermesinde hukuki güvenlik ilkesi ve bu ilkeyle ilişkili olan kazanılmış haklara saygı ilkesi 

ve idari istikrar ilkesi genellikle hukuka uygunluk ilkesi ile çatışmaktadır. Bunun yanında 

uyarlanma ilkesi ile haklı beklentilerin korunması ilkesi arasında da idari işlemin sona 

ermesinde çatışma yaşanabilmektedir. İdari işlemin sona ermesinin koşulları çoğu kez bu 

ilkeler arasında kurulacak denge ile ortaya koyulmaktadır. 

İdari işlemin sona ermesinde karşılaştığımız ilkelerin pozitif hukukta açık şekilde 

tarif edilmediklerini belirtmek gerekir. Bununla birlikte bu ilkelerin hukuk devletine 

yüklenen anlam ile yakın ilişki içinde olduklarını söylemek mümkündür193. Devletin tüm 

fonksiyonlarının hukuk devleti ile ilişkili ilkelerle bağlı ve sınırlı olduğu 

düşünülmektedir194. İdare hukuku bu ilkelerin yorumlanması ile sürekli değişen ve 

yenilenen bir görüntüye sahiptir. İdare hukuku alanında söz konusu olan hukuki güvenlik 

ilkesiyle bağlantılı ilkeler çoğunlukla idarenin denetiminde idarenin yetkisini idare 

edilenler lehine daraltmak için kullanılmaktadır.  

İdari işlemin sona erme koşullarının ortaya koyulabilmesi için idari işlemin sona 

ermesi ile yakın ilişki içindeki ilkelerin açıklanması gerekmektedir. Çalışmamızın idari 

işlemin idarenin iradesine bağlı ve idarenin iradesine bağlı olmayan nedenlerle sona 

ermesi kısımlarında yeri geldikçe değineceğimiz için söz konusu ilkelerin kapsamları 

hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Bu bölümde idari işlemin sona ermesi 

konusu bakımından önemleri nedeniyle hukuki güvenlik ilkesi, kazanılmış haklara saygı 

ilkesi, idari istikrar ilkesi, haklı beklentilerin korunması ilkesi ve uyarlanma ilkesinin 

anlam ve kapsamlarını kısaca açıklamaya çalışacağız. 

                                                           
192 AKSOYLU Özge, Yargıcın Bakış Açısıyla İdare Hukukunda Kazanılmış Hak Kavramı, Yıldızhan Yayla’ya 
Armağan, İstanbul 2003, s.65. 
193 ‘‘Hukuk devleti eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri 
koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı 
durum ve tutumlardan kaçınan, hukuk kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan 
devlettir.’’ AYM., E.2017/20, K.2018/75, T.05.07.2018.  
194 ONAR Anayasa, kanunlar, hukukun genel ilkeleri ve değişik kuvvet ve türdeki tüm hukuk kurallarıyla 
hukuk düzeninin devletin de üstünde olduğunu ifade etmiştir. ONAR, op. cit., C.1, s.561. 
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I. HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ 

Hukuk düzeni, belli güvenlik mekanizmaları ile koruduğu hukuki ilişkilerin 

devamlılık taşımalarını amaçlar195. İdareye güven duyulabilmesi için idari işlemlerle 

şekillenen hukuksal durumların belli bir güvenceye sahip olması gerekir. Devletin diğer 

fonksiyonları gibi idarenin de hukuki güvenlik ilkesi ile bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Bunun yanında idarenin irade açıklamalarının hukuka uygun olması, hukuka aykırı 

olanların ise hukuk düzeninden çıkarılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yani idarenin tesis edeceği işlemlerin hukuka uygun olmaları ve hukuk âleminin hukuka 

aykırı işlemlerden temizlenmesi gerekir.  

Kişilerin güvenlik ihtiyacı hukuk devletinin bir boyutu olarak görülmektedir196. 

Hukuk devletinin kişilere sunacağı güvenliğin maddi boyutu kadar hukuki boyutu da 

önem taşır. Hukuk devleti yönetilenlere güven içinde bir yaşam sunmakla yükümlü olarak 

görülmektedir. Hukuk sisteminin varlığının yokluğuna nazaran belirgin farkı 

öngörülebilir bir düzen sağlaması olarak ifade edilebilir. Gerçekten hukuk düzeni içinde 

keyfiliğin ve belirsizliğin önüne geçilmesi son derece önemlidir. Bu yönüyle hukuk, 

insanın temel ihtiyaçlarından biri olan güvenliğin hukuksal boyutunu gerçekleştirme 

misyonunu üstlenmiştir.  

Devlet ile kişiler arasındaki hukuksal ilişkilerin sabit bir görüntü taşımaması 

halinde hukukun öngördüğü düzen inşa edilemez197. Devlet kişinin maddi varlığını 

korumak zorunda olduğu gibi öngörülebilir bir düzen kurarak hukuksal durumunu da 

teminat altına almak zorundadır. Hukuk devleti, idare edilenlere sürprizlere kapalı bir 

yaşam sağlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda geçmişte tamamlanan hukuki durumların 

muhafaza edileceğine olan inancın korunması da devlete güven duyulabilmesi için 

zorunludur. Kısacası hukuk devleti kişilere kural olarak sorgulanmayan bir geçmiş ve 

tahmin edilebilir bir gelecek sunmakla görevlidir.  

Anayasa Mahkemesi’ne göre ‘‘Hukuk güvenliği; normların öngörülebilir 

olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de 

yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli 

kılar.’’198 Esas itibari ile kanun koyucuya hitap edildiği izlenimi uyandıran bu ifadeler 

                                                           
195 TAN Turgut, İdari İşlemin Geri Alınması, Ankara 1970, s.116. 
196 YILDIRIM Turan, İdari işlemlerin İptali ve Geri alınması, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul 2003, 
s.581. 
197 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.552. 
198AYM., E.2017/143, K.2018/40, T.02.05.2018.  
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devlete duyulması gereken güven bakımından idare ile de ilişkilidir. Kanunların 

öngördüğü düzeni işlemleri vasıtasıyla hayata geçiren idarenin, kanun koyucunun bağlı 

olduğu kabul edilen bir ilke ile bağlı olması gerekir. İdare hukukunda da geniş bir 

uygulama alan olan hukuki güvenlik ilkesi devlete duyulması gereken güven nedeniyle 

idarenin yetkisini sınırlandırır.  

Devlet tarafından şekillendirilen sosyal ve ekonomik ilişkiler ile hukuksal 

durumların sağlığı ve devamlılığı büyük oranda idari işlemlerin tabi olduğu ilkelerle 

korunur199. Gerek idari işlemlerin doğurduğu sonuçların muhafaza edilmesi, gerekse idari 

işlemlerin oluşturduğu hukuksal durumların süreceğine olan inancın korunması ihtiyacı 

bu işlemlerin sona ermesini belli ilkelere tabi kılmayı gerektirir. Hiçbir güvenlik 

mekanizması öngörülmemiş bir rejime bağlı olan işlemlerle sağlam bir düzen kurmak ve 

toplumda güven hissi oluşturmak mümkün olmaz. Hukukun bir düzen olarak varlığının 

anlam kazanabilmesi, idari işlemlerin ve bu işlemlerin sonuçlarının belli koşullarda 

korunmasına bağlıdır. İdari işlemlerin tabi olduğu rejimde idari istikrar ve hukuki 

güvenlik ilkelerinin önemli bir yeri vardır200. Bu yüzden hukuk düzeni idareye işlem 

yapmakta tanıdığı yetkiyi bu işlemi sona erdirir iken aynı ölçüde tanımamaktadır.  

Kanunla düzenlenen idarenin tesis ettiği idari işlemlerin öngörülebilir olması, bu 

işlemlerden doğan sonuçların belli bir güvenceye sahip olması beklenir. ZABUNOĞLU 

kanuni idare ilkesinin, hukuki güvenlik ilkesinin idare hukukundaki bir uzantısı olduğunu 

ifade etmiştir201. İşte kanunla düzenlenen idarenin, bir bütün olarak kendisi ve tesis ettiği 

işlemleri ile kişilerin güven duyabileceği bir görüntü taşımak zorunda olduğu kabul 

edilmektedir. 

İdare bir yandan kişilerin hukuki güvenliğini sağlamak zorundayken diğer yandan 

hukuka aykırı idari işlemleri hukuk düzeninden çıkarmak durumundadır. Hukuka 

uygunluk ilkesi de bir yönüyle hukuki güvenlik ilkesi gibi kişiler açısından teminat 

niteliğindedir. Ancak benzer amaçlar taşıyan bu ilkeler her somut olayda uyuşan sonuçlar 

vermezler. Özellikle hukuka aykırı işlemin geçmişe etkili şekilde sona erdirilmesi hukuka 

uygunluk ve hukuki güvenlik ilkelerinin karşı karşıya geldiği bir alandır202. 

                                                           
199 Anayasa Mahkemesi hukuk güvenliğinin önemini ‘‘Kişilerin devlete güven duymaları, maddi ve manevi 
varlıklarını korkusuzca geliştirebilmeleri, temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeleri ancak hukuk 
güvenliği ve üstünlüğünün sağlandığı hukuk devleti düzeninde gerçekleşebilir.’’ şeklindeki ifadeler ile 
açıklamıştır. AYM, E.2009/34, K.2010/72, T.20.05.2010. 
200 YAŞAR, op. cit., s.398. 
201 ZABUNOĞLU, op. cit., s.420. 
202 GÖZLER, op. cit., s.1114. 
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Hukuka aykırı işlemin geçmişe etkili olarak sona erdirilmesi hukuk güvenliği ile 

çelişir ancak hukuka uygunluk hukuk düzeninin temel değeridir203. Hukuk âleminden 

hukuka aykırı işlemlerin çıkarılmasında kamu yararı vardır204. Bununla birlikte hukuki 

güvenlik idareye ve idarenin işlemlerine güven duyulmasını gerektirdiğinden idari 

işlemin hukuka aykırı olması her durumda doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması için 

yeterli olmaz. Hukuka uygunluk hukuk güvenliğini görmezden gelmeyi gerektirecek 

kadar güçlü bir ilke değildir. Hukuki güvenlik ve hukuka uygunluk ilkelerinin her ikisi 

de hukuk devleti fikrinin bir sonucu olmakla birlikte bu ilkeler arasında bir üstünlük 

sıralaması bulunmamaktadır205. İdare, hukuka uygunluğu gözettiği kadar hukuki güvenlik 

ilkesini de gözetmek zorundadır. 

İlkelerin çatışması idari işlemin iptalinde de karşımıza çıkmaktadır. Yargı 

tarafından iptal edilmiş olsa da idari işlemin üçüncü kişiler lehinde doğurduğu sonuçların 

korunması gerekebilir. Öte yandan bireysel işlemler gibi hak yaratmasalar da düzenleyici 

işlemler bireysel işlemlere temel oluşturur ve bu temel, düzenleyici işlemin sona ermesi 

hâlinde kendiliğinden çökmez206. Düzenleyici işlem iptal edildiğinde, düzenleyici işlemin 

dayanak teşkil ettiği tüm bireysel işlemlere iptalin sonuçlarını yansıtmak çok zor olduğu 

gibi hukuk güvenliği ile de bağdaşmaz iken, iptalin etkilerini geçmişe hiç yansıtmamak 

ise hukuka aykırı bulunan düzenleme hakkında verilen iptal kararını anlamsız kılar207. 

Dolayısıyla iptal edilen düzenleyici işlemin bireysel işlemleri etkileyip etkilemeyeceğinin 

somut olayın özelliklerine göre ilkelerin uzlaştırılması ile belirlenmesi gerekir.  

Hukuka uygunluk ve hukuki güvenlik ilkelerinden birini mutlak olarak 

benimseyip idari işlemin sona ermesi alanına tatbik etmek karmaşık sorunlar ve kabul 

edilemez neticeler yaratır208. Bu sebeple mutlak uygulamalardan kaçınıp, ilkeler arasında 

belli bir denge gözetilmesi zorunludur. İlerleyen bölümde inceleyeceğimiz idari işlemin 

geri alınmasında söz konusu olan koşullarda hukuki güvenlik ile hukuka uygunluk ilkeleri 

arasında kurulan denge söz konusudur209.  

  

                                                           
203 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.585. 
204 ZABUNOĞLU, op. cit., s.422. 
205KAPLAN Gürsel, İptal Kararlarının Etki ve Sonuçlarının Zaman Yönünden Yargıç Tarafından 
Sınırlandırılması, HÜHFD, 2013, C.3, S.2, s.32. 
206 YAŞAR, op. cit., s.403. 
207 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.613. 
208 ZABUNOĞLU, op. cit., s.420; ZABUNOĞLU ilkelerin uzlaştırılmasında öncelikle işlemin türüne bakmak 
gerektiğini ardından hukuka uygunluğunu göz önünde bulundurduktan sonra işlemin bireyin yararına bir 
durum oluşturup oluşturmadığını dikkate almak gerektiğini belirtmiştir. ZABUNOĞLU, op. cit., s.421. 
209 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.442. 
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II. KAZANILMIŞ HAKLARA SAYGI İLKESİ 

Kazanılmış haklara saygı ilkesi kişilerin geleceğe dair belli bir öngörüye sahip 

olmaları ve mevcut durumlarının muhafaza edileceğine dair hukuk düzenine 

güvenebilmeleri için kabul görmektedir210. Anayasa Mahkemesi’ne göre hukuki güvenlik 

ilkesi temel hak güvencelerinde korunan ortak bir değer olup, kazanılmış hakların 

korunmasının amacı bireylerin hukuki güvenliğini sağlanmaktır211.  

Doktrinde kazanılmış haklara eleştirel yaklaşan yazarlar bulunduğu 

gözlemlenmektedir. DUGUIT kazanılmış hak kavramının herhangi bir anlamı olmadığını 

ve bu kavramın kullanılmaması gerektiğini ifade etmiştir212. Yazar kazanılmış hak 

ifadesinin doğal hukuk öğretisinden kalma olduğunu, doğuştan hukuk-kazanılmış hukuk 

ayrımından ileri geldiğini belirtmiştir213. ONAR kazanılmış hak ile ilgili ‘‘hukukun en 

müphem, karanlık ve tatbik sahası yok denecek kadar mahdut bir mefhumudur ve umumi 

hukuki durumlarda hiçbir zaman bahis mevzuu olamaz’’214 ifadelerini kullanmış ve idare 

hukukunda kazanılmış hakkın söz konusu olamayacağını, kamu yararının gerektirdiği 

değişikliklere kişisel hakların engel olamayacağını belirtmiştir215. ZABUNOĞLU ise 

idare hukukunda kazanılmış haklara saygı ilkesinin olmadığını, istikrar kazanmış hukuki 

durumlara saygı ilkesinin bulunduğunu ifade etmiştir216. Kazanılmış hak kavramını ele 

alan GÖZLER, hak yaratıcı işlem ile kazanılmış hak kavramlarının aynı işleve sahip 

olduğunu, hak yaratıcı işlem kavramı kullanıldıktan sonra kazanılmış hak kavramını 

kullanmaya lüzum olmadığını belirtmiştir217. TAN ise kazanılmış hak kavramının 

belirsizlik yarattığını ifade etmiştir218. 

Kavramsal olarak eleştiriye açık olan ayrıca görüş birliğine varılmış genel bir 

tanımı da bulunmayan kazanılmış hakların idare hukukunda söz konusu olup olmadığı 

                                                           
210 OĞURLU Yücel, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Ankara 2003, 
s.29. 
211 AYM., E.2006/64, K.2006/54, T.04.05.2006; TAN kazanılmış hak kavramının idare-birey ilişkilerinde 
denge kurmaya yaradığını ifade etmiştir. TAN, Geri Alma, s.64. 
212 ‘‘birkaç aya kadar hukukla uğraşmağa başl(a)yalı elli yıl olacak, ama müktesep hakkın ne demek 
olduğunu daha bilmiyorum. Bir hakkın ne demek olduğunu biliyorum, bundan da pek emin değ ilim ama 
müktesep hakkın ne demek olduğunu bir türlü öğrenemedim, insanın ya hakkı vardır veya yoktur, eklenen 
müktesep kelimesi, hak sözü ile ifade edilen fikre hiçbir şey katmamaktadır. Bundan dolayı, müktesep hak 
sözü merhametsizce süpürülüp atılmalıdır, çünkü bu sözün manası yoktur.’’ DUGUİT Leon, Kamu Hukuku 
Dersleri, Çeviren Süheyp DERBİL, Ankara Üniversitesi Hukuku Fakültesi Yayınları, Ankara 1954, s.157-158. 
213 Ibid., s.158. 
214 ONAR, op. cit., C.1, s.482. 
215 Ibid., s.482-483. 
216 ZABUNOĞLU, op. cit., s.415. 
217 GÖZLER, op. cit., s.1127-1128. 
218 TAN, Geri Alma, 64-65. 
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şüphelidir. Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında kazanılmış hakkın öğretide ve 

uygulamada açıkça tanımlanmadığı, statü hukuku esasına dayalı kuralların egemen 

olduğu idare hukukunda bu haktan genellikle söz edilemeyeceği ifade edilmiştir219. 

Her ne kadar kavramsal ve kurumsal varlığı eleştiriye açık olsa da Danıştay 

kararlarında kazanılmış hak kavramına başvurulduğu görülmektedir. Danıştay İçtihadı 

Birleştirme Kurulu kararında ‘‘kişilerin hukuki statülerini belirlemiş ve buna dayalı 

olarak da yeni hukuki durumların ve hakların elde edilmesine neden olmuş, bir başka 

deyişle hukuki sonuçlarını yerine getirmiş olan durumların, artık geriye dönülemez, 

vazgeçilemez haklar olduğu, yani kazanılmış hak teşkil ettiği’’220 ifade edilmiştir. Kararda 

kazanılmış hakkın doğmuş bazı sonuçlar gerektirdiği ve statü ile ilişkilendirildiği 

görülmektedir. 

Kazanılmış haklara saygı ilkesinin pozitif hukukta açık bir dayanağı 

bulunmamakta, hukuk devleti ilkesine yorum yoluyla bağlanan bu ilke hukukun genel 

ilkesi olarak kabul edilmektedir221. Kazanılmış haklara saygı ilkesini hukuk devletinin 

genel ilkelerinden biri olarak kabul eden Anayasa Mahkemesi’ne göre, kazanılmış haktan 

bahsedilebilmesi için objektif hukuk kuralının bireysel bir işlemle uygulanması ve 

kuralda öngörülen hakkın bütün neticelerinin fiilen elde edilmesi gerekir222.  

TAN kazanılmış hakkın sübjektif hak ve menfaatten ‘kazanılmış’ olması yönüyle 

ayrıldığını ifade etmiştir223. OĞURLU kazanılmış hakkı ‘‘doğumu anında hukuka uygun 

olarak tamamlanmış ve böylece kişiye özgü, lehte sonuç doğurmuş, daha sonra mevzuat 

değişikliği ya da işlemin geri alınması gibi nedenlere rağmen hukuk düzenince korunması 

gereken hak’’ olarak tanımlamıştır224.  

                                                           
219‘’Kazanılmış hak deyimi, öğretide ve uygulamada, niteliği ve kapsamı ile açık biçimde 
tamamlanmamıştır. Anayasa Mahkemesi'nce de kabul edildiği üzere, "Statü hukuku" esasına dayalı nesnel 
ve düzenleyici kuralların egemen olduğu idare hukuku alanında bu tür haktan genellikle söz 
edilmemektedir. Burada ancak statü hukukunun olanak verdiği oranlarda ve koşullarda, genel durumun 
kişisel duruma dönüşmesinden sonra kazanılmış haklar ortaya çıkabilmektedir.’’ AYM., E.1988/12, 
K.1988/32, T.28.09.1988. 
220 Dan.İBK., E.1989/1-2, K.1989/2, T.14.06.1989, DD., S.76-77, s.75. 
221 OĞURLU, op. cit., s.35.  
222 ‘‘Kazanılmış haklara saygı ilkesi, hukuk devletinin genel ilkelerinden birisini oluşturmaktadır. Kazanılmış 
hak, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında genel olarak, bir hak sağlamaya elverişli nesnel yasa 
kurallarının bireylere uygulanması ile onlar için doğan öznel hakkın korunması anlamına gelir. Ancak, 
kazanılmış bir haktan söz edilebilmesi için bu hakkın yeni yasadan önce yürürlükte olan kurallara göre 

bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilmiş olması gerekmektedir’’AYM.,E.2006/52,K.2007/27,T.15.03.2007; 
Anayasa Mahkemesi’nin yasadan önceki kurallardan bahsederek geriye yürüme-kazanılmış hak ilişkisine 
vurgu yaptığı gözlemlenmektedir.  
223 TAN, Geri Alma, s.67. 
224 OĞURLU, op. cit., s.28. 
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Yargı kararlarında ve doktrinde yapılan tanımlardan kazanılmış haklara saygı 

ilkesinin kanun ve düzenleyici işlemlerde öngörülen kuralın bireysel işlemle ilgilisi 

hakkında uygulanması hâlinde söz konusu olabileceği, bireysel işlemle tamamlanıp elde 

edilen hukuksal durumun muhafaza edilmesi gerektiğinin düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

Danıştay bir kararında bu durumu ‘‘Önceki düzenlemeye göre elde edilmiş veya 

kazanılmış bir hakkın varlığından söz edilebilmesi için, eski düzenlemedeki objektif hukuk 

kuralının, ilgili kişi hakkında uygulanmış ve kişiselleşmiş olması gerekmektedir’’225 

şeklinde açıklamıştır  

İdare hukuku açısından kazanılmış haklara saygı ilkesi sınırlı bir alanda söz 

konusu olabilir. Zira kazanılmış haktan söz edebilmek için bu hakka yol açan işlemin 

hukuka uygun olması gerekir226. Dolayısıyla hukuka aykırı işlemlerden doğan sonuçların 

korunmasında kazanılmış haklara saygı ilkesine başvurulamaz. Öte yandan düzenleyici 

işlemler söz konusu olduğunda da kural olarak kazanılmış haklara saygı ilkesine 

başvurmak mümkün değildir. Çünkü düzenleyici işlemler de hak yaratmazlar227. 

Dolayısıyla düzenleyici işlemlerin sona ermeleri kural olarak kazanılmış haklara saygı 

ilkesini zedelemez. İdarenin tespit edici işlemleri gibi hak doğurmayan işlemlerinde de 

kazanılmış haklara saygı ilkesi gündeme gelmez228.  

İdare bir taraftan kazanılmış haklara saygı göstermek zorunda iken diğer taraftan 

kamu düzenini sağlamak zorundadır. İdare hukuku bağlamında kamu düzeni kolluk 

faaliyetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılan düzeni ifade eder229. Kamu düzeni 

kavramının kapsam ve sınırlarını tam olarak çizmek mümkün olmasa da toplumun düzen, 

huzur ve emniyet içinde yaşamasını ifade ettiğini söylemek mümkündür230. Kolluk 

faaliyetleri kapsamında insanların toplumda emniyet ve sağlık içinde yaşamaları temin 

edilir231.  İşte idarenin sağlamakla yükümlü olduğu kamu düzeni kazanılmış haklara saygı 

ilkesinin önüne geçebilir. Danıştay ‘‘kamu düzenini sağlamak amacına yönelen 

düzenlemelerde idareyi müktesep hak iddiaları etkilemeyeceğine göre’’232 ifadelerini 

                                                           
225 Dan.İDDK., E.1984/79, K.1985/64, T. 29.03.1985, DD., S.60-61, s.117. 
226 OĞURLU, op. cit., s.33. 
227 GÖZÜBÜYÜK A. Şeref-TAN Turgut, İdare Hukuku, 11.Bası, Ankara 2016, C.1, s.447; ‘‘Genel ve nesnel 
kararlar kazanılmış hak doğurmazlar, kişisel durumlar doğururlar.’’ GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.151. 
228 BÜLBÜL, op. cit., s-57-63; Olumsuz işlemlerin üçüncü kişiler yönünden değerlendirildiğinde hak 
yaratmadıkları kuralının bazı istisnaları söz konusu olabildiği hakkında Bkz. TAN, Geri Alma, s.80 
229 ŞİMŞEK Aslı, Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni, Ankara 2012, s.53. 
230 GÜNDAY, op. cit., s.155. 
231 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.101. 
232 Dan.12.D., E.1974/1046, K.1975/88, DD., S.20-21, s.659. 
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kullanarak, kamu düzeninin söz konusu olduğu durumlarda idarenin kazanılmış haklara 

saygı ilkesi ile sınırlanamayacağını belirtmiştir.  

İdari işlemin kazanılmış hak yaratıp yaratmadığını ortaya koymamıza yarayacak 

nesnel bir kriter geliştirmek mümkün olmadığından kazanılmış hakkın varlığının tespiti 

yargı kararlarına terk edilmek zorundadır233. DURAN’a göre de bir işlemin hak doğurup 

doğurmadığı konusunda objektif bir kriter ortaya koyulması mümkün olmadığından, 

hakkın doğup doğmadığını yargı yerleri tespit edecektir234. Dolayısıyla kazanılmış 

haklara saygı ilkesi somut olaya göre yargıcın bakış açısı ile şekillenir. Kazanılmış hakkın 

genel geçer bir tanımı yapılamamakla birlikte her davanın özelliğine göre kavrama içerik 

kazandıran yargı mercileri kazanılmış hak kavramını fonksiyonel olarak 

kullanmaktadırlar235.  

Kazanılmış hak kavramının somut olayın özelliğine göre kullanılması kazanılmış 

haklara saygı ilkesinin varlık amacı bakımından eleştiriye açıktır. Çünkü kazanılmış 

haklara saygı ilkesi hukuki güvenlik ilkesinin gerçekleştirilmesi amacını taşır. Hukuki 

güvenlik ilkesi gereği kazanılmış hakkın var olup olmadığı dava açmadan önce belli 

oranda öngörülebilir olmalıdır. Hâliyle bu kavramın sınırlarının belli olması gerekir. 

Kazanılmış hak kavramının kapsamını ve tanımını net bir şekilde ortaya koymak zor 

olduğundan kazanılmış hak bakımından kişilere sağlanabilecek asgari güvence yargı 

yerlerince kazanılmış hak olarak nitelendirilen durumların eşit ölçüde korunması 

olabilir236. 

İdare hukuku alanında kullanımı eleştiriye açık olsa da kazanılmış haklara saygı 

ilkesinin önde gelen sonucu bu ilkeye aykırı bulunan idari işlemin iptali olacaktır. 

Kazanılmış hak idari işlemin konu unsuru ile ilgili olup, kazanılmış haklara zarar veren 

işlem konu unsuru bakımından sakat kabul edilmelidir237. Yukarıda da değindiğimiz gibi 

dava konusu edilen bir idari işlemin kazanılmış haklara saygı ilkesine aykırı olarak 

görülmesi somut olayın özelliklerine ve yargıcın bakış açısına göre bu ilkeye verilecek 

anlama bağlıdır. İdari işlemlerden doğan sonuçların korunması için kazanılmış haklara 

saygı ilkesine ihtiyaç olup olmadığı tartışmalıdır. Zira hukuki güvenliği sağlamaya 

                                                           
233 YAŞAR, op. cit., s.401; TAN kazanılmış hakkın kesin bir tanımını yapmaktan kaçınılmasının normal 
karşılanması gerektiğini ifade etmiştir. TAN, Geri Alma, s.65. 
234 DURAN, İdare, s.423. 
235 OĞURLU, op. cit., s.110; TAN, Geri Alma, s.65. 
236 AKSOYLU, op. cit., s.82. 
237 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, 2.Bası, İstanbul 2010, s.258. 
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yarayan bu kavram hukuki güvenlik ilkesinden daha somut bir anlama kavuşabilmiş 

değildir.  

 

III. İDARİ İSTİKRAR İLKESİ-MÜESSES DURUMLAR 

İdari işlemin doğurduğu sonuçların korunmasında başvurulan idari istikrar ilkesi 

de idareyi sınırlama aracı olarak kullanılmaktadır. İdari istikrar ve hukuki güvenlik ilkesi 

ile çelişkili sonuç yaratacağından idari işlemin sona ermesi bakımından idarenin mutlak 

bir takdir yetkisine sahip olmadığı kabul edilmektedir238.  

Hukuka aykırı işlemlerden hak doğması mümkün olmamakla birlikte hukuk 

düzeni içinde hukuka aykırı işlemlerden doğan bazı fiili sonuçların da korunması 

gerekebilir239. Yani kararlılık kazanmış durumların korunması idari işlemin hukuka 

uygun olması şartına bağlı görülmemelidir. Hukuka aykırı işlemden doğan lehe 

sonuçlardan belli bir süre faydalanılması hâlinde ortadan kaldırılması idari istikrara aykırı 

bulunmakta ve ‘‘müesses durum’’ olarak ifade edilen bu sonuçlar hukuken korunmaya 

değer görülmektedir240.  

Müesses durumla korunmak istenen idari işlemin muhatabının bir beklentisi değil 

idari işlemin bu muhatap hakkında doğurduğu sonuçlardır241. Müesses durumların 

korunması hukuka uygunluktaki kamu yararı ile idari istikrar arasındaki çatışmada 

istikrar ilkesinin galip gelmesi ile mümkün olabilmektedir242. Müesses durumun 

korunması için ilgilinin iyi niyetli bir yararlanma hâli söz konusu olmalıdır243. Müesses 

durumun korunması idari işlemin hukuka uygun kabul edilmesi değil, bu işlemin 

sonuçlarının değişmezliğinin kabul edilmesi sonucunu doğurur244.  

İdari istikrar ilkesi kazanılmış hakların korunması amacına hizmet edebilir ise de 

bu iki ilke tümüyle aynı anlama gelmez245. Kazanılmış hak ancak hukuka uygun bir 

işlemden doğacağından istikrar ilkesi kazanılmış hakların korunması ilkesinden farklı 

özelliktedir246. Kazanılmış haktan bahsedebilmek için idari işlemle oluşan durumdan 

                                                           
238 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, İdare Hukuku, İstanbul 2003, s.1296. 
239 DURAN, İdare, s.424. 
240 OĞURLU, op. cit., s.197-201. 
241 BOZ Selman Sacit, Yargı Kararları Işığında Müesses Durum, DEÜHFD, 2018, C.20, S.2, s.133. 
242 Ibid., s.137-138. 
243 OĞURLU, op. cit., s.200. 
244 BOZ, op. cit., s.141. 
245 OĞURLU, op. cit., s.191. 
246 ULER Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
Ankara 1970, s.8. 
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ilgilinin belli bir süre yararlanması gerekmemekle birlikte, hukuka aykırı işlemden doğan 

lehe sonuçların korunması için belli bir süre yararlanma şartı aranabilir247.  

Bütün hukuka aykırı işlemlerde idari istikrar ilkesine başvurmak mümkün 

değildir. Örneğin Danıştay idari istikrar ilkesinin hileli işlemler bakımından söz konusu 

olmadığını vurgulamıştır248. Bunun yanında yok hükmündeki işlemler bakımından da 

idari istikrar ilkesi uygulanamaz. Yani hak doğurmayan işlemler olan hileli işlemler ve 

yok hükmündeki işlemler bakımından kazanılmış haklara saygı ilkesi söz konusu 

olamayacağı gibi bu işlemlerden doğan sonuçların idari istikrar ilkesinden hareketle 

korunması da mümkün değildir.  

Hukuka aykırı işlemden hak doğması mümkün olmadığından bu işlemlerin geri 

alınmasına getirilen sınırlamada kazanılmış hak kavramı yerine hukuki güvenlik ve 

istikrar kavramlarının kullanılması yerinde bir tercih olacaktır249. Aynı şekilde iptal 

kararının iptal edilen işleme dayanılarak tesis edilen işlemleri sakatlaması halinde de 

korunması gereken durumlar hakkında kazanılmış hak kavramı kullanılmamalıdır. Çünkü 

iptal edilen idari işleme dayanılarak tesis edilmiş işlemlerin korunması gerekebilir ancak 

iptal edilen işleme dayanılarak tesis edilmiş işlemlerin sakatlanacakları da bir gerçektir. 

Bu işlemlerin korunması da haliyle kazanılmış haklara saygı ilkesi değil idari istikrar 

ilkesi sayesinde mümkün olur. Yani hukuka aykırı işlemin doğurduğu sonuçların 

korunması idari istikrar ilkesi ile ilişkilidir.  

Danıştay bir kararında memuriyete giriş tarihinden emekli olduğu tarihe kadar 

dikkate alınan eğitim durumunun ilgili hakkında birçok netice doğurduğunu ve geçersiz 

sayılamayacağını belirterek, hukuka aykırı işlemlerden kazanılmış hak doğmayacağını 

ancak hukuka aykırı işlemlerin doğurduğu sonuçların korunması gerektiğini 

belirtmiştir250. Dolayısıyla idari işlemin doğurduğu kişisel sonuçların korunması bu 

                                                           
247 Tan, Geri Alma, s.70. 
248 ‘‘Gerek Doktrin gerekse uygulamada kişilerin gerçek dışı beyan ve hilesinin idareyi yanlış işlem yapmaya 
yöneltmesi halinde idarenin süre şartına bağlı kalmaksızın geriye doğru yürüyebilir şekilde işlemini her 
zaman geri alabileceği ve bu durumun, idari muamelelerdeki istikrar ilkesini zedelemeyeceği…’’Dan.8.D., 
E.1984/515, K.1985/18, T. 15.01.1985, DD., S.60-61, s.377. 
249 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.588. 
250 ‘‘Kanunsuz yapılan bir işlemin bundan faydalanan memur lehine müktesep bir hak doğurmayacağı açık 
olmakla beraber bu işlemin sübjektif birçok tesir ve sonuçlar getirdiği de zahir bulunmasına… kanunsuz 
yapılan bir işlemin dahi üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yarattığı hukuki sonuçların korunması 
yukarıda sözü edilen istikrar prensibinin amacı olduğuna göre’’Dan.10.D., E.1978/3904, K.1980/326, T. 
19.02.1980, DD., S.40-41, s.311-313. 
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işlemin hukuka uygunluğundan bağımsız olarak ele alınmalıdır. Sonuç olarak hukuka 

aykırı da olsa idari işlemin doğurduğu kişisel sonuçlar belli oranda korunabilmektedir251. 

 

IV. HAKLI BEKLENTİLERİN KORUNMASI İLKESİ 

Haklı beklentilerin korunması idarenin önceki davranışlarına bakarak belli bir 

istikamette hareket edeceğine dair oluşan güvenin252, hukuk kuralı ile gerçekleştirilen 

durumların muhafaza edileceğine dair inancın korunması253 amacını taşır. Haklı 

beklentilerin korunmasında kişinin idareye olan inancı ile idarenin değişen kamu yararını 

takip etme zorunluluğu çatışır254. Haklı beklentilerin korunması ilkesi kazanılmış haklara 

saygı ilkesi gibi hukuk düzenine duyulan güvenin muhafazası işlevini görse de haklı 

beklentilerin korunmasında söz konusu olan beklentinin hak düzeyinde olması 

gerekmez255. 

Haklı beklenti kavramının İngiltere’de ‘‘Schmidt v. Secretary of State for Home 

Affairs’’ kararı ile ortaya çıktığı ifade edilmektedir256. Kararda, öğrenci olan Schmidt 

tarafından Birleşik Krallık’ta kalmak için vize süresinin uzatılması talebiyle yapılan 

başvurunun, vize süresinin uzatılacağına dair haklı bir beklentisi olmasa da savunma 

alınmadan reddine karar verilmesinin adil olmayacağının vurgulandığı aktarılmaktadır257. 

Bu kararda haklı beklentiye ilişkin söz konusu koruma ‘‘usul açısından koruma’’ olarak 

nitelendirilmekte258, İngiltere’de haklı beklentilerin maddi değil usuli bir koruma 

görmeleri işlemin yerindeliğinin denetlenmek istenilmemesi ile açıklanmaktadır259. İdari 

işlemin sonucuna karşı çıkılamaması ve korumanın usuli bakımdan koruma ile 

sınırlandırılması beklentinin teminat altında olmayıp yalnızca korunduğu gerekçesine 

dayandırılmaktadır260. 

Hukuk sistemimiz açısından haklı beklentiler idarenin benimsediği uzun süreli 

davranış biçimi veya belli bir istikamette hareket edeceğine dair verdiği güvenden 

                                                           
251DURAN idari işlemin doğurduğu birel ve özgül sonuçların değişmezliğinin, idari işlemin sona ermesinde 
göz önüne alınması gereken hukukun genel bir ilkesi olduğunu belirtmiştir. DURAN, İdare, s.422. 
252 C.F.FORSYTH, Haklı Beklentilerin Doğuşu ve Korunması, Çeviren Esin ÖRÜCÜ, İHİD, 1986, C.7, S.1-3, 
s.122. 
253 BÜLBÜL, op. cit., s.42. 
254 SAYGIN Engin, Haklı Beklentilerin Korunması İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku Yaklaşımı 
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, TBBD, 2016, S.126, s.230. 
255 OĞURLU, op. cit., s.34. 
256 FORSYTH, op. cit., s.121. 
257 SAYGIN, op. cit., s.215. 
258 FORSYTH, op. cit., s.122. 
259 Ibid., s.133. 
260 Ibid., s.138. 
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doğmaktadır261. Haklı beklenti kazanılmış hakta görülen meri hukuka göre bütün 

sonuçlarıyla elde edilmiş sonucun, elde edileceğine dair iyi niyetli bir inancın varlığı 

hâlinde karşımıza çıkmaktadır262. Dolayısıyla haklı beklentilerin korunması ile idareye 

güvenen bireyin güveni teminat altına alınmış ve idarenin belli bir süre devam eden 

uygulamalarına hukuken değer verilmiş olmaktadır. Bununla birlikte haklı beklentilerin 

korunması hukukun birey tarafından anlaşılma şekliyle ilgilidir263. Dolayısıyla haklı 

beklentilerin korunması açısından objektif ölçütler geliştirmek kolay değildir.  

 Hukuk sistemimizde haklı beklentilerin korunması açısından kazanılmış haklarla 

haklı beklentiler arasında ayrım yapılmak suretiyle haklı beklentinin uygulanma alanı 

belirlenmektedir264. Yani kazanılmış bir haktan bahsedilmesi mümkün olmayan 

durumlarda kişinin beklentisinin korunmaya değer olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

Danıştay kararlarında kazanılmış hak kavramından yola çıkılarak koruma görmesi 

mümkün olmayan durumlarda haklı beklenti kavramına başvurulabildiği 

görülmektedir265. Dolayısıyla kazanılmış hak oluşturamayan durumlar haklı beklenti 

kavramı kullanılarak koruma altına alınabilmektedir266. 

Haklı beklentilerin korunması ilkesi özellikle düzenleyici işlemlerin tesis edilmesi 

ve sona ermesinden olumsuz olarak etkilenenler bakımından gündeme gelebilir267. 

İngiltere’den farklı olarak hukuk sistemimizde düzenleyici işlemlerden de haklı beklenti 

doğabileceği kabul edilmektedir268. Düzenleyici işlemin içerdiği lehe hükümlerden 

faydalanmayı istemek bakımdan yürürlük süresince bireyin hakkı vardır269 ve bu 

bakımdan beklenti içinde olması da mümkün görülebilir. Zira düzenleyici işlemler genel 

ve soyut olsa da bu işlemlerde idarenin metne yansımış bir iradesi söz konusudur. Bu 

iradeden yola çıkarak kişilerin beklenti içine girmeleri hâlinde idareye olan inancın 

korunması için beklentiye değer verilmesi gerekebilir.  

                                                           
261 SAYGIN, op. cit., s.230. 
262 YAŞAR, op. cit., s.399. 
263 BÜLBÜL, op. cit., s.43. 
264 SAYGIN, op. cit., s.226. 
265 ‘‘…haklı beklenti; idarenin, ister bir taahhüdü, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, 
bireylerin çıkarlarına ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ümit etmeleridir. Somut olayda, 
davacının atanmak istediği kadro için açılan yazılı ve sözlü sınavlardan başarılı olarak atanmaya hak 
kazandığı ve hatta atama işlemleri başlatılarak davacıya ilişkin atama kararnamesi düzenlendiği, ancak, 
sonrasında atamanın gerçekleşmediği göz önüne alındığında, davacının haklı beklenti içinde bulunduğu 
yadsınamayacaktır’’ Dan.2.D., E.2016/13213, K.2017/2813, T.06.04.2017, DD., S.145, s.90. 
266 SAYGIN, op. cit., s.230. 
267 BÜLBÜL, op. cit., s.46. 
268 SAYGIN, op. cit., s.230. 
269 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.422. 
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İdare düzenleyici işlemleri her zaman geleceğe etkili olmak üzere sona erdirme 

yetkisine sahip olsa da hukuk güvenliğini ve bireylerin düzenleyici işlemin süreceğine 

olan inançlarını göz ardı etmemelidir270. İdarenin istikrar kazanmış uygulamaları ile 

düzenleyici işlemlerine güvenerek belli bir yönde hareket edeceği beklentisine giren 

kişilerin bu beklentilerine aykırı işlem yapılmaması gerektiği271 düşünülmekle birlikte 

beklentinin ne ölçüde koruma göreceğini önceden kestirmek mümkün olmaz. Zira 

düzenleyici işlemlerin sona ermesi bakımından idarenin takdir yetkisi oldukça geniş olup 

kamu yararının aksini gerektirmesi hâlinde kişilerin beklentileri korunmayabilir.  

Haklı beklentilerin korunması ilkesi içtihat kaynaklı bir ilke272 olup haklı 

beklentilerin mutlak bir korumaya sahip olması gerektiğini savunmak güçtür. Kanun 

koyucu kamu yararının gerektirdiği bir sebeple haklı beklentilerin korunması ilkesine 

aykırı bir kanun çıkarabileceği gibi idare de bu ilkeden ayrılmasını gerektirecek bir kamu 

yararına dayanarak ya da kamu düzeninin sağlama yükümlülüğünden hareketle kişilerin 

haklı beklentileri zedeleyen nitelikte işlem yapabilir. Kamu yararının ağır bastığı 

durumlarda idarenin kamu yararına uygun işlem yapma yükümlülüğü nedeniyle haklı 

beklentiler korunmaz273. Sonuç olarak idarenin üstlendiği görevi yerine getirirken 

karşılaşacağı durumlardan, haklı beklentilerin korunmaması sonucunu doğuracak 

olanların, korunmasını mümkün kılacak olanlardan fazla olacağını ifade etmek 

mümkündür274. 

 

V. UYARLANMA İLKESİ 

İdari işlemler kamu yararını gerçekleştirmek amacı ile tesis edilirler. İdarenin 

gerçekleştirmeye çalıştığı kamu yararının ve yürüttüğü hizmetin gereklerinin zaman 

içinde değişmesi kaçınılmazdır. Çağımızdaki teknolojik gelişmeler ve toplumsal 

hayattaki dönüşüm kamu hizmetinin gereklerini sürekli olarak değiştirmektedir. Kamu 

yararını gerçekleştirmek zorunda olan idarenin kayıtsız kalamayacağı bu değişime ayak 

uydurması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır275. Yürütülen kamu hizmetinin 

gereklerinde zaman içinde oluşan farklılık ve idareye yöneltilen taleplerdeki değişim 

                                                           
270 BÜLBÜL, op. cit., s.41. 
271 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.261. 
272 SAYGIN, op. cit., s.211; İngiltere’de Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs davasında karar veren 
Lord Denning tarafından ‘‘bu kavram benim kafamdan çıktı, Kara Avrupasından ya da başka bir kaynaktan 
değil’’ ifadelerinin kullanıldığı aktarılmıştır. FORSYTH, op. cit., s.123. 
273 SAYGIN, op. cit., s.230. 
274 FORSYTH, op. cit., s.122. 
275 ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku, 5. Bası, Ankara 2016, s.545. 
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nedeniyle bu hizmeti ilgilendiren idari işlemlerin sabit bir görüntü taşımaması 

mümkündür276. Bu kapsamda zaman içinde idari işlemlerin değiştirilmesi ve kaldırılması 

gerekebilir.  

Pozitif hukuk açısından bakıldığında idarenin faaliyet alanının tümüyle kanun 

koyucu tarafından önceden düzenlenebileceği söylenebilir277. Ancak idarenin faaliyet 

alanının genişliği ve görevlerinin çeşitliliği yasa koyucunun önceden tüm ayrıntısı ile bu 

alanı düzenlemesine engel teşkil eder. Öte yandan kamu hizmetinin değişen şartları bu 

alanın önceden kanun ile düzenlenmesini değil, idarenin değişen şartlara ayak 

uydurabileceği bir düzenleme yetkisini gerektirir. Bu yüzden kanun koyucu genel hatları 

ile düzenlediği çoğu konunun ayrıntısını düzenleme yetkisini idareye bırakmaktadır. 

İdarenin düzenleyici işlemlerinin en temel özelliği kanunlar gibi genel ve soyut 

olmalarıdır278. 

Uyarlanma ilkesi ağırlıklı olarak düzenleyici işlemlerin geleceğe etkili olarak sona 

ermesinde söz konusu olan bir ilkedir279. Kamu hizmeti ile ulaşılmak istenen kamu yararı 

yer ve zamana göre değişkenlik gösterebileceği için, zaman içinde düzenleyici işlemlerde 

değişiklik yapılması kaçınılmazdır280. Kamu yararını gerçekleştirmek zorunda olan idare 

kamu yararındaki değişimleri takip ederek kamu hizmetini kamu yararı ile uyumlu hâle 

getirmek durumunda olup bu değişiklik uyarlanma ilkesi ile gerçekleştirilir281.  

İdari işlemin her an sona erdirilebilmesi hukuki güvenlik ilkesi ile bağdaşmaz ise 

de kamu yararını sağlamakla yükümlü idarenin değişen durumları takip ederek 

işlemlerine yön vermesi zorunludur282. Danıştay bir kararında ‘‘kişinin yeni duruma tabi 

olacağı ve yeni tasarrufa karşı kazanılmış hak iddiasında bulunamayacağı düzenleyici 

tasarrufun sözü edilen niteliklerinin bir gereğidir’’283  ifadelerine yer vermiştir. Hukuksal 

                                                           
276 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.552. 
277 KAYA, op. cit, s.11. 
278 Ibid., s.15. 
279 BÜLBÜL, op. cit., s.28. 
280 Ibid., s.31. 
281 Ibid., s.30. 
282 KALABALIK, op. cit., s.403. 
283 ‘‘idare, yurt ekonomisinin gereklerine göre karar alma ve düzenleme yapma yetkisinin bir sonucu olarak 
bir sektörü teşvik edebileceği gibi daha önce teşvik edilen bir sektörü teşvik etmekten 
vazgeçebilir…İdarenin  düzenleyici, genel nitelikteki tasarruflarından ileri gelen genel hukuki durumlar 
şartları bakımından kendisi doğuran kural-tasarrufa tabidir, binaenaleyh bu kural tasarrufun değişmesi 
buna dayanan hukuki durumun da değişmesi sonucunu doğurur…faiz farkı ödemesinden yararlanma 
hakkının, koşulları yukarıda açıklanan bu tasarrufun yürürlükte kaldığı sürece varlığını koruduğunun 
kabulü gerekir…kişinin yeni duruma tabi olacağı ve yeni tasarrufa karşı kazanılmış hak iddiasında 
bulunamayacağı düzenleyici tasarrufun sözü edilen niteliklerinin bir gereğidir’’ Dan.DDK., E.1978/947, 
K.1979/410, T.23.11.1979, DD., S.38-39, s.142-143. 
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statülerin uyarlanma ilkesi gereği yapılan değişiklikten etkilenmemesinin söz konusu 

olmadığı kabul görmektedir284. Kamu görevlilerinin göreve başladıkları tarihi baz alarak 

kazanılmış hak iddiası ile düzenleyici işlemde değişikliğe engel olamayacakları kabul 

edilmektedir285.  

İdare uyarlanma ilkesi gereği idari işlemi kaldırma ve değiştirme yetkilerine sahip 

ise de kişilerin yeni duruma uyum sağlamlarını da mümkün kılacak şekilde hareket 

etmelidir286. Hukuki güvenlik ilkesi gereği idari işlemin sona erdirilmesinde kişilerin yeni 

duruma uyum sağlamaları için gereken düzenleme yapılmalıdır287. Bu kapsamda idari 

işlemin sona ermesinde değişen şartlara kişilerin adapte olabilmesi için uygun bir süre 

tanınması yoluna gidilmesi gerekebilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
284 BÜLBÜL, op. cit., s.34. 
285 Ibid., s.33. 
286 KARAHANOĞULLARI’na göre öngörülebilirlik yöntemsel bir ilkedir ve norm değiştirilir iken buna uyum 
için ilgililere imkân tanınmasını gerektirir. KARAHANOĞULLARI, op. cit, s.555. 
287 Ibid., s.608. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERME NEDENLERİ 

 

I. GENEL OLARAK SONA ERME NEDENLERİ 

Kural olarak idari işlemler süre sınırı olmaksızın yürürlükte kalarak sonuç 

doğururlar ve özel hukuk işlemlerinde görülen zamanaşımı kavramı idari işlemler 

bakımından söz konusu değildir288. Bununla birlikte idari işlemlerin sonsuza kadar 

yürürlükte kalacaklarını da düşünmek mümkün olmaz289. İdari işlem etkilediği nesneler 

ve kişiler gibi kaçınılmaz bir sona mahkûmdur ve bu işlemin hukuk âlemindeki varlığı 

araya belli nedenlerin girmesi ile sona erer. İdari işlemler tesis edilip icra edildikten sonra 

hukuki sonuçlarını doğurur ve sona ermeyi gerektiren sebeplerin gerçekleşmesi ile sona 

ererler290.  

İdarenin idari işlem tesis etmesi ne kadar doğal ise, tesis edilen işlemin belli 

nedenlere bağlı olarak sona ermesi de o derece doğaldır. Hukuk âleminin maddi 

gerçeklerden etkilenmemesi mümkün olmadığından varlığı her koşulda sonsuza kadar 

sürecek bir idari işlem düşünülemez. Dolayısıyla idari işlemin sonsuza kadar yürürlükte 

kalmak için değil, belirsiz bir süre yürürlükte kalmak için tesis edildiğinden bahsetmek 

daha doğru olacaktır291.  

İdari işlemin yürürlüğü kural olarak yargı tarafından iptal edilmedikçe veya idare 

tarafından sone erdirilmedikçe devam eder292. Bununla birlikte maddi âlemde gerçekleşen 

olaylar da idari işlemin ortadan kalkması sonucunu doğurabilir. İdari işlemin maddi 

âlemden ve idari hizmetin gereklerinden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Hukuki 

ya da fiili nedenler idari işlemi yakın ya da uzak tarihli kaçınılmaz bir sona sürükler. 

 Doktrinde idari işlemin sona erme nedenleri idarenin iradesine bağlı nedenler ve 

idarenin iradesine bağlı olmayan nedenler şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır293. İdarenin 

iradesine bağlı sona erme nedenleri işlemin kaldırılması, düzeltilmesi, değiştirilmesi ve 

                                                           
288 DURAN, İdare, s.420. 
289 ZABUNOĞLU, op. cit., s.410; GÖZLER, op. cit., s.1090 
290 ZABUNOĞLU idari işlemin sona ermesini ‘‘hukuk aleminden çekilmesi, bunun sonucu olarak da maddi 
alemde oluşturduğu sonuçların ve değişikliklerin de ortadan kalkması’’ olarak tanımlamıştır. ZABUNOĞLU, 
op. cit., s.410. 
291 Örneğin belli bir kişi hakkında tesis edilen idari işlem, bu işleme muhatap olan kişinin ölümü ile kural 
olarak sona erecektir. İdari işlemin muhatabının bir gün öleceği kesin olmakla birlikte ne zaman öleceğinin 
idari işlem tesis edilir iken öngörülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kural olarak idari işlemin sonsuza 
kadar yürürlükte kalmak için değil belirsiz bir süre yürürlükte kalmak için tesis edildiğini ifade edebiliriz. 
292 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.168. 
293 GÜNDAY, op. cit., s.180-181. 
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geri alınmasıdır. İdari işlemin yargı kararı ile sona ermesi idarenin iradesinden 

kaynaklanmayan hukuki bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında 

konusunun ortadan kalkması gibi fiili nedenlerle de idari işlemin sona ermesi 

mümkündür. Öte yandan şartlı işlemler ile süreli işlemlerde idari işlemin kendiliğinden 

sona ermesi de söz konusu olabilir. 

İdari işlemin sona ermesinin zaman bakımından etkileri sona erme nedenine bağlı 

olarak değişir. İdari işlem ya gelecek için ya da hem geçmiş hem de gelecek için sona 

erebilir. Belirtmek gerekir ki sona ermenin zaman bakımından ifade ediliş biçimi büyük 

ölçüde varsayıma dayalıdır. İdari işlemi sona erdirmek mümkün ise de bu işlemi hiç 

gerçekleşmemiş sayacak bir işlem tesis edilmesi fiilen de mantıken de mümkün 

değildir294.  

İdari işlemin hiç gerçekleşmemiş sayılması ve önceki durumun tümüyle geri 

getirilmesini idarenin gerçekleştirmesi mümkün olmadığı gibi kanun koyucu da 

gerçekleştiremez295. Kanun koyucu daha geniş bir yetkiye sahip olsa da yapabileceği 

geçmişi geri getirmek değil silebildiği etkileri silmektir296. İdari işlemin tesis 

edilmesinden sonra hem maddi âlemde hem de hukuk âleminde bazı kalıcı izler oluşur. 

İdari işlemin geleceğe etkili olarak sona ermesinde geçmişte kalan izlere müdahale 

edilmez iken idari işlemin geçmişe etkili olarak sona ermesinde ise bu izler mümkün 

olduğu ölçüde yok edilir. 

 

II. İDARENİN İRADESİNE BAĞLI OLMAYAN NEDENLER 

İdari işlemin idarenin iradesine bağlı olmayan nedenlerle sona ermesinde bu işlem 

sona erme anında idarenin işlemin sona ermesine yönelik irade açıklamamasına rağmen 

ortadan kalkar. İdarenin iradesine bağlı olmayan nedenler idarenin iradesi ile ortaya çıkan 

idari işlemi hem idarenin hâkimiyet alanından hem de tümüyle hukuk düzeninden çıkarır 

ve idari işlem sona ermiş olur. 

ZABUNOĞLU idarenin iradesi dışındaki nedenleri hukuksal nedenler ve 

özellikle iptal, sürenin dolması, infisahî şartın gerçekleşmesi, nesnel ve eylemsel 

nedenlerle sona erme olarak dörde ayırmıştır297. GÖZLER idarenin iradesi dışındaki 

nedenleri iptal, sürenin dolması, infisahî şartın gerçekleşmesi ve maddi sebepler başlıkları 

                                                           
294 ONAR, op. cit., C.1, s.566. 
295 Ibid, s.568. 
296 Ibid., s.568. 
297 ZABUNOĞLU, op. cit., s.411. 
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altında incelemiştir298. GÜNDAY ise idarenin iradesi dışındaki sona erme nedenlerini 

hukuki nedenler, fiili nedenler ve idari işlemin kendiliğinden sona ermesi başlıkları 

altında incelemiştir299. Öte yandan doktrinde hiyerarşi ve vesayet denetimlerinin de 

idarenin iradesi dışında işlemin sona erme nedenleri olarak görülebileceği ifade 

edilmiştir300.  

İdarenin iradesine bağlı olmayan hukuki nedenler iptal ile sınırlı değildir. 

Yararlandırıcı işlemlerde ilgilinin sağlanan yarardan feragat etmesi de idari işlemi 

idarenin iradesi dışında sona erdiren hukuki bir neden olarak ele alınmaktadır 301. Bununla 

birlikte idari işlemin idarenin iradesine bağlı olmayan sona erme nedenlerinden en önemli 

hukuki neden iptal olduğundan biz idarenin iradesine bağlı olmayan nedenleri iptal, fiili 

nedenler ve idari işlemin kendiliğinden sona ermesi başlıkları altında inceleyeceğiz.  

 

A. İPTAL 

İdare yalnızca yargı yolu ile denetlenmemekle birlikte kuşkusuz en etkili denetim 

yargı denetimidir. Hukuk sistemimizde idari işlemlerin ezici çoğunluğu idari yargı 

tarafından denetlenmekte olup idari yargıda idari işlemlerin sona erdirilmesi iptal 

davası302 yolu ile gerçekleşmektedir. Bu yüzden idarenin iradesine bağlı olmayan sona 

erme nedenleri arasında iptal önemli bir yer işgal eder. İptal kararının idareyi bağlayıcı 

olması ve idari işlemi tesis edildiği tarihten geçerli olarak sona erdirmesi iptal davası 

yoluyla yapılan yargısal denetimi özel kılmaktadır303. Bununla birlikte yargının görevi 

hukukun neyi gerektirdiğine işaret ederek karar vermekten ibarettir304. İptal davasında 

mahkemenin, hukuka aykırı işlemi düzeltmesi veya bu işlemin yerine başka bir işlem 

                                                           
298 GÖZLER, op. cit., s.1091-1095. 
299 GÜNDAY, op. cit., s.180-181; Benzer şekilde YILDIRIM idarenin iradesi dışında sona erme nedenlerini 
hukuki nedenler, fiili nedenler ve idari işlemin kendiliğinden sona ermesi şeklinde üçlü bir ayrıma tabi 
tutarak incelemiştir. YILDIRIM Ramazan, op. cit., s.89. 
300 DURSUN Selman, İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi, Prof.Dr. 

A.Şeref GÖZÜBÜYÜK’e Armağan, Ankara 2005, s.100;   İdarenin bütünlüğünü dikkate aldığımızda vesayet 
ve hiyerarşi denetiminde işlemin sona ermesini idarenin iradesi dışında sona erme nedenleri olarak 
görmemiz mümkün olmaz. Olsa olsa idari işlemi tesis eden idari makamın iradesi dışındaki nedenler olarak 
ele alabiliriz. 
301 GÜNDAY, op. cit., s.181; ZABUNOĞLU, op. cit., s.411. 
302 SARICA iptal davasının ‘‘İdare Hukukuna has, nev’i şahsına münhasır bir dava’’ olduğunu ifade etmiştir. 
SARICA, op. cit., s.186. 
303 CANDAN, op. cit., s.108. 
304 ATAY Ender Ethem, İptal Davasının Nitelikleri ve İptal Kararlarının Uygulanması, Ankara 2008, Danıştay 
ve İdari Yargı Günü, 139. Yıl, s.41. 
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yapması mümkün değildir305. İptal davasında idare yargıcı hukuka aykırı idari işlemi iptal 

ederek sona erdirmekle yetinir. 

 

1. İptal Davasının Genel Özellikleri 

Anglo-Sakson sisteminde görülen adli ve idari yargının tek elden yürütülmesinden 

farklı olarak idari rejimde adli yargı dışında bağımsız olarak bir idari yargı mevcuttur306. 

Hukuk sistemimizde de ayrı bir yargı kolu olarak varlığını sürdüren idari yargı, idare 

hukuku ilkelerini içtihat yoluyla geliştirerek, idarenin denetlenmesi görevini üstlenmiş 

durumdadır. ULER’e göre idare hâkimi ‘‘idare hukukunun mimarlığını’’ icra 

etmektedir307. 

İdarenin yargısal denetimini yapan idari yargı tarihsel süreç içinde zaman zaman 

eleştirilere maruz kalmıştır. İdari makamlar dışında bir bakıma siyasal iktidarlar da 

idarenin yargısal denetimi yolu ile denetlendiklerinden, bu denetimin istenen seviyeye 

yaklaşması kolay olmamıştır308. Zaman içinde gelişerek belli temeller üzerine oturan idari 

yargı denetimi, temeli eşitsizlik üzerine kurulu olan idare hukuku ilişkilerinde idare 

edilenler açısından önemli bir teminat niteliği taşımaktadır.  

Hukuk devleti düşüncesinin bir sonucu olarak idari işlemlerin bağımsız yargı 

tarafından denetlenmesi309 yoluyla idarenin hukuka bağlılığı sağlanmaktadır. MUMCU 

idarenin tesis ettiği işlemden ötürü davalı sıfatı ile bağımsız yargı organı önüne 

çıkmasının demokratik bir güvence olduğunu ifade etmiştir310. Anayasa Mahkemesi ise 

bir kararında idari yargının varlık sebebini yürütme ve idarenin hukuka bağlı kılınması 

yoluyla bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması olarak açıklamıştır311. İptal 

davasının karmaşık bir yapıya sahip olmaması bu davanın sağladığı güvencenin ve 

işlevinin hayata geçmesini kolaylaştırmaktadır312. 

                                                           
305 SARICA bu durumu idare mahkemelerinin faal idareden tümüyle ayrı olmaları sebebiyle idari tasarruf 
yapamamalarına, idare işlerine müdahale edememelerine ve iptal davalarının işlemin iptali talebi ile 
açılmasına bağlamıştır. SARICA, op. cit., s.172. 
306 ŞENLEN Süheyla, Türkiye’de İdari Yargının Doğuşu ve Tarihi Gelişimi, AÜSBFD, 1994, C.49, S.3, s.401. 
307 ULER, İptal Kararları, s.20. 
308 ŞENLEN, op. cit., s.411. 
309 Ibid., s.401. 
310 MUMCU Uğur, Türk Hukukunda İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi ve Sorumluluk, AÜHFD, C.27, S.3, 
s.104. 
311 ‘’İdari yargıdan amaç, yürütmenin ve idarenin hukuka bağlılığını sağlamak suretiyle vatandaşların hak 

ve özgürlüklerini korumaktır.’’ AYM., E.1990/19, K.1991/15, T. 21.06.1991. 
312 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.141. 
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İptal davasının hukuk sistemi içinde varlık kazanması, idari makamların yetkileri 

dışına çıkarak yaptıkları işlemlere karşı öngörülen idari başvurunun zaman içinde yargısal 

başvuruya dönüşmesi ile gerçekleşmiştir313. Hukuk sistemimizde iptal davasına ilişkin 

zaman içinde farklı kanunlarda düzenleme yapılmıştır. 23 teşrinisani 1341 tarih ve 669 

sayılı Devlet Şurası Kanunu’nun 19. maddesinde ‘‘İdari mukarrerat ve muamelât 

hakkında salâhiyet ve şekil ve esas ve maksad cihetlerinden birile kanuna yahud nizama 

muhalefetinden dolayı i(p)tali,..,’’ ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. 3546 sayılı 

Devlet Şurası Kanunu’nun 23. maddesinde ise ‘‘idari fiil ve kararlar hakkında esas, 

maksad, selahiyet ve şekil cihetlerinden biriyle kanunlara ve nizamnamelere aykırı 

olduklarından dolayı i(p)talleri için menfaatleri haleldar olanların tarafından açılacak 

davalar’’ Devlet Şurası dairelerinin görev alanı içinde düzenleme altına alınmıştır. 521 

sayılı Danıştay Kanunu’nun 30. maddesinde de ‘‘idari işlemler hakkında yetki, şekil, 

sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile kanuna aykırı olduklarından dolayı iptalleri 

için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak dâvalar’’ ifadesine yer verilmiştir. 

Nihayet kanun koyucu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava türlerini 

düzenleyen 2. maddesinde ‘‘İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat 

yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl 

edilenler tarafından açılan iptal davaları’’ şeklinde düzenleme yapmıştır.  

İptal davasına ilişkin düzenlemelerde kanun koyucu önce kanunlara ve 

nizamnamelere aykırılıktan bahsetmiş, daha sonra kanuna aykırılık ifadesini kullanmış 

ve 2577 sayılı Kanun ile hukuka aykırılık ifadesine yer vermiştir. Bununla birlikte 

Danıştay 1975 yılında verdiği bir kararda da hukukun genel ilkelerine aykırılığı iptal 

sebebi olarak görmüştür314.  

SARICA iptal davasının ‘‘menfaati haleldar olan davacının, hukuka aykırılığı 

dolayıs(ıy)la idarî bir mahkemeden icraî bir kararın iptalini talep etmesinden ibaret’’ 

olduğunu ifade etmiştir315. İdari işlem Kanunda belirtilen yetki, şekil, sebep, konu ve 

maksat unsurları yönünden yargısal denetime konu olmakta, idari işlemin bu unsurlar 

yönünden hukuka uygun olup olmadığı incelenmektedir. GÜNDAY’a göre hukuka 

                                                           
313 ATAY, İptal Davası, s.15; Dolayısıyla idari yargı yolu evrim geçirmiş bir idari başvuru yolu olarak 
görülebilir. 
314 ‘’…sınavlara hastalık nedeniyle katılamayan öğrenciler hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı hususunda 

açık ya da örtülü herhangi bir kural yer almadığından davada çözümü gereken sorun hastalığın mücbir 
sebep olarak kabulünün mümkün olup olmadığının tespitinden ibarettir…davacının mücbir sebebe dayalı 
sınav haklarını kullanmasına birtakım nedenler öne sürülerek engel olunmasında, hukukun genel ilkelerine 
uyarlık bulunmadığından...’’ Dan.8.D., E.1974/4363, K.1975/2343, T. 16.09.1975, DD., S.22-23, s.344-345. 
315 SARICA, op. cit., s.16.  
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aykırılık ‘‘idari işlem ve kararların başta Anayasa olmak üzere kanunlara, kanunlara eşit 

hukuk kaynaklarına ve düzenleyici idari işlemlere aykırılığını ifade eder’’316. BALTA’ya 

göre ise hukuka aykırılık ‘‘Anayasa başta olmak üzere, kanun, genel hukuk ilkeleri, 

düzenleyici idarî işlemler gibi her çeşit hukuk kurallarına aykırılık hallerini içine 

alır.’’317 Kanunda belirtilen unsurlar yönünden denetlenen idari işlem hakkındaki iptal 

kararı ile bir bakıma idari işlemin kanunda öngörülen şartları taşımadığı belirlenmiş 

olmaktadır318. Hukuk devletinde idarenin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından 

önemli bir teminat olan iptal davası319 yoluyla idarenin bir kısmını da kendi koyduğu 

kurallara riayet edip etmediği tespit edilir320.   

İptal davasında idari işlemin yerindeliği değil hukukiliği denetlenir ve bu dava 

kamu düzeni ile yakından ilgilidir321. Doktrinde iptal davası yoluyla hukuk düzeni 

korunduğundan iptal davasının varlığı için herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç 

olmadığı da belirtilmiştir322. İptal davası ile kamu düzeni arasındaki ilişki nedeniyle bu 

davadan önceden vazgeçilmesi mümkün olmadığı gibi iptal kararından sonra 

vazgeçilmesi de iptal edilen işlemin sağlık kazanmasına sebep olmaz323.  

ALAN’a göre ‘‘yargı kararı geniş anlamda önleyici, giderici, telafi edici, eski 

hale getirici işleve sahiptir’’324. ATAY iptal davasının idarenin hukuka aykırı tasarrufta 

bulunmasını önleyici özellikte olduğunu ve idarenin hukuka bağlılığını temin ettiğini 

ifade etmiştir325. KANLIGÖZ yargısal denetimin idari işlemin tesis edilmesinden sonra 

yapılması nedeniyle bu denetimin hukuka aykırı işlemi önleme işlevi bulunmadığı, bu 

bakımdan yetersiz olduğu görüşündedir326. İptal davası yoluyla yapılan denetimin hukuk 

aykırı idari işlemleri tümüyle önleyici bir rolü olduğunu iddia etmek güçtür. Bazı 

durumlarda iptal tehdidi idarenin hukuka aykırı işlem tesis etmesinin önüne geçebilir 

ancak iptal davası idarenin hukuka aykırı işlem tesis etmesini tümüyle engelleyemez327.  

                                                           
316 GÜNDAY, op. cit., s.151 
317 BALTA, op. cit., s.160. 
318 MUMCU, op. cit., s.97. 
319 SEZGİNER, op. cit., s.249. 
320 MUMCU, op. cit., s.98.; ‘‘İptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının tespiti, 
hukukun üstünlüğünün ve dolayısıyla idarenin hukuka bağlılığının sağlanması amaçlandığı’’ hakkında 
Dan.6.D., E.1989/2264, K.1991/1101, T. 13.05.1991, DD., S.84-85, s.423. 
321 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.264-265. 
322 KAPLAN, İdari Yargılama, s. 193. 
323 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.141. 
324 ALAN Nuri, (Demokratik) Hukuk Devleti ve Anayasa, AÜSBFD, 2003, C.58, S.1, s.1-2. 
325 ATAY, İptal Davası, s.22. 
326 KANLIGÖZ Cihan, İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim, AÜHFD, 1988, C.40., S.1-4, s.183. 
327 Ceza yargılamasında verilen mahkûmiyet kararları suç işlenmesini ne kadar önlüyor ise idare yargıcının 

verdiği iptal kararlarının da hukuka aykırı idari işlem tesis edilmesini o kadar önleyeceğini söylemek 
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İptal davası hem idarenin hukuka uygunluğunu sağlamaya hem de davacının 

yararına dönük etki doğurur328. İdari işlemin hukuka aykırı olduğu kanaatinde olan kişinin 

iptal davasındaki talebi bu işlemin hukuk düzeninden çıkarılmasıdır329 ve hukuka aykırı 

idari işlemin iptali davacının menfaatini ihlal eden durumun da sona ermesini sağlar. İptal 

davasında davacı kendi menfaati doğrultusunda hareket etse de bu dava idarenin hukuka 

bağlılığını temin ederek kamu yararına hizmet eder. Dolayısıyla iptal davasının davacıya 

ve kamuya dönük etkileri iç içe geçmiş durumdadır330. Bununla birlikte iptal kararı ile 

davacının menfaatine aykırı olan durumundan ziyade hukuka aykırılık ortadan kaldırılmış 

olur331. Bu davada idari işlem davacıdan daha mühim bir yer işgal eder332. Yani idari 

işlemin iptalinin hukuk düzenine dönük etkisi davacının yararına dönük etkisinden daha 

ağır basar333. Nitekim Danıştay iptal davalarını ‘‘idari işlemler hakkında hukuka 

uygunluk denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik nesnel davalar’’334 

olarak belirterek iptal davasının objektif niteliğine ve hukuk düzenini koruyucu yönüne 

vurgu yapmıştır.  

İptal davasının objektif bir dava olarak görülmesinin bazı neticeleri vardır. 

Örneğin iptal davasında kamu yararı kişisel menfaate baskın geldiği durumlarda 

davacının davadan feragat etmesine rağmen davanın sona ermeyeceği kabul 

edilmektedir335. Dolayısıyla iptal davası özel hukuk alanında karşılaşılan davalardan 

farklı özelliklere sahip kendine özgü kavram ve kuralları olan bir dava türüdür.  

İptal davasında özel hukuk davalarının aksine eşit olmayan taraflar söz konusudur. 

İptal davasında davanın taraflarından biri olan idare, dava konusu işlemle ilgili sahip 

olduğu veri bakımından davacıyla eşit bir pozisyonda değil ise de uygulanan resen 

araştırma ilkesi ile davacı ile davalı arasındaki bu eşitsizlik ortadan kalkar336.  

                                                           
mümkündür. Suç işlenmesini mutlak olarak önlemek ceza yargıcının başarabileceği bir iş olmadığı gibi 
hukuka aykırı idari işlemlerin tümüyle önüne geçmek idare yargıcının başarabileceği bir iş olarak 
görülemez.   
328 KAPLAN, İdari Yargılama, s.192. 
329 ATAY, İptal Davası, s.36.  
330 AZRAK’ın ifadesiyle ‘‘iptal davasında kişisel menfaatin, hukuka aykırı bir idari işlemin yargı organınca 
iptal edilerek ortadan kaldırılması suretiyle objektif hukuk düzenin korunmasından ibaret olan kamu yararı 
ile özdeşleşmesi söz konusudur’’ AZRAK A. Ülkü, İptal Davalarının Objektif Niteliği, Ankara Barosu Hukuk 
Kurultayı, Ankara 2000, C.1, s.332. 
331 Ibid., s.332,  
332 MUMCU, op. cit., s.108. 
333 AZRAK, op. cit., s.332. 
334 Dan.İDDGK., E.1987/47, K.1988/3, T.21.01.1988., DD., S.72-73., s.105. 
335 AZRAK, op. cit., s.335. 
336 Ibid., s.334. 
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İptal davası yoluyla hukuka aykırı işlemler sona erdirilebilir ise de hukuka uygun 

ancak yerinde olmadığı düşünülen işlemlerin bu dava yoluyla sona erdirilmesi yerindelik 

denetimi yasağı nedeniyle mümkün değildir. İptal davası idari işlemlerin yerindeliğini 

sağlama amacı taşımaz. İdare yargıcının konumu yerindelik denetimi yapmamasını 

gerektirir337. 

 

2. İptal Davasının Konusu 

Objektif bir dava olan iptal davasında, idarenin yargılanması değil idari işlemin 

denetlenmesi söz konusudur338. İdarenin iptal kararından hiçbir şekilde etkilenmeyeceği 

söylenemez339 ancak iptal davasında idarenin değil idari işlemin yargılandığı kabul 

edilir340.  

İptal davasına konu olabilmesi için işlemin etkili olması ve idari açıdan kesinlik 

kazanmış olması gerekir341. Danıştay’a göre idari işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu 

sayılabilmesi‘‘hukuk düzeninde varlık kazanabilmesi için gerekli prosedürün son 

aşamasını da geçirmiş bulunmasına bir başka idari makamın onayına ihtiyaç 

göstermeksizin hukuk düzeninde değişiklikler meydana getirebilmesine yani idare 

edilenlerin hukukunu şu ya da bu yönde etkileyebilmesine bağlı bulunmaktadır.’’342  

Danıştay’ın bir başka kararına göre ‘‘Bir işlemin iptal davasına konu edilebilir nitelikte 

kesin ve yürütülebilir bir işlem olup olmadığının, işlemin ismine veya idarenin 

isimlendirmesine bakılarak değil, işlemin içeriğine bakılarak belirlenmesi 

gerekmektedir.’’343  

İşlemin icraî olması ile icra edilmiş olması farklı konular olup iptal davasına konu 

olmak bakımından işlemin icraî işlem344 olması yeterlidir. İptal davasına konu olması için 

idari işlemin uygulanmış olması gerekmez345. İdari işlemin maddi âlemdeki etkileri ile 

hukuka uygunluğu farklı konular olup, işlemin tesis edilmesi üzerinden ne kadar zaman 

                                                           
337 KAYA’ya göre hâkim işlemin hukukilik denetimini aşıp yerindeliğini inceler ise hâkim rolünden sıyrılıp 
hiyerarşik üst konumuna geçer. KAYA, op. cit., s.177. 
338 ATAY, İptal Davası, s.57. 
339 AZRAK, op. cit., s.332. 
340 ATAY, İptal Davası, s.37. 
341 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.267. 
342 Dan.3.D., E.1986/1733, K.1986/1500, T.04.06.1986, DD., S.64-65, s.102-105. 
343 Dan.13.D., E.2015/5916, K.2016/1230, T.20.04.2016, DD., S.143, s.396. 
344 GÖZÜBÜYÜK-TAN idarenin bazı işlemlerini resen icra edebilmesi bazılarını edememesi sebebiyle iptal 
davası açısından icraî karar yerine etkili karar ifadesinin kullanılmasının daha uygun olacağını ifade 
etmektedirler. GÖZÜBÜYÜK-TAN Turgut, İdari Yargılama, s.271. 
345 SARICA, op. cit., s.39. 
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geçtiğinin bir önemi olmadığı gibi işlemin icra edilmiş olması da iptal davasının 

görülmesine engel olmaz346.  

İptal davasına konu olma bakımından idarenin kamu gücünün kendisine tanıdığı 

ayrıcalığa dayalı olarak hukuk âleminde değişiklik yaratacak nitelikte bir işlem yapması 

gerekir. İdarenin görüş bildirme işlemleri, tespit edici işlemleri, hazırlık işlemleri ve 

idarenin iç işleyişine ilişkin işlemler iptal davasının konu edilemezler347. Danıştay ‘‘bir 

bütün olan ve sonucu itibarıyla ‘olumlu’ olması nedeniyle davacının hukuksal durumunda 

değişiklik yapmayan sicil raporunun dava konusu yapılmasına olanak 

bulunmadığından’’348 ifadelerini kullanarak, neticesi olumsuz olmayan sicil raporunun 

hukuksal değişiklik yaratmayacağına ve iptal davasına konu edilemeyeceğine karar 

vermiştir. Danıştay bir başka kararında ise ‘‘Mükelleflerin vergi idaresine olan borçlarını 

gösterir, bilgilendirici mahiyette olan, borç bilgilendirme ekranından öğrenilen borç 

listeleri(nin), idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai nitelikte işlem 

olmadıkların(a)’’349 karar vermiştir. 

 

3. Menfaat İhlali  

İdarenin hukuka bağlılığını temin etmenin önemli bir aracı olan iptal davasında 

davacı bir bakıma hukuka uygunluk denetimini harekete geçiren kişi rolünü 

üstlenmektedir350. Bununla birlikte bu denetimin öneminden hareket ederek herkesin her 

idari işlemi dava edebileceğini kabul etmek mantıklı bir yaklaşım olmaz. Böyle bir 

durumda hem idari işleyiş olumsuz yönde etkilenir hem de yargı kaldıramayacağı bir iş 

yükü altında kalır351. Nitekim kanun koyucu iptal davası açılabilmesini menfaat ihlali 

şartına bağlamış, bu davayı halk davası şeklinde düzenlememiştir352.  

İptal davasını açan davacı kişisel menfaatini takip eder ancak bu menfaat sübjektif 

haktan ayrı bir anlam taşır353. TAN hak ve menfaat farkını bunların korunma şekliyle 

                                                           
346 ULER, İptal Kararları, s.34-36. 
347SARICA idarenin iç işleyişine ilişkin işlemlerin dava edilememesini menfaat ihlali bulunmamasına 
bağlamıştır. SARICA, op. cit,, s.41. 
348 Dan.8.D., E.2008/10646, K.2012/2058, T.07.05.2012, DD., S.130, s.130. 
349 Dan.4.D., E.2014/4347, K.2017/5093, T.12.06.2017, DD., S. 146, s. 380. 
350 AZRAK, op. cit., s.332. 
351 Ibid., s.333. 
352 İptal davasının ‘‘actio popularis’’ şeklinde kabul edilmemesi hakkında Bkz. ATAY, İptal Davası, s.61; 
AZRAK, op. cit., s.333. 
353 BALTA kuralların dolaylı etkisi nedeniyle ilgilere sağlanan yararların hak olarak nitelendirilemeyeceğini 
ancak yargısal koruma bakımından hak ile dolaylı yararlanma arasında bir fark bulunmadığını ifade 
etmiştir. BALTA, op. cit., 151; AZRAK, op. cit., s.332. 
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açıklamış, hakkın doğrudan korunduğunu menfaatin ise kamu yararını sağlama amacıyla 

yapılan denetimde dolaylı olarak korunduğunu ifade etmiştir354.  Danıştay İdari Dava 

Daireleri Genel Kurulu’nun bir kararına göre ‘‘İptal davalarında, sübjektif ehliyet şartı 

olarak bulunması gerekli menfaat ihlali, hak ihlali anlamında değil, ciddi ve makul alaka 

anlamındadır.’’355 Bununla birlikte menfaat ihlali bakımından aranan ilginin objektif bir 

ölçütü bulunmadığı, davaya bakan yargı yerinin mevcut ilginin dava açmaya yeterli olup 

olmadığını somut olayın özelliklerine göre değerlendirmesi gerekeceği de açıktır.  

CANDAN iptal davası açabilmek için gerekli olan menfaat ilişkisinin davacı ile 

idari işlem arasında değil idari işlemin değiştirdiği hukuki durum arasında bulunduğunu 

ifade etmiştir356. Yazara göre idari işlemin değiştirdiği ya da engellediği hukuksal durum 

ile kabul edilebilir ciddi bir ilgisi olan kişiler iptal davası açabilir357.  

Menfaat ihlalinin dava açabilmek için yeterli görülmesi iptal davası yoluyla 

yapılan yargısal denetimi genişletici etki taşımaktadır358. Bununla birlikte herkesin her 

idari işleme dava açabilmesine olanak tanıyacak kadar geniş bir yorum da menfaat ihlali 

koşulunun varlık amacı ile bağdaşmaz. Danıştay’ın bir kararına göre de ‘‘Her ne kadar 

iptal davalarında dava ehliyetinin bir unsuru olarak menfaat ilişkisi tam yargı davalarına 

göre daha geniş tutulmakta ise de, bu temayülün, tüm vatandaşlara, her idari işlem 

aleyhine, salt vatandaş olma sıfatıyla dava açma hakkı sağlayacak bir şekilde 

genişletilmesine de olanak bulunmamaktadır’’359. Kanımızca menfaat ihlalinin geniş 

yorumu, bu şartın varlığı ile yokluğu arasında bulunması gereken anlamlı farkın 

kaybolacağı bir noktaya taşınmamalıdır. Zira kanun koyucunun bu koşulu öngörmüş 

olmasının bir anlamı olmak zorundadır. Bu nedenle menfaat ihlali ile ilgili pozitif hukuku 

zorlayacak bir yorum benimsenmemelidir. Nitekim Danıştay menfaat ihlali koşulunun 

geniş yorumlanmasının idari istikrara ters düşeceğini vurgulamıştır360. 

İptal davası açabilmek için ihlal edilen menfaatin kişisel, aktüel ve meşru bir 

menfaat olması gerektiği kabul edilmektedir361. Dava açmak için gerekli olan menfaat 

                                                           
354 TAN, Geri Alma, s.61. 
355 Dan.İDDGK., E.1989/430, K.1990/18, T.02.02.190, DD., S.80, s.112. 
356 CANDAN’a göre idari işlem menfaati kuran değil bozan bir etkiye sahiptir. CANDAN, op. cit., s.112-115. 
357 Ibid., s.115. 
358 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.173. 
359 Dan.DDK., E.1972/586, K.1974/80, T.25.01.1974, DD., S.16-17, s.163. 
360  ‘‘Çevreyi ilgilendiren projelerin yapımının planlandığı yörede ikamet etmeyenlerin, bu projelere verilen 
ÇED kararlarının iptali istemiyle dava açma ehliyetlerinin varlığının kabulü, bu tür idari işlemlerin ve bu 
işlemler üzerine yatırım planlayanların sürekli olarak dava tehdidi ile karşı karşıya kalmaları sonucunu 
doğuracağı ve bu durumun da idari istikrar ilkesine aykırı olacağı açıktır’’ Dan.13.D., E.2016/5004, 
K.2016/7979, T.27.12.2016., DD., S.144, s.238. 
361 CANDAN, op. cit., s.116. 
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maddi menfaatlerle sınırlı olmayıp manevi bir menfaat bulunması da dava açmak için 

yeterlidir362. Yani aktüel, kişisel ve meşru olmak kaydıyla ihlal edilmiş menfaat hem 

maddi hem de manevi olabilir363. Bununla birlikte davacının dava açmadan önce aranan 

nitelikte bir menfaati bulunmakla birlikte uzun süren bir dava sürecinde davacı ikamet 

ettiği şehri değiştirmiş, farklı bir meslek yapmaya başlamış ya da kişisel durumunda sair 

bir değişiklik meydana gelmiş olabilir. Dava açıldıktan sonra var olması gereken menfaat 

ilişkisi davanın devamında haklı bir yarar olarak ele alınmalı dar yorumlanmamalıdır364.  

 

4. Dava Açma Süresi  

İdari davalar belli bir süre ile sınırlanmadığı takdirde süregiden dava tehdidi idari 

istikrara zarar verir365. Bunun yanında tesis ettiği işlemler iradesi dışında her an ortadan 

kaldırılabilecek bir idari makamın sağlam bir otoriteye sahip olamayacağı da 

düşünülmektedir366. Danıştay bir kararında dava açma süresini kamu düzeninin 

bozulmaması için idari istikrara verilen önem ile ilişkilendirmiştir367. Bu kararda dava 

tarihindeki doksan günlük dava açma süresinin idari istikrarı sağlama amacında olduğu, 

idari istikrarın sağlanamamasının da kamu düzenini bozacağı vurgulanmıştır. İstikrarı 

sağlama pahasına bazı hukuka aykırı işlemlere katlanılması sonucunu doğuran dava açma 

süresi, hak arama özgürlüğüne iptal davası özelinde zaman yönünden getirilmiş bir 

sınırdır.  

Hukuka uygunluktaki kamu yararını gözeten bir kanun koyucunun altmış gün 

sonunda hukuka aykırılığa katlanılmasına yol açacak bir düzenleme yapmış olması 

düşünülemez. Çünkü hukuka uygunluktaki kamu yararı hukuka aykırı işlemin bir an önce 

iptal edilmesini gerektirir ancak kısa bir süre sonra iptal edilememesi sonucunu 

doğuramaz. Bununla birlikte idari işlemin tesis edilmesinin üzerinden uzun süreler 

geçtikten sonra iptal kararının geriye yürümesi güçleşir. İdari işlemin geçmişe etkili 

olarak sona ermesi mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmelidir. Dolayısıyla dava açma 

süresinin varlığı iptal kararının geriye yürümesi ile uyumlu bir görüntü taşır. Zira zaman 

geçtikçe idari işlemin geçmişe etkili olarak sona ermesi sorun çözmez aksine sorun 

                                                           
362 ONAR, op. cit, C.3, s.1780. 
363 SARICA, op. cit., s.41. 
364 ULER, İptal Kararları, s.40. 
365 DURAN Lûtfi, İdarî Kazada Dava Açma Müddeti, İÜHFM, 1945, C.11, S.1-2, s.238. 
366 YENİCE-ESİN, op. cit., s.164. 
367 ‘‘Kamu düzeninin bozulmaması için idari istikrar prensibine o kadar önem verilmiştir ki bu işlemler 
aleyhine açılacak davalar 90 günlük süre ile sınırlandırılmıştır’’ Dan.3.D., E.1981/83, K.1981/100, 
T.28.05.1981, DD., S.44-45, s.75. 
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yaratır. Bu bakımdan iptal davaları yapıları gereği çok kısa sürede karara bağlanması 

gereken davalardır. Dava açma süresinin kısa olmasının hukuka uygunluğun bir an önce 

sağlanmasından ziyade hukuka uygunluğun geçmişe etkili olarak tam anlamıyla 

sağlanabilmesine hizmet ettiğini ifade etmek isabetli olacaktır368.  

İdarede istikrarın sağlanabilmesi için idari işlem hakkındaki tartışmanın bir 

noktada sona ermesi ve idari faaliyetin istikrarlı bir biçimde devam etmesi gerekir. 

Bununla birlikte dava açma süresi idare edilenlerin başvurabileceği yargı yolunun süre 

yönünden kapanmasına neden olur. Yani idari yargıda dava açma süresinin varlığı idare 

edilenlerin aleyhine bir durum oluşturur369. Dolayısıyla idari yargıda dava açma süresinin 

uzun olması idari işlemin muhatabı lehinde, kısa olması ise idarenin lehinde sonuç 

doğuracaktır370. Bu durumda idari yargıda dava açma süresinin var olması gerektiği ancak 

hak arama özgürlüğüne getirilecek olan bu süre sınırının çok kısa olmaması gerektiği 

sonucuna varırız.  

İdari işlemler hakkında verilecek iptal kararlarının geçmişe etkili olarak 

uygulanması aradan uzun süreler geçtikten sonra çok zor bazen de imkânsız bir hâle 

geldiğinden dava açma süresinin çok uzun olması davayı anlamsızlaştırabilir. Dava açma 

süresinin davacıya idari işlemin hukuka uygun olup olmadığı hakkında inceleme 

yapması, dava açma hakkını kullanıp kullanmama konusunda bir karara varmasını 

sağlayacak derecede uzun, idari istikrarı temin edecek kadar kısa bir süre olması gerektiği 

söylenebilir. Bugün kabul edilen altmış günlük genel dava açma süresinin bu özelliklere 

uygun olduğunu söylememiz mümkündür. 

Dava açma süresinin hukuki niteliğine ilişkin doktrindeki görüşlere değinmekte 

yarar vardır. GÖZÜBÜYÜK idari yargıda dava açma süresinin kamu düzeni ile ilgili 

olduğu, davanın her aşamasında resen gözetilmesi gerektiğini belirtmiştir371. ONAR idari 

işlemlerin uzun süre dava konusu olabilmesinin idari faaliyetleri olumsuz etkilememesi 

için öngörülmüş olan dava açma süresinin hak düşürücü nitelikte olduğunu, hâkimin bu 

süreyi kendiliğinden gözetmek zorunda olduğunu ifade etmiştir372. DURAN kamu 

hukuku müesseseleri ile özel hukuk müesseseleri görünüşte birbirlerine benzeseler de 

kıyaslanmamaları gerektiğini, idari yargıda söz konusu olan dava açma süresini kamu 

                                                           
368 KAPLAN dava açma süresinin nispeten kısa olmasının nedenlerinden birinin hukuk düzeninin en kısa 
sürede hukuka aykırı işlemlerden arındırılmaya çalışılması olduğu görüşündedir. KAPLAN, İdari Yargılama, 
s.193. 
369 DURAN, Dava Açma Müddeti, s.243. 
370 GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, İdari Yargıda Dava Açma Süresi, AİD, Aralık 1969, s.3. 
371 Ibid., s.4. 
372 ONAR, op. cit., C.3, s.1960-1962. 
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hukukunun ‘‘sui generis’’ bir kurumu olduğunu ifade etmiştir373. YENİCE-ESİN özel 

hukukta görülen zamanaşımının maddi hukuk ile idari yargıdaki dava açma süresinin ise 

usul hukuku ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir374. Danıştay bir kararında idari yargılamada 

dava açma süresinin kendine özgü hak düşürücü süre olduğunu ifade etmiştir375.  

Davanın süre aşımı yönünden incelenmesi gerektiğini ve süre aşımı hâlinde 

reddini öngören düzenlemelere376 göre dava açma süresi hak düşürücü süre olarak 

nitelendirilebilir. Ancak dava açma süresi geçtikten sonra davacı yalnızca iptal davası 

açma hakkını kaybeder ve dava açma süresi maddi hukuku değil usul hukukunu 

ilgilendirir377. Nitekim Danıştay’ın bir kararında da dava açma süresinin maddi hukuku 

değil usul hukukunu ilgilendirdiği vurgulanmıştır378. Dava açma süresi geçtikten sonra 

idari işlemin hukuka aykırı olduğu iptal davası dışında öne sürülebileceği gibi işlemin 

geri alınması için idareye talep yöneltilmesi de mümkündür379. 

 Kamu düzeninden olduğu kabul gören dava açma süresinin, sona ermesi halinde 

idare davanın görülmesine rıza gösterse de davanın görülmesi mümkün olmaz. Öte 

yandan iptal davasının süre yönünden reddedilmesi halinde davacı için dava açma süresi 

geleceği kapsar biçimde sona ermiş olur380. Danıştay İYUK 10. maddesi kapsamında 

yapılan başvurunun reddi üzerine dava açılmaması hâlinde ikinci kez aynı şekilde 

yapılacak başvurunun süre aşımı nedeniyle reddi gerektiğine karar vermiştir381.  

                                                           
373 DURAN, Dava Açma Müddeti, s.466. 
374 YENİCE-ESİN, op. cit., s.165. 
375 ‘’İdari yargılamada dava açma ve kanun yollarına başvurma süreleri kendine özgü hak düşürücü süreler 
olup, kamu düzenini ilgilendirdiğinden taraflarca ileri sürülmese bile davanın her aşamasında ilgili yargı 
mercii tarafından re'sen dikkate alınması gereken bir husus olduğu gibi, bu sürelerin durması veya 
kesilmesini gerektiren durumlar ancak yasal bir düzenlemeyle yapılabilir.’’ Dan.3.D., E.2007/3182, 
K.2009/461, T.23.02.2009, DD., S.121, s.165-167. 
376 İYUK m. 14/3 ‘’Dilekçeler, Danıştayda daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi 
mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından:…e) Süre aşımı,… 
Yönlerinden sırasıyla incelenir’’; İYUK m. 15/1 ‘’Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki 
maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin;… b) 3/c, 3/d 
ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine,… Karar verilir.’’ 
377 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.158. 
378 ‘‘İdari yargıdaki dava süreleri maddi hukuku değil usul hukukunu ilgilendiren bir nitelik taşıdığından, 
dava süresinin geçirilip geçirilmediği hususunun idari yargı yerince re’sen araştırılması gerekmektedir. 
Başka bir ifade ile dava açma süresi kamu düzenini ilgilendirdiğinden idari yargı yerinin, önüne gelen bir 
davanın süresinde açılıp açılmadığını kendiliğinden araştırması zorunlu bulunmaktadır’’ Dan.11.D., 
E.1984/1081, K.1984/1385, T.09.07.1984, DD., S.58-59, s.248-250. 
379 infra., s.66. 
380 SARICA, op. cit., s.162. 
381‘‘2577 sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında yapılan bir başvuru niteliğinde olduğunun kabulü 
gerekmekle birlikte, bu başvurunun altmış günlük cevap verme süresinin bitiminden itibaren süresinde 
dava açılmayıp, daha sonra dava açma süresini canlandırmayan 30.12.2005 tarihli dilekçe ile ve aynı 
taleple yapılan başvurunun reddine ilişkin 2.1.2006 tarihli işlemin iptali istemiyle açılan davada süre aşımı 
bulunduğundan…’’ Dan.11.D., E.2006/2456, K.2006/5631, T.05.12.2006, DD., S.116, s.353-354. 
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İptal davası açma süresinin başlaması kural olarak işlemin yazılı bildirimine 

bağlıdır. GÖZÜBÜYÜK yazılı bildirimin muhatabın işlemin hukuka uygun olup 

olmadığını incelemesine olanak tanıyacak nitelikte olması gerektiğini ifade etmiştir382. 

Davacının idari işleme karşı dava açmaktaki temel motivasyonu bu işlemin menfaatini 

ihlal etmesidir. Bununla birlikte ilgilinin işlemin hukuka uygun olup olmadığını anlaması 

da yargı yoluna başvurmaya karar vermesi için önemlidir. Bu bakımdan işlemin 

gerekçesini bilmeye ihtiyaç duyacağı kuşkusuzdur. Fakat tüm idari işlemlerin 

gerekçelerine işlem metninde yer verilmesi gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme 

bulunmadığından, işlemin yazılı bildiriminde işlemin gerekçesinin yer alması gerektiğini 

düşünemeyiz. Pozitif hukukta açık bir kural bulunmadığı sürece, idari işlemin 

muhatabının dava açmaya karar vermek için işlemin hukuka uygunluğu hakkında fikir 

edinme ihtiyacından yola çıkılarak gerekçesiz bildirimin dava açma süresini 

başlatmayacağı sonucuna varmak güçtür. 

KANLIGÖZ idari işlemin bildiriminde gerekçe bulunmaması hâlinde ilgilinin 

gerekçenin bildirilmesi için yapacağı başvurunun dava açma süresini kesmesi gerektiğini 

ifade etmiştir383. Bununla birlikte doktrinde bu başvurunun süreyi kesmeyeceği de 

savunulmaktadır384. Kanımızca işlemin gerekçesinin bildirilmesi için yapılacak 

başvurunun dava açma süresini kesmesi gerektiği görüşüne katılmak mümkün değildir. 

Dava açma süresini durduran ya da kesen nedenlerin kanunda gösterilmiş olması 

gerekir385. Nitekim Danıştay bir kararında dava açma süresinin mücbir sebeplerle dahi 

durmayacağı ve kesilmeyeceğine karar vermiştir386. Dava açma süresini durduran ya da 

kesen nedenlerin kanun ile düzenlenmesi gerekmekle birlikte Danıştay’ın son günü 27 

Mayıs 1960 olan karar düzeltme süresini, bu tarihte darbe yapıldığı için kamu 

kurumlarının kapalı olması nedeniyle bir gün uzamış olarak kabul ettiği 

aktarılmaktadır387.  

 

                                                           
382 GÖZÜBÜYÜK, Dava Açma Süresi, s.6. 
383 KANLIGÖZ, op. cit., s.187. 
384 GÜNDAY, op. cit., 146. 
385 YENİCE-ESİN, op. cit., s.168. 
386‘‘Dava açma süresi hak düşürücü bir süre niteliğindedir. Yani süresinde kullanılmayan dava hakkı 
düşmekte ve yargı yolu kapanmaktadır. Bu süre zorlayıcı nedenlerle (mücbir sebeplerle) durmaz ve 
kesilmez. Başka bir ifade ile hastalık halinde dava açma süresinin uzatılması veya yeniden canlandırılması 
mümkün bulunmamaktadır.’’ Dan.11.D., E.1984/1081, K.1984/1385, T.09.07.1984, DD., S.58-59, s.248-
250. 
387Dan.5.D., E.1960/947, K.1961608, T.07.03.1961, Aktaranlar YENİCE-ESİN, op. cit., s.170; KARAVELİOĞLU 
Celal, op. cit., s.533. 
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5. İptal Davasının Sonuçları 

 

a. Davanın Reddedilmesinin Sonuçları 

İdari işlemin iptali talebi ile açılan davada idari işlem ilk bölümde bahsetmiş 

olduğumuz unsurlar yönünden denetlenir ve hukuka aykırı bulunması hâlinde işlemin 

iptaline, işlemde hukuka aykırılık tespit edilememesi hâlinde ise davanın reddine karar 

verilir.  İptal davasının reddedilmesi durumunda hukuki durumda bir değişiklik meydana 

gelmez ve varsa yürütmenin durdurulması kararı da başka herhangi bir karara gerek 

olmaksızın kalkar388.  

İptal kararı işlemin hukuka aykırı olduğu anlamına gelir iken davanın reddine 

ilişkin kararda tam tersi bir çıkarımda bulunmak mümkün değildir. İdare yargıcının 

kendiliğinden araştırma ilkesini her somut olayda tam anlamıyla uygulamış olduğu 

varsayımından hareket ederek davanın reddine ilişkin kararın idari işlemin hukuka uygun 

olduğu anlamına geleceği sonucuna varmak mümkün değildir389. İdare yargıcının eksik 

araştırma yapması idari işlemin hukuksal denetimden sıyrılması ve yargı kararı ile hukuka 

uygun olduğunun tescil edilmiş olması sonucunu doğurmamalıdır. Sonuç olarak davanın 

reddine ilişkin karar idari işlemin hukuka uygun olduğunu göstermez.  

Her bir somut olayda idari işlemin unsurlarında görülebilecek sakatlık 

nedenlerinin sayısının kesin olarak öngörülmesi kural olarak mümkün değildir. İdari 

işlemin hukuka aykırı sayılması belirsiz sayıdaki aykırılıktan bir ya da birden fazlasının 

tespitini gerektirir. Dolayısıyla hukuka aykırılık bir ya da birden fazla hukuka aykırılık 

nedeninin varlığı hâlinde söz konusu olur. İşlemin hukuka uygun sayılması için ise 

hukuka aykırı hiçbir unsur taşımaması gerekir. Hukuka aykırılık nedenlerinden birinin 

varlığını tespit etmek mümkündür. Ancak her bir somut olay bakımından sayısı kesin 

olarak bilinemeyen nedenlerin hiçbirinin bulunmadığına karar verilmesi konusunda aynı 

şey söylenemez. Dolayısıyla davanın reddi kararı işlemin hukuka uygun olduğu sonucunu 

doğurmaya mantıksal açıdan da elverişli değildir.  

İptal davasının reddedilmesi sınırlı bir etki alanına sahiptir. İptal davasında verilen 

davanın reddine ilişkin karar üçüncü kişileri etkilemez, yalnızca davanın tarafları 

                                                           
388 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.250. 
389 ULER’e göre davanın reddi kararı işlemin hukuka uygun olduğu sonucunu doğurur ise içtihadın önü 
kapanır ayrıca resen araştırma ilkesinin her durumda hayata geçtiği de düşünülemez. ULER, İptal Kararları, 
s.74-75. 
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bakımından etki doğurur390. Davada taraf olmayanların iptal davası reddedildikten sonra 

aynı işleme karşı iptal davası açmaları önünde bir engel yoktur391. Davacının da daha 

önce öne sürmediği hukuka aykırılık iddialarını öne sürerek tekrar dava açması 

mümkündür392. Davanın reddi idari işlemin hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyip 

davacı tarafından ileri sürülen iddialara itibar edilmediği anlamına geldiğinden, daha 

sonra yeni hukuka aykırılık iddiaları ile dava açılması önünde engel yoktur393.  

Sonuç olarak davanın reddi kararı, yalnızca idari işlemin sahip olduğu hukuka 

uygunluk karinesinin henüz çürütülemediğini gösterir. Dolayısıyla iptal davasının 

reddedilmesi, koşulları dahilinde açılacak başka bir iptal davası ile işlemin sona 

erdirilmesine engel olmayacağı gibi idarenin işlemi sona erdirmesine de engel olmaz. 

 

b. İptal Kararının Sonuçları 

Hukuk sistemimizde Fransız hukukunda olduğu gibi iptaline karar verilen işlemin 

kural olarak tesis edildiği tarihten itibaren bütün sonuçları ile sona erdiği ve tüm 

sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiği kabul görmüştür394. İptal davalarında idari 

işlemin tesis edilme anında geçerli olan hukuka uygun olup olmadığı araştırılır ve hukuka 

uygunluğun temini için hukuka aykırı olan işlemin hukuk düzeninden geçmişe de etkili 

olarak çıkarılması gerekir395.  İptal kararı ile bir bakıma idari işlem yok edilmiş olur396. 

İptal kararları geçmişe etkili397 olduğu için idari işlem iptal edildiğinde idare hukuku 

açısından zaman tersine akar ve işlemin ilk yapıldığı ana kadar geri gidilmesi gerekir. 

Danıştay’ın bir kararına göre ‘‘İptal kararları iptal edilen kararla doğmuş olan hukuki 

durumu ittihaz edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırmak suretiyle makabline şâmil 

olarak yani işlemin tesis edildiği tarihten geçerli olarak hüküm ifade ederler’’398.  

İdari yargı tarafından verilen iptal kararlarının399 geçmişi etkilemesi içtihat ile 

kabul edilmiştir400. Kanunun iptaline ilişkin kararın geriye yürümemesine rağmen 

                                                           
390 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.542. 
391 SARICA, op. cit., s.166. 
392 Ibid., s.165. 
393 ATAY, İptal Davası, s.75. 
394 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.252. 
395 ATAY, İptal Davası, s.56. 
396 DERBİL Süheyp, İdare Hukuku, 4. Bası, Ankara 1955, (İdarî Kaza-İdarî Teşkîlat) C.1, s.217. 
397 ONAR, op. cit., C.3, s.1794 
398 Dan.5.D., E.1973/12833, K.1975/7765, T.27.11.1975, DD., S.22-23, s.235-236. 
399 ULER iptal kararını ‘‘bir işlemin hukuka uygun olup olmadığını denetleyen yargı organının işlemin 
geçerliliğini etkileyen bir sakatlık saptaması halinde, işlemin geri yürür biçimde ortadan kalkmasını 
sağlayan ve kesin hüküm olabilen bir yargı işlemi’’ olarak tanımlamıştır. ULER, İptal Kararları, s.4. 
400 KAPLAN, İptal Kararları, s.32. 
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düzenleyici işlemin iptalinin geçmişe etkili olması iptal davasının objektif niteliğinden 

kaynaklanır401. Kanunun iptaline ilişkin kararların geriye yürümemesi hukuki 

güvenliğinin sağlanması ve kazanılmış haklarının korunması amacını taşır402. Danıştay’ın 

bir kararında da Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarının geriye 

yürümeyeceğine ilişkin kuralın kazanılmış hakların ve idari istikrarın korunması amacı 

taşıdığı ifade edilmiştir403. 

Danıştay iptal kararının geçmişe etkili olmasını sakat işlemin hukuk düzenine 

girmesiyle oluşan hukuki aykırı durumun ortadan kaldırılması gerekliliği ile 

ilişkilendirmiştir404. Danıştay tarafından benimsenen iptal kararının geçmişe etkisi, iptal 

müessesesinin mantıksal bir sonucu olup iptal ile ulaşılmak istenen amacı sağlama 

özelliği bulunmaktadır405. İdari yargının vermiş olduğu iptal kararları ile önceki durumun 

tekrar tesis edilmesi amaçlandığından bu kararların geriye yürümemesi hâlinde işlemin 

iptalini talep etmek anlamsızlaşır406. Bununla birlikte muhafaza edilmesi gerekli olan 

durumları gözeterek haksız sonuçların ortaya çıkmaması için hukuka aykırı işlemin iptal 

edilene kadar ortaya çıkardığı neticelere geçerlilik tanımak gerekebilir407. 

Kural olarak devlet fonksiyonlarının geçmişi etkileyecek kararlar almaları hukuki 

güvenlik ilkesi ile bağdaşmaz. İdari yargının verdiği iptal kararı geçmişi etkileme 

özelliğine sahip olsa da, idarenin geçmişi etkilemesi kişilerin beklemediği bir anda 

gerçekleşebilir iken yargı organı ancak açılan bir davada geçmişi etkileyen karar 

verebilir408. Dolayısıyla iptal kararı işlemin muhatabı yönünden bir sürpriz olarak ortaya 

çıkmaz ve davacının hukuki güvenliğine kural olarak zarar vermez. Ancak iptal kararının 

                                                           
401 AKSOYLU, op. cit., s.80. 
402 BİLGE Necip, Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu, ABD., 1990, S.3, s.365; 
ULER Yıldırım, Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Geriye Yürür, Bahri Savcı’ya Armağan, Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı Yayınları-7, Ankara 1988, s.529. 
403‘‘Bu hükümle istihdaf edilen amaç, iptal kararından önce tesis olunmuş, işlemlere dayanarak yapılan 
uygulamalarla kazanılmış hakların ve idari istikrarın korunması olup, iptalden sonra da bu uygulamalara 
devam olunması, yani iptal olunan hükme göre tesis olunmuş işlemlerin muteber kabul edilmesi söz konusu 
olmaz. Zira bu halde, Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptal edilmiş olan bir kanun hükmünün, iptal 
kararından sonra da yürürlükte kalmaya devamının kabulü gibi iptal hükmü ile telifi kabil olmayan bir 
durum ortaya çıkar.’’ Dan.3.D., E.1973/370, K.1973/347, T.04.07.1973, DD., S.14-15, s.173. 
404‘‘İdare hukuku ilkelerine göre, iptal davaları incelenirken, iptali istenilen işlemin tesis edildiği andaki 
durumu yargılanır ve iptal kararı, idari işlemi tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırır. Çünkü sakat 
bir işlemin hukuk düzenine girmesi ile hukuka aykırı bir durum doğar. Bu durumun giderilebilmesi için iptal 
kararı hukuken sakat idari işlemi geriye yürür bir biçimde ortadan kaldırır ve hukuka aykırı işlem 
yapılmasından önceki duruma dönülür.’’ Dan.İDDGK, E.1993/247, K.1994/559, T.30.09.1994., DD., S.90, 
s.215. 
405 KAPLAN, İptal Kararları, s.32. 
406 BİLGE, op. cit., s.361. 
407 ULER, İptal Kararları, s.42. 
408 YAŞAR, op. cit., s.385-386. 
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davada taraf olmayanları da etkilemesi halinde hukuki güvenlik ilkesine aykırı bazı 

sonuçlar doğması mümkündür. 

Geriye yürüme üstesinden gelmenin güç olduğu sorunlar yaratır409. İdarenin 

düzenleyici işleminin iptalinin geriye yürümesinin yaratacağı problemler ile kanunun 

iptalinin geriye yürümesi hâlinde ortaya çıkacak problemler arasında temelde bir fark 

yoktur410. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının geriye yürümemesinin açıkça 

öngörüldüğü bir hukuk düzeninin, idari işlemlerin iptaline ilişkin kararların geriye 

yürümemesi hâlinde sarsılmayacağını söylemek mümkündür411. Hukuk güvenliği 

yalnızca idari fonksiyonu değil yargı fonksiyonunu da sınırlaması gereken, tüm devlet 

fonksiyonlarını bağlayan bir ilkedir. Hukuki güvenlik ilkesine aykırı davrananın idare 

olması ile yargı olması arasında kişilerin karşılaşacağı belirsizlik açısından bir fark 

bulunmaz. Hukuksal ilişkilerin geçmişe dönük olarak sürekli etkiye açık olması hukuk 

düzeninin meşruluğunu yitirmesine neden olur412. Bu bakımdan, kanuni bir 

düzenlemeden değil içtihattan doğan iptal kararlarının geçmişe etkili olacağına dair ilkeye 

mutlak bir anlam yüklenmemelidir413. İptal kararının geriye yürümesi olumlu değil 

olumsuz etki yaratacak ise geleceğe etkili olacağını kabul etmekte bir sakınca görmemek 

gerekir414. İptal kararının geçmişi etkilemesi içtihat yoluyla kabul edildiğinden bu etkiyle 

ilgili belli istisnalar oluşturmak yasal düzenlemeye ihtiyaç göstermez415.   

İptal kararı her ne kadar iptal edilen işlem tesis edilemeden önceki duruma 

dönülmesini gerektiriyor ise de iptal kararı önceki duruma dönülmesi için atılmış ilk adım 

olup önceki durumu tek başına geri getirmez416.İptal kararı idareye iptal edilen işlem hiç 

gerçekleşmemiş gibi eski durumun iade edilmesi görevi yükler ve idarenin hukuka aykırı 

işlemin izlerini yok edecek şekilde hareket etmesi beklenir417.  

İptal edilen işlem hiç tesis edilmemiş farz edilir418. Danıştay’ın ifadesiyle ‘‘İdare 

Hukuku ilkelerine göre; iptal kararları, iptali istenen idari tasarrufu ve ona bağlı 

işlemleri yapıldıkları tarihten itibaren ortadan kaldırarak o tasarrufun yapıldığı tarihten 

                                                           
409 ULER, Anayasa Mahkemesi, s.529. 
410 Ibid., s.530. 
411 KAPLAN, İptal Kararları, s.37. 
412 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.555. 
413 KAPLAN iptal kararının geriye yürümesine yargıç tarafından sınır getirilerek verilen kararların 
‘‘rasyonelleştirilmiş iptal kararları’’ olarak ifade edilebileceğini belirtmiştir. KAPLAN, İptal Kararları, s.33. 
414 ATAY, İptal Davası, s.62. 
415 KAPLAN, İptal Kararları, s.35; Yazar yasal düzenlemenin içtihat oluşturmak için bir koşul değil sınır teşkil 
edeceğini ifade etmiştir. KAPLAN, İptal Kararları, s.37. 
416 ULER, İptal Kararları, s.26. 
417 ATAY, İptal Davası, s.22. 
418 Ibid., s.61. 
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önceki hukuki durumu ortaya koyar.’’419 Bununla birlikte idari işlemi fiilen hiç tesis 

edilmemiş hâle getirmek mümkün değildir ve geçmişe etki varsayım üzerine 

kuruludur420.  

İptal kararı genel etkili olup421, yalnızca davacı bakımından değil dava açmamış 

olanlar bakımından da kural olarak etki yaratır422. GÜNDAY düzenleyici işlemler 

hakkındaki iptal kararlarının herkesi etkileyeceğini fakat bireysel işlemler hakkındaki 

iptal kararlarının yalnızca davanın tarafları hakkında etki yaratacağını ifade etmiştir423. 

Danıştay’a göre de ‘‘bireysel işlemlere karşı açılan davalarda iptal kararının 

sonuçlarından sadece davayı açan kişilerin yararlanabileceği açıktır’’424. Bununla 

birlikte bireysel işlemin iptalinin genel etkili olması gerektiğini savunan yazarlar da 

vardır. AZRAK bireysel işlemin iptalinin davada taraf olmayanlar hakkında da etki 

yaratacağını ifade etmiştir425. Aynı şekilde ULER bireysel işlemlerde de düzenleyici 

işlemlerde olduğu gibi genel etkili olma kuralının kabul edilmesi gerektiğini 

savunmuştur426.  

Düzenleyici işlemler hakkında verilen iptal kararları düzenleyici işlemin kendisi 

gibi genel etkilidir427. SARICA da genel, objektif işlemler hakkındaki iptal kararının bu 

işlemden yararlananlar bakımından da sonuç doğuracağını ifade etmiştir428. Danıştay 

düzenleyici işlemler hakkında verilen iptal kararının düzenlemeden etkilenen herkes için 

etki yaratmasının idare hukukunun genel ilkesi olduğunu ifade etmiştir429. Danıştay bir 

başka kararında ise düzenleyici işlem hakkındaki iptal kararının etkisi ile hukuk devleti 

ilkesi arasında ilişkiye işaret ederek düzenleyici işlemden etkilenen kişilerin iptal 

kararının sonuçlarından yararlanmalarının hukuk devleti ilkesinin gereği olduğunu 

                                                           
419 Dan.8.D, E.1981/552, K.1982/1196, T.21.10.1982, DD., S.50-51, s.354-355. 
420 ATAY bu durumu haklı olarak şu şekilde açıklamıştır: ‘’ Çünkü sadece kurgu-bilim filmlerinde olayın vuku 
bulduğu ana tekrar dönebilmek mümkündür.’’ ATAY, İptal Davası, s.62. 
421 DERBİL, op. cit., s.218. 
422 SARICA, op. cit., s.167. 
423 GÜNDAY, op. cit., s.123 
424 Dan.2.D., E.2007/1627, K.2008/698, T.13.02.2008, DD., S.119, s.111-112. 
425 AZRAK, op. cit., s.335. 
426 ULER, İptal Kararları, s.46; ‘’İdare aynı sonuca bir tek düzenleme ile gidebileceği gibi, çok sayıda kişisel 
işlemler yaparak da ulaşabilir. İşlem düzenleyici olduğu zaman genel etki tartışmasız iken, benzer 
işlemlerde genel etkiyi kabul etmemek açıklanamaz.’’ ULER, İptal Kararları, s.67. 
427 ULER işlemin ortadan kalkmasının yaratacağı etkinin en az işlemin kendi etkisi kadar olacağını ifade 
etmiştir. Ibid., s.44. 
428 SARICA, op. cit., s.170-171. 
429 ‘‘Düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının 
sadece taraflar açısından değil, düzenlemeden etkilenen herkes açısından hüküm doğuracağı İdare 
Hukukunun genel ilkelerindendir’’ Dan.7.D., E.2007/6171, K.2009/2660, T.28.05.2009, DD., S.122, s.338. 
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belirtmiştir430. Dolayısıyla düzenleyici işlem hakkında verilen iptal kararının genel 

etkisinin hem düzenleyici işlemin genel etkisi ile hem de hukuk devleti ilkesi ile bağlantılı 

olduğu düşünülmektedir.  

İptal kararının genel etkisi sebebiyle iptal edilen işlemin yeniden iptalinin talep 

edilebilmesi söz konusu değildir. İptal edilen işleme karşı tekrar dava açılması gerekmez 

ve işlem hakkında tekrar iptal kararı verilmesi söz konusu olmaz431. Düzenleyici işlemin 

iptalinin yarattığı kesin hüküm etkisi herkes için geçerlidir432. Dolayısıyla iptal edilen bir 

düzenleyici işlem kendisini ilgilendiren kişinin ayrıca dava açmasına gerek yoktur. 

Danıştay ‘‘…iptal edilmiş olduğundan davacı tarafından açılan aynı prensip emrinin 

iptaline ilişkin işbu davada yeniden iptal kararı verilmesine yer olmadığına’’433 

şeklindeki kararı ile iptal edilen düzenleyici işlemle ilgili açılan yeni bir davada yeniden 

iptal kararı verilmesine gerek olmadığını ortaya koymuştur.  

İptal kararının genel etkisi benzer işlemler yönünden de gündeme gelebilir. 

Benzer işlemlerden birinin iptal edilmesinin diğerlerine de etki edeceğini düşünen ULER 

bu durumun genel etkinin bir gereği olduğunu ifade etmiştir434. Kanımızca işlemlerin 

benzer olması muhatapları üzerindeki etkilerinin de benzer olmasını gerektirmez. Benzer 

işlemlerin muhataplarından birinin dava açması diğer tüm ilgililer bakımından da benzer 

işlemlerin yükümlendirici olduğunu göstermez. Dolayısıyla benzer işlemler hakkındaki 

iptal kararına genel etki tanımak her zaman hukuki güvenlik ilkesi ile uyumlu sonuçlar 

doğurmayabilir. 

İptal kararının geriye yürümesi bireysel işlemin düzenleyici işlemin iptalinden 

etkilenip etkilenmeyeceği sorununu doğurmaktadır435. MUMCU bir işlemin iptalinin bu 

işleme dayanılarak tesis edilen tüm işlemleri etkileyeceğini ve bunların da iptal edilmiş 

olacağını ifade etmiştir436. GÖZÜBÜYÜK ise düzenleyici işlemin iptali hâlinde iptal 

edilen işleme dayanılarak tesis edilen bireysel işlemlerin iptal kararından 

etkilenmeyeceklerini belirtmiştir437. Danıştay’ın bir kararında düzenleyici işlemin iptali 

                                                           
430 ‘‘İptal edilen bir düzenleyici işlemin yürürlükte olduğu dönemde, bu düzenleyici işlemin kısıtlayıcı 
hükümleri nedeniyle hakkı muhtel olan kişilerin, düzenleyici işlemin iptaline ilişkin yargı kararının 
doğurduğu hukuki sonuçtan yararlanmaları, yani, düzenleyici işlem nedeniyle yoksun kalınan hakların 
ilgililere iadesi, idarenin yargı kararının gereklerine göre işlem tesis etmesi mecburiyetinin, dolayısıyla 
hukuk devleti ilkesinin gereğidir’’ Dan.İDDK., E.2011/217, K.2011/616, T.02.06.2011, DD., S.129, s.358. 
431 SARICA, op. cit., s.168. 
432 AZRAK, op. cit., s.335. 
433 Dan.12.D., E.1973/1830, K.1973/3382, T.19.12.1973, DD., S.14-15, s.554. 
434 ULER, İptal Kararları, s.66-67. 
435 KAPLAN, İptal Kararları, s.32. 
436 MUMCU, op. cit., s.116. 
437 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.252. 
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durumunda bu işleme dayanarak tesis edilen işlemlerin geçerliliklerini kaybedecekleri 

ifade edilmiştir.438 Danıştay’ın başka bir kararında ise ‘‘hukuka aykırılığı yargı kararı ile 

saptanmış bazı genel düzenleyici işlemlerin iptali ile bu genel düzenleyici işleme 

dayanarak tesis edilen işlemlerin bütün hukuksal sonuçları ile ortadan kaldırılması bazı 

durumlarda imkânsız olmakta veya haksız sonuçlara neden olabilmektedir’’439 ifadeleri 

ile düzenleyici işlemin iptali hâlinde bu düzenlemeye dayanılarak yapılan tüm işlemlerin 

ortadan kaldırılmasının her zaman mümkün olmadığı belirtilmiştir.   

İptal edilen düzenleyici işleme dayanılarak tesis edilmiş işlemlerin de iptal edilmiş 

sayılacağı görüşüne katılmak mümkün değildir. Düzenleyici işlemin iptali hâlinde bu 

işleme dayanılarak tesis edilmiş bireysel işlemlerin iptalden etkilenip etkilenmeyeceği 

sorunu hukuka uygunluk ve hukuki güvenlik ilkelerinin karşı karşıya gelmesinden 

kaynaklanır440. İptal kararının geriye yürümesi hukuki güvenlik ilkesi ile 

dengelenmelidir441. İptal kararının mutlak olarak geriye yürümesinin yaratacağı 

sakıncaları hukuka uygunluk ilkesini gerçekleştirmek için görmezden gelmek, bu ilkeyi 

hayata geçirerek uyuşmazlıkları sonlandırıp sorunu çözmek bir yana daha derin sorunlar 

yaratır442. Dolayısıyla iptal edilen düzenleyici işleme dayanarak tesis edilmiş olan 

bireysel işlemlerin doğurduğu lehe sonuçların hukuki güvenlik ilkesi gereği korunması 

gerekebileceğini kabul etmek gerekir443.  

İdari işlemin dayanağının yürürlükten kaldırılması ile iptal edilmesi farklı 

durumlardır444. Yürürlükten kalkma geleceğe etkili olacağından idari işlem geçmişteki 

dayanağını yitirmiş olmaz. İptal kararında ise durum farklıdır. İptal geçmişe etki edeceği 

için iptal edilen işleme dayanarak tesis edilen işlem de sakatlanır. Bununla birlikte 

dayanak işlemin iptali idari işlemi kendiliğinden sona erdiremez, sadece hukuka aykırı 

hâle getirir445. Dolayısıyla idarenin hukuka aykırı hâle gelen bu işlemi ortadan kaldırması 

mümkün olur. Bununla birlikte idarenin dava açma süresi geçtiği için sona 

erdiremeyeceği işlemleri dayanak işlemin iptali sebebiyle de sona erdirmesi mümkün 

                                                           
438 ‘‘İptal davasının konusunu düzenleyici bir işlemin oluşturması halinde, verilen kararın bu düzenleyici 
işleme dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemler üzerinde benzer şekilde hukuki etki ve sonuç yaratması 
kaçınılmazdır…Dava konusu işlemle kazanılmış hakka dönüştüğü kabul edilen bireysel işlemler, dayanağı 
yönetmelik maddelerine yönelik olarak verilen karar nedeniyle geçerliliklerini yitirmişlerdir. Bu haliyle 
hukuk düzeni tarafından korunabilecek bir hakkın varlığından söz etme olanağı bulunmamaktadır.’’ 
Dan.8.D., E.2006/1249, T.07.06.2006, DD., S.113, s.279. 
439 Dan.8.D., E.1996/3855, K.1998/460, T.17.02.1998, DD., S.97, s.523. 
440KAPLAN, İptal Kararları, s.36. 
441 ATAY, İptal Davası, s.62. 
442 KAPLAN, İptal Kararları, s.38. 
443 ATAY, İptal Davası, s.86. 
444 ULER, İptal Kararları, s.49. 
445 Ibid., s.60. 
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olmamalıdır. Fakat yükümlendirici işlemin dayanağının ortadan kalkması hâlinde 

herhangi bir süreye bağlı olmadan sona erdirilmesi mümkündür. Zira bu durum hukuki 

güvenliğe zarar vermez. Kişiler de yükümlendirici işlemin dayanağı olan işlemin iptal 

edildiğini ileri sürerek geri alınması için idareye başvurabilir ve başvuru reddedilir ise 

iptal davası yoluyla başvurunun reddine ilişkin işlem iptal edilebilir. 

ULER idari işlemin iptali kararını kanunun iptal edilmesi ile kıyaslamış, kanun 

iptal edildiğinde meclisin kanunu ortadan kaldırması gerekmediği gibi düzenleyici veya 

bireysel işlemin de iptal edilmesi halinde idarece bu işlemlerin geri alınmasına gerek 

olmadığını ifade etmiştir446. MUMCU bu durumu, idarenin yargısal kararın sonrasında 

bu kararın yerine geçmek için geri alma işlemi tesis etmesinin hukuki bir değeri olmaması 

ile açıklamıştır447. Başbakanlığın iştişari düşünce isteği üzerine, Danıştay 3. Dairesinin 

vermiş olduğu kararı onayan Danıştay Genel Kurulu, iptal edilen atama işleminden sonra 

yeni bir atama işlemi tesis edilmesine gerek olmadığını ilk atama işleminin yürürlükte 

olduğunu ve ilgiliye bildirilmesinin yeterli olduğunu belirtmiştir448. Düzenleyici işlemin 

iptali hâlinde de idarenin geri alma işlemine gerek olmaksızın düzenlemenin iptal kararı 

ile sona erdiği kabul edilmektedir449. Dolayısıyla idarenin hareketsiz kalmasının yeterli 

olduğu durumlarda iptal kararının işlem tesis edilmeden önceki duruma dönülmüş olması 

için yeterli olduğu söylenebilir450.  

ATAY’a göre düzenleyici işlemin iptali durumunda eski düzenlemenin yürürlüğe 

girmesi düzenlemeyi yapmaya yetkili iradenin yerine geçmek anlamı taşır451. Fakat 

Danıştay bir kararında düzenleyici işlemi kaldıran ya da değiştiren düzenlemenin iptali 

halinde değiştirilen düzenleyici işlemin yürürlüğe gireceğini belirtmiştir452. Bununla 

birlikte iptal edilen düzenleyici işlemin yerine iptal kararı gözetilerek yeni bir düzenleyici 

                                                           
446 Ibid., s.14-15. 
447 MUMCU, op. cit., s.106. 
448 ‘‘iptal edilen işlemden sonraki durum avdet ettiğine ve varlığını koruduğuna göre, iptal kararının yerine 
getirilmesi için yeni bir atama ve nakil işleminin yeniden tesis edilmesine hukuki bir zaruret ve imkân da 
mevcut değildir. Diğer bir deyimle ilk atamadaki yönteme göre yeni bir atama işleminin tesis edilmesine 
gerek yoktur. Çünkü iptal edilen işlemin tesisinden evvelki hukuki durumun varlığını muhafaza ettiğine göre 
aynı kadroya aynı şahsın aynı zaman içinde ikinci defa atanması gibi (sakat) bir işlemin tesisinin hukuken 
mümkün olduğunu düşünmek hukuk mantığına ters düşen bir durum yaratır’’ Dan.GK., E.1978/20, 
K.1978/26, T.13.04.1978, DD., S.32-33, s.237. 
449 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.256. 
450 ULER, İptal Kararları, s.27. 
451 ATAY, İptal Davası, s.82. 
452‘‘düzenleyici işlem iptal edilmiş ise, ortada hukuken doldurulması zorunlu bir boşluk oluşmadıkça, verilen 
yargı kararı idarenin herhangi bir uygulama işlemine gerek kalmaksızın hukuki sonuçlarını ortaya 
koyar…herhangi bir tüzük veya yönetmeliğin belli bir maddesini kaldıran veya değiştiren bir tüzük veya 
yönetmelik için iptal kararı verilmiş ise değişiklik yapan hüküm uygulanmaz ve değiştirilen hüküm 
yürürlükte kalır’’ Dan.5.D., E.1998/4622, K.1999/1685, T.24.05.1999, DD., S.102, s.334-335. 
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işlem yapılmasının önünde engel yoktur ve bu alanı idare tekrar düzenleyebilir453. Ancak 

hukuka aykırılığı ortaya koyularak iptal edilen düzenleyici işlemle aynı nitelikte bir 

düzenleyici işlem yapılamaz. Bu bakımdan düzenleyici işlemin hangi gerekçe ile iptal 

edildiği belli bir öneme sahiptir. Doktrinde iptal kararının gerekçesinin idareyi 

bağlayacağı kabul edilmektedir454. İptal kararının gerekçesinde idareyi aydınlatıcı 

ifadelere yer verilmesinin idareye talimat verildiği anlamına gelmeyeceği de 

savunulmaktadır455. Danıştay’ın bir kararına göre de ‘‘Danıştay, bölge idare, idare ve 

vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların gereklerinin karardaki gerekçe de göz 

önüne alınmak suretiyle idarece yerine getirilmesi temel bir kuraldır.’’456 

İptal kararından sonra aynı özelliklere sahip bir başka işlem yapılması mümkün 

değildir457. Bununla birlikte idari işlemin yetki ve şekil öğelerindeki hukuka aykırılık 

nedeniyle iptal edilmesi idarenin iptal edilen işlemle aynı neticeyi doğuran yeni bir işlem 

yapmasına engel olmaz458. İdare yetki ve şekil yönünden hukuka aykırılığı gidererek bu 

işlemi tekrar tesis edebilir459. Fakat bu işlem tesis edildiği tarihten itibaren sonuç doğurur, 

iptal edilen işlemin tesis edildiği tarihe kadar geri yürümesi söz konusu olmaz460. Öte 

yandan kendiliğinden araştırma ilkesinin her davada tam anlamıyla gerçekleştiğinden 

bahsedilemeyeceği için, idarenin iptal edilen işlemi başka bir sebebe dayanarak tesis 

etmesi de mümkündür461. İdare hukuka uygun yeni bir nedene dayanmak suretiyle de iptal 

edilen işlemle aynı sonucu doğuran yeni bir işlem tesis edebilir. Danıştay Üçüncü Dairesi 

tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığı’na verilen bir görüşte de ‘‘iptal kararının dava 

konusu yapılan işlemden sonra tesis edilmiş yeni ve farklı nedenlere dayalı ikinci atama 

işlemi için hüküm ifade edemeyeceği’’462 belirtilmiştir.  

 

B. FİİLİ NEDENLER 

İdarenin iradesi dışında gerçekleşen maddi olaylar idarenin irade açıklamasına 

gerek kalmaksızın idari işlemin ortadan kalkması sonucunu doğurabilir. İdari işlemin 

                                                           
453 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.554. 
454 ULER, İptal Kararları, s.70. 
455 ATAY, İptal Davası, s.44. 
456 Dan.İDDK., E.2006/1873, K.2008/1691, T.26.06.2008, DD., S.120, s.44. 
457 ATAY, İptal Davası, s.65. 
458 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.554. 
459 SARICA, op. cit., s.183. 
460 DERBİL, op. cit., s.218. 
461 ULER, İptal Kararları, s.94-95. 
462 Dan.1.D., E.1982/207, K.1982/204, T.19.10.1982, DD., S.50-51, s.89-90. 
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konusunun ya da muhatabının ortadan kalkması hâlinde idari işlemin sona erdiği kabul 

edilir463.  

Filli nedenlere bağlı olarak sona erme durumunda, maddi âlemde gerçekleşen bir 

olayın hukuk âlemini etkileyerek idari işlemi sona erdirmesi söz konusu olur. Ataması 

yapılan kamu görevlisinin ölmesi gibi hâllerde idari işlem sona erer464. Bununla birlikte 

bazı durumlarda mirasçıların idari işlemle ilgilerinin sürmesi işlemin sona ermediğinden 

bahsedilmesini mümkün kılabilir465. 

Konusu ya da muhatabı ortadan kalkan bir idari işlemin geçmişte yarattığı 

sonuçlar geçerliliğini korur, ancak bu işlemin gelecek için sonuç doğurması mümkün 

olmaz, bu fiili nedenler geleceğe etkili olarak idari işlemi sona erdirir466. Konusu ortadan 

kalkan bir işlemin yürürlükte kalmaya devam etmesinin bir anlamı kalmayacağı gibi bu 

mümkün de değildir. Zira konusu ortadan kalktıktan sona idari işlem bir bakıma ‘konusu 

imkânsız’ bir işlem hâline gelir. Dolayısıyla idari işlem konusunun ortadan kalktığı, yani 

konu bakımından olanaksız hâle geldiği tarihten itibaren sona ermiş olur467. 

 

C. İDARİ İŞLEMİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 

 

1. Şartın Gerçekleşmesi 

İdari işlem idare tarafından infisahî şarta bağlı olarak tesis edilebilir. İdari işlemin 

bağlı olduğu infisahî şartın kanunda açıkça öngörülmesi ve buna bağlı olarak idari işlemin 

kendiliğinden sona ereceğine ilişkin bir düzenleme yapılması da mümkündür. Örneğin 

3194 sayılı Kanun bu doğrultuda bir düzenleme içermektedir468. Aksi öngörülmediği 

sürece infisahî şarta bağlı olarak tesis edilen işlemler bu şartın gerçekleşmesi ile tesis 

edildiği andan geçerli olacak şekilde sona erer469. Yani infisahî şarta bağlı olan işlemlerde 

şartın gerçekleşmesi ile gerçekleşen sona erme geriye yürür. 

                                                           
463 GÖZLER, op. cit., 1094. 
464 ZABUNOĞLU, op. cit., s.413. 
465 DURAN, İdare, s.421 
466 GÖZLER, op. cit., s.1094. 
467 ERKUT’a göre konunun yokluğu işlemin yokluğuna yol açabilir. ERKUT Celâl, İdare Hukukunda Yokluk 
Teorisi, İHİD, 1988, C.9, S-1-3, s.76. 
468 3194 sayılı Kanun Madde 29: Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet 
zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle 
birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat 
alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. 
469 ZABUNOĞLU, op. cit., s.412. 
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İnfisahî şarta bağlı olarak tesis edilen idari işlemin geriye yürür şekilde sona 

erebileceği tesis edildiği anda bilindiğinden, bu işlemin geçmişe etkili olarak sona ermesi 

hukuki güvenlik ilkesi ile çelişmez470. Yani işlem tesis edilir iken hangi koşula bağlı 

olarak işlemin ne şekilde sona ereceği işleme muhatap olan kişinin bilgisi dahilinde 

olduğundan, işlem sona erdiği takdirde ilgili kişi hukuki güvenliğini tehdit eden bir 

durumla karşılaşmış olmaz.    

İdari işlemin infisahî şarta bağlı olması yalnızca bu şarta bağlı olarak sona 

erebileceği anlamına gelmez. İnfisahî şarta bağlı olarak tesis edilen idari işlemlerin başka 

nedenlere bağlı olarak idarenin iradesi ile sona erdirilmeleri de mümkündür. İdare infisahî 

şarta bağlı işlemi hukuka uygun bir nedene dayanarak sona erdirebilir. 

 

2. Sürenin Dolması 

Bazı idari işlemler belli bir süre için tesis edilir iken bazı idari işlemlerin süreli 

olması konunun ya da idari işlemin niteliği gereğidir471. İdari işlemin geçerli olacağı süre 

kanun tarafından belirlenebileceği gibi kanun idari işlemin geçerli olacağı süreyi 

belirleme yetkisini idareye de verebilir472.  

Süreli idari işlemin niteliği gereği, yürürlükte kaldığı dönem içinde bu işlemden 

beklenen durum gerçekleşmiş olacağından yürürlükte kalmaya devem etmesinin 

anlamsızlaşacağı söylenebilir473. Süreli şekilde tesis edilen işlem için kanun koyucu ya 

da idare tarafından belirlenen sürenin geçmesi ile bu işlem kendiliğinden sona erer474. 

Sürenin geçmesiyle idari işlemin sona ermesi yürürlükten kalkma şeklinde gerçekleşir 

yani geriye yürümez475. 

Kanun idareye idari işlemi süreli şekilde tesis etme yetkisi vermiş olmasa da idare 

hukuka uygun bir sebebe dayanarak idari işlemi süreli şekilde tesis edebilir. Yani idare 

kanunun süreli şekilde tesis edileceğini belirtmediği tüm işlemleri süresiz şekilde tesis 

etmek zorunda değildir. Kamu yararına uygun bir sebep idareyi süreli işlem tesis etmeye 

itebilir. İşte süreli olarak tesis edilen bu işlemler öngörülen sürenin dolması ile başka bir 

işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.  

                                                           
470 GÖZLER, op. cit., s.1066. 
471 ZABUNOĞLU, op. cit., s.411. 
472 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.414. 
473 KARATEPE, op. cit., s.79. 
474 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.168. 
475 GÖZLER, op. cit., s.1091. 
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Belli bir süre için tesis edilen işlem sürenin bitimi ile sona erer, ancak henüz 

sürenin dolmamış olması idarenin bu işlemi sona erdirme iradesine engel olmaz 476. Yani 

belirlenen süre idari işlemin mutlak olarak bu süre sonuna kadar varlığını korumasını 

gerektirmez. Belirlenen süreden önce idari işlemin sona ermesini gerektiren nedenlerin 

ortaya çıkması hâlinde idare süreli olarak tesis edilen işlemi sürenin dolmasından önce 

belli koşullara uyarak sona erdirebilir. Şayet araya idari işlemin sona erme nedenleri 

girmez ise belirlenen süre içinde idari işlem sonuçlarını doğurur ve sürenin sonunda 

hukuk âleminden idarenin irade açıklamasına gerek kalmaksızın çekilir. Yani idarenin 

süreli işlemin sona ermesi için başka bir işlem tesis etmesine gerek yoktur477.  

 

III. İDARENİN İRADESİNE BAĞLI NEDENLER 

 

A. GENEL ÇERÇEVE ve İDARİ ANLAMDA KESİNLİK 

Maddi ve hukuki durumlardaki değişim, idari işlemdeki hata, hukuka aykırı idari 

işlemi ortadan kaldırma gerekliliği ya da kanunun öngördüğü bir durumun gerçekleşmesi 

idari işlemin sona ermesi bakımından idareyi harekete geçirebilir. İdarenin iradesi ile idari 

işlemin sona ermesi kaldırma, değiştirme, düzeltme ve geri alma işlemleri ile gerçekleşir.  

İdari işlemlerin kesin hüküm gücü taşıyıp taşımadıklarına ilişkin ileri sürülen 

görüşler konumuz açısından belli bir oranda öneme sahiptir. Bu yüzden idari işlemin 

idarenin iradesine bağlı sona erme nedenlerini incelemeden önce idari işlemlerin yargı 

kararları gibi kesin hüküm gücü taşıyıp taşımadıklarına ilişkin doktrindeki görüşlere 

değinmek gerekir.  

GÖZÜBÜYÜK dava açma süresi sona erince idari işlemin yargı kararı gibi kesin 

hüküm halini almayacağını belirtmiştir478. YENİCE-ESİN bu durumu ‘’bir tür kesinlik 

kazanma’’ olarak açıklamışlardır479. DURAN ise dava açma süresi geçtikten sonra da 

idarenin hukuka aykırı işlemi sona erdirebileceğini, idari işlemlerin yargı kararları gibi 

                                                           
476 YAŞAR, op. cit., s.410. 
477 GÜNDAY, op. cit., s. 181; İki yıl için tayin edilen asistanlarla ilgili verdiği görüşte Danıştay Üçüncü Dairesi 
‘‘Asistanların tayinlerinin yenilenmesi veya yenilenmemesi konusunda tayinlerindeki usule uyularak yetkili 
kurullarca karar alınmasının gerektiği, ancak kurullarca verilecek kararın yenilememe hakkında olması 
halinde herhangi bir işleme gerek olmadan asistanların üniversite veya buna bağlı kurumlarla ilişkilerinin 
kendiliğinden kesilmiş sayılacağı, başka bir deyişle tayininin yenilenmemesine ilişkin yukarıda belirtilen 
yetkili kurul ve makamlarca kararların verilmesinden sonra ilişik kesme ile ilgili ayrıca bir işlem yapılmasına 
gerek olmadığı’’ ifadelerini kullanmıştır. Dan.3.D., E.1975/495, K.1975/559, T. 19.11.1975, DD., S.22-23, 
s.107-108. 
478 GÖZÜBÜYÜK, Dava Açma Süresi, s.20. 
479 YENİCE-ESİN, op. cit., s.164. 
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kesin hüküm gücü taşımadıklarını ifade etmiştir480. CANDAN dava açma süresinin 

geçmesiyle kesin hüküm haline gelen yargı kararına benzeyen bir durum açığa çıkacağını, 

işlemin etkilerinin idare tarafından sona erdirilmedikçe devam edeceğini belirtmiştir481. 

TAN’a göre idari işlemin idarenin iradesi ile sona ermesinin bağlı olduğu koşullar kişileri 

koruma amacı taşıdığından idari işlemin kesin hüküm gücü taşıdığını göstermez482. 

İdari işlemlerin yargı kararlarında olduğu gibi kesin hüküm gücüne sahip olması 

mümkün değildir483. İdari işlemlerin dava açma süresi geçtikten sonra dahi belli 

koşullarda geri alınmalarının, kaldırılmalarının ve değiştirilmelerinin mümkün olması, bu 

işlemlerin şekli gücünün sınırlı olduğunu göstermektedir484. Ayrıca dava açma süresi 

geçtikten sonra da idari işlemlerin hukuka aykırılıkları ileri sürülebilmektedir485. TAN 

uygulama işlemine karşı açılan davada düzenleyici işlemin hukukiliğinin 

sorgulanabilmesinin idari işlemlerin maddi anlamda kesin hüküm gücü taşımadıklarını 

doğruladığı görüşündedir486.  

Sonuç olarak yargı kararlarında görülen kesin hüküm gücü idari işlemler 

bakımından söz konusu değildir487. İdari işlemin kesinleştiğinden bahsetmek idarenin bu 

işlemi hiçbir koşulda sona erdiremeyeceği anlamına gelmez488. Kesinleşen bir yargı 

kararı bu kararı veren makamı dahi bağlıyorken, idari işlemler hakkında dava açma süresi 

geçmiş olsa da idarenin koşulları dahilinde idari işlemi sona erdirebilmesi mümkündür489. 

Örneğin dava açma süresinin geçmiş olması hak doğurmayan hukuka aykırı bir işlemin 

geri alınmasına engel olmaz. Dolayısıyla dava açma süresi geçtikten sona idari işlemin 

kesinleştiğinden bahsedilmesinin490 yargı kararlarının kesin hüküm gücü ile kural olarak 

                                                           
480 ‘‘Yani idare, bir istitaf müracaatı üzerine, dâva müddeti geçmiş bulunmasına rağmen, batıl olan bir 
tasarrufu kaldırabilir, ika edilen bir zararın tazmini cihetine gidebilir. Buna hiçbir hukuki mâni yoktur. Çünkü 
dâva müddetinin geçmesi, kazai kararlarda usuli müddetlerin müracaatsız mürur eylemesi neticesinde 
olduğu gibi idari kararlara kaziyei muhkeme kuvvetini vermez’’ DURAN, Dava Açma Müddeti, s.250. 
481 CANDAN, op. cit., s.325-326; Yazar dava açma süresi geçtikten idare tarafından sona erdirilmedikçe 
işlemin sonsuza dek etkilerini sürdürmeye devam edeceğini ifade ettiğinden dolayı bahsettiği 
kesinleşmenin yargı kararı ile sona erdirilemez hâle gelme olduğu anlaşılmaktadır. 
482 TAN Turgut, İdarenin ‘’Kesin İşlemleri’’ ve 5917 Sayılı Kanun Uygulaması, AİD, Aralık 1969, s.102-103. 
483 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.158. 
484 TAN, Kesin İşlemler, s.105. 
485 GÖZLER, op. cit., s.1086-1087. 
486 TAN, Kesin İşlemler, s.104. 
487 GÜNDAY, op. cit., s.126; 
488 GÖZLER, op. cit., s.1086. 
489 DURAN, İdare, s.414. 
490 ‘’Ancak bu işin evvelce bildirdiğimiz sebepler dolayısiyle idari dâva müddeti içinde yapılması gerekir. Bu 
müddet geçtikten sonra tasarruf kesinleşir ve değişmez bir hal alır.’’ OZANALP Şevket, İdari Tasarrufların 
Geri Alınmaları ve Bunun Sonuçları, İdare Dergisi, Kasım-Aralık 1945, S.177, s.94. 
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bir benzerliği bulunmamakta olup kastedilen ancak ‘‘idari anlamda kesinlik’’ olarak 

nitelendirilebilir. 

İdari işlemin yargısal usullere benzeyen bazı usul kuralları takip edilerek 

yapılması hâlinde idari işlemin geri alınmayacağı veya kaldırılamayacağı ileri 

sürülebilmektedir491. Örneğin disiplin cezaları ile ilgili idarenin geri alma yetkisinin 

bulunmadığı kabul edilmektedir492. Danıştay sıkı şekil şartlarına bağlı olan disiplin 

cezasının diğer idari işlemlerden farklı olduğunu belirtmiş ve bir başka idari işlemle sona 

erdirilmesinin mümkün olmadığına karar vermiştir493.  

Doktrinde disiplin cezasının geri alınabileceğini savunan yazarlar da vardır. 

KARATEPE yükümlendirici niteliği nedeniyle disiplin cezasının üçüncü kişilere zarar 

vermemek şartıyla süre sınırı olmaksızın geri alınabileceğini belirtmiştir494. Aynı şekilde 

GİRİTLİ-AKGÜNER disiplin cezasının süresiz olarak geri alınabileceği ifade 

etmişlerdir495. OĞURLU’ya göre de disiplin cezasının geri alınması mümkündür496. 

Kanımızca idari işlemin tesis edilmesinde sıkı şekil kurallarına bağlı olması idarenin bu 

işlemi sona erdiremeyeceği anlamına gelmez. Bununla birlikte disiplin cezasının idare 

tarafından geri alınmasının mümkün olup olmadığı sorusuna verilecek cevap disiplin 

cezası işleminin hukuka uygun olup olmadığına ve idarenin tesis ettiği işlemde takdir 

yetkisi bulunup bulunmadığına göre değişebilir.  

Yargı kararları gibi kesin hüküm gücüne sahip olmayan idari işlemin kaldırılması 

ve geri alınması yine bir idari işlem ile gerçekleşir497. İdari işlemi sona erdiren işlem de 

bir idari işlem olması sebebiyle unsurları yönünden hukuka uygun olması ve idari işlemin 

sona ermesine ilişkin koşullara uygun olarak tesis edilmesi gerekir498.  

                                                           
491 TAN’a göre ‘’Eğer idarenin yaptığı tüm işlemleri <idari> saymayıp, nitelikleri gereği, bazılarını <yargısal> 
saymak gerekiyorsa idarenin bu sonuncular üzerinde birinciler üzerinde kullandığı yetkilerin tümünü -bu 
arada geri alma, kaldırma ve değiştirme de vardır- kullanabilme olanağı sınırlanacaktır.’’ TAN, Kesin 
İşlemler, s.103. 
492 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.609-610. 
493‘‘Kamu hizmetinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemlerden olan disiplin cezası, 
niteliği gereği öteki idari işlemlerden farklıdır. Disiplin cezası vermeye yetkili organlar, bu organların 
oluşumu, çalışma usulü, karar oluşturması, bu kararlara itiraz ve bütün sürecin her aşaması için öngörülen 
süre koşulları ile disiplin cezası işlemi sıkı şekil şartına bağlı olarak uygulanabilmektedir. Bu özellik disiplin 
cezasının yeni bir idari işlemle ortadan kaldırılmasına engeldir. Ceza ancak bir yargı kararı yahut yasama 
tasarrufu ile iptal edilebilir veya ancak disiplin cezasının ağırlığına göre, belli süreler geçtikten sonra sicil 
dosyasından silinmesi atamaya yetkili amirden istenebilir.’’ Dan.8.D., E.1998/4988, K.1998,3015, 
T.12.10.1998, DD., S.99, s.382-383. 
494 KARATEPE, op. cit., s.80. 
495 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.169. 
496 OĞURLU, op. cit., s.179. 
497 ONAR, op. cit., C.1, s.566. 
498 YAŞAR, op .cit., s.397. 
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İdari işlemin sona erdirilmesi bakımından işlem tesis edilmesi için ilgilinin 

idareden talepte bulunması mümkündür. Nitekim İdari Yargılama Usulü Kanunu idari 

dava açılmadan önce ilgililer tarafından işlemin sona erdirilmesinin istenebileceğini 

düzenleme altına almıştır499. İlgiliden böyle bir talep gelmemiş olsa da idare 

kendiliğinden harekete geçerek idari işlemi sona erdirebilir. Bu durumda idari işlemin 

sona ermesi bir başka idari işlemle gerçekleştirileceğinden idarenin tek yanlı iradesi 

hukuksal sonuç doğması için yeterlidir. 

İdare kamu yararını takip etmek zorundayken bir yandan da hukuki güvenlik 

ilkesiyle bağlı olduğundan idari işlemin sona ermesi karmaşık bir konudur500. İdari 

işlemin hukuka uygun olup olmadığı, maddi açıdan türü ile yararlandırıcı niteliği bulunup 

bulunmadığı gibi hususlar idarenin sona erdirme yetkisinin sınırlarını belirler ve idarenin 

idari işlemi sona erdirme bakımından mutlak bir yetkisinden söz edilemez501. Hukuk 

sistemi yalnızca hukuka uygun işlemleri değil hukuka aykırı işlemleri de istikrar gereği 

belli şartlar altında korumak durumundadır. İdarenin iradesine bağlı sona erme 

nedenlerinde özellikle idari işlemin ilgilisi üzerindeki etkisinin dikkate alınması 

gerekir502.   

İdarenin iradesine bağlı sona erme nedenleri olan idari işlemin kaldırılması, 

değiştirilmesi, düzeltilmesi ve geri alınmasını ayrı başlıklar altında inceleyerek idari 

işlemin idarenin iradesine bağlı olarak sona erme koşullarını açıklamaya çalışacağız.  

 

B. KALDIRMA 

1. Tanım ve Kapsam 

İdare kamu düzenini sağlamak ve kamu yararını gerçekleştirmek için hukuki ve 

maddi nedenlerle idari işlemi kişilerin lehinde doğurduğu sonuçları gözetmek kaydıyla 

kaldırabilir503. İdari işlem kaldırıldığında gelecek için sona erdirilmiş olur504. DURAN 

                                                           
499 İYUK m.11/1 ‘’İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, 
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan 
makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava 
açma süresini durdurur.’’ 
500 BÜLBÜL, op. cit., s.3. 
501 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.168-169. 
502 GÜNDAY ilgilisine yarar sağlayan ya da üzerindeki bir yükü ortadan kaldıran işlemleri yararlandırıcı 
işlemler, ilgilisinden belli bir davranışta bulunmayı, bulunmamayı veya belli bir davranışa göz yummasını 
isteyen işlemleri yükümlendirici işlemler olarak tanımlamıştır. GÜNDAY, op. cit., s.132. 
503 ATAY, İdare Hukuku, s.544. 
504‘’Bir ’icrai kararın kaldırılması’ o kararın ilerisi için hükümlerine son verilmesi demektir.’’ GİRİTLİ-
AKGÜNER, op. cit., s.168. 



69 
 

kaldırmayı ‘‘bu husustaki iradenin açıklandığı tarihten itibaren işlem ve kararın 

gelecekte yürürlüğüne ve uygulanabilirliğine son vermek’’ olarak tanımlamıştır505. 

Danıştay ise kaldırma işlemini ‘‘daha sonraki tarihli bir işlemle var olan bir işlemin 

doğurduğu sonuçlar ortadan kaldırılmaksızın geleceğe yönelik sona erdirilmesi’’506 

şeklinde açıklamıştır.  

 İdari işlemin geleceğe etkili olarak sona ermesinin kaldırma dışında farklı 

terimlerle de ifade edildiği gözlemlenmektedir507. Örneğin GÖZLER ilga terimini 

kullanmaktadır508. ZABUNOĞLU ilga teriminin daha çok Anayasa hukukunda 

kanunların yürürlükten kaldırılmasında kullanıldığını, bu terimin idari işlemin geleceğe 

etkili olarak sona ermesinde kullanılmasının isabetsiz olduğunu belirtmiştir509. İdari 

işlemin geleceğe etkili olacak şekilde sona erdirilmesini ‘’iptal’’ terimi ile ifade eden 

yazarlar da vardır510. ONAR ise geri alma terimini kaldırma yerine de geçecek şekilde 

kullanmıştır511. 

Değiştirme ve geri alma kavramlarıyla birlikte kaldırma kavramının kullanıldığı 

İYUK 11. maddeye de uygun olacağı için idari işlemin geleceğe dönük olarak sona 

erdirilmesinde kaldırma teriminin kullanılmasının pozitif hukuk ile uyumlu olacağını 

düşünüyoruz. Ayrıca iptal terimi idare hukukunda yargı kararı ile işlemin sona erdirilmesi 

için kullanılan bir terim olması sebebiyle kaldırma teriminin kullanılması olası 

karışıklığın da önüne geçecektir. Bu sebeplerle biz idari işlemin geleceğe etkili olarak 

sona erdirilmesini ‘kaldırma’ olarak ifade edeceğiz512.  

Kaldırılan idari işlem gelecek için sona ermiş olur. İdari işlemin kaldırılması daha 

önce tamamlanmış hukuki durumları etkilemez513. Yani kaldırma işleminde idari işlemin 

geçmişte doğurduğu sonuçlar idarenin açıklayacağı iradeden etkilenmezler. İdari işlemin 

geçmişteki varlığını ve sonuçlarını tanıyan kaldırma işlemi, kaldırılan işlemin gelecekte 

                                                           
505 DURAN, İdare, s.421. 
506 Dan.13.D., E.2011/34, K.2011,1938, T.29.04.2011, DD., S.127, s.453. 
507 GÜNEŞ’in kavramların birbirine karıştırılabildiği hakkındaki açıklaması için Bkz. GÜNEŞ Turan, Türk 
Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara 1965, s.170-171. 
508 GÖZLER, op. cit., s.1096. 
509 ZABUNOĞLU, op. cit., s.413. 
510 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.258.  
511 ONAR, op. cit., C.1, s.550.  
512 Kaldırma yerine ilga terimini kullanan GÖZLER, kaldırma teriminin dikkatli kullanılması gerektiğini, geri 
almanın da yürürlükten kaldırma olduğunu, kaldırma ile yürürlükten kaldırmanın karıştırılmaması 
gerektiğini ifade etmiştir. GÖZLER, op. cit., s.1096; BÜLBÜL yürürlükten kaldırma ifadesini kullanmaktadır 
‘’Gerçekten yürürlükten kaldırma, idarenin bir işlemi ile, mevcut bir işleme, geçmişteki kazanımlara 
dokunmaksızın, sadece etkilerini geleceğe dönük olarak kaldıracak biçimde son vermesi demektir.’’ 
BÜLBÜL, op.  cit., s.4. 
513 ONAR, op. cit., C.1, s.570. 
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hukuk düzeninde yer almamasını ve kaldırmadan sonra sonuç doğurmamasını hedefler. 

Dolayısıyla idari işlemin kaldırılması işlemin gerçekleşmemiş sayılması gibi bir varsayım 

üzerine oturmaz ve geriye yürüme yasağına da istisna teşkil etmez.  

İdari işlemin kaldırılması kaldırma tarihinden geleceğe dönük sonuç 

doğurduğundan kaldırma işlemi geri alma işleminden ayrılır. Yani kaldırma ve geri alma 

işlemleri zaman bakımından farklı etkilere sahiptirler. İdare kaldırma işlemi ile geçmişe 

etkinin yaratacağı problemlerle uğraşmak durumunda kalmadan idari işlemi sona erdirme 

imkânına sahiptir514. 

İdari işlemin geri alınması ile kaldırılmasının zaman bakımından etkileri farklı 

olsa da doktrinde uygulanmamış idari işlemin kaldırılmasının geri alma ile aynı sonuçları 

doğuracağını savunan yazarlar bulunmaktadır. Örneğin BÜLBÜL idari işlemin hiç 

uygulanmamış olması halinde kaldırma işleminin geri alma ile aynı sonucu doğuracağını 

belirtmiştir515. Benzer şekilde TAN hiç uygulanmamış bir düzenleyici işlemin 

kaldırılması ile geri alınmasının aynı hukuki sonuçları doğuracağını ifade etmiştir516. 

Kanımızca idari işlemin hukuk âlemindeki etkileri ile maddi âlemdeki etkilerini ayrı ayrı 

ele almak gerekir. Bir idari işlemin hiç uygulanmamış olması geçmişte hukuk âleminde 

hiç var olmadığını sonucunu doğurmaz. Dolayısıyla hiç uygulanmamış bir idari işlem 

kaldırılmakla hiç tesis edilmemiş hâle gelmez. İdari işlemin hukuk âleminde geçmişteki 

varlığını koruması teorik olarak sınırlı da olsa bazı sonuçlar doğurabilir.  

Geri alma ve kaldırmanın devam eden iptal davasına etkileri de farklıdır. İdarenin 

iradesi ile idari işlemin sona ermesi hâlinde iptal davasının konusuz kalması için iptal 

kararı ile aynı sonuçların doğmuş olması gerekir517. Geri alma işlemi iptal kararı gibi 

geçmişe etki ederken kaldırma işlemi geleceğe etkilidir. Danıştay’ın bir kararına göre 

‘‘Bir idari işlem, tesis edildiği tarih itibarıyla tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmadığı, 

geri alınmadığı sürece, bu işleme karşı açılan davanın konusunun ortadan kalktığını 

kabule olanak bulunmamaktadır.’’518 

İdari işlemin iptali hem idarenin iradesine bağlı olmaması hem de zaman 

bakımından etkisi yönünden kaldırma işleminden ayrılır. İptal yargı kararı olup geçmişe 

etkili iken, kaldırma işlemi idarenin iradesi ile gerçekleşir ve geleceğe etkilidir. Yargı 

kararları kesinleştikten sonra kesin hüküm gücü nedeniyle kararı veren makam da dahil 

                                                           
514 BÜLBÜL, op. cit., s.4. 
515 Ibid., s.17. 
516 TAN, Geri Alma, s.16. 
517 TAN, Geri Alma, s.133. 
518 Dan.10.D., E.1985/632, K.1988/726, T.20.04.1988, DD., S.72-73, s.693. 
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hiçbir makam tarafından değiştirilmesi ya da kaldırılması mümkün değil iken kaldırma 

işlemi bir idari işlem olduğundan idarenin bu işlemi de kaldırma, düzeltme, değiştirme ve 

geri alma yetkisi vardır519. 

 

2. Kaldırma İşleminin Unsurları 

Kaldırma işlemi de bir idari işlem olduğundan ilk bölümde değindiğimiz idari 

işlemin unsurları yönünden hukuka uygun olması gerekir. Bu sebeple kaldırma işleminin 

yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarını kısaca açıklamakta yarar bulunmaktadır. 

Kaldırılacak işlemi tesis eden makam kural olarak kaldırma işlemini tesis etmeye 

de yetkilidir. Kaldırma işlemi bakımından yetkide paralellik ilkesi geçerli olmakla birlikte 

kanun koyucu kaldırılacak işlemi tesis eden makam dışında bir makama yetki verebilir520. 

Dolayısıyla kanun tarafından aksi öngörülmediği sürece kaldırma işlemini kaldırılacak 

işlemi tesis eden makam tesis edebilir.  

İdari işlemi tesis eden makamın üstü konumunda olan makam da idari işlemi 

kaldırmaya yetkilidir ve hiyerarşik yetkinin genelliği sebebiyle bu kaldırma yetkisinin 

kanunda ayrıca ve açıkça düzenlenmiş olması gerekmez521. Öte yandan İYUK 11. madde 

esas itibari ile dava açma süresinin durması sonucu doğuran başvurular ile ilgili 

olduğundan üst makamı bulunan idari makam da işlemi kaldırmaya yetkilidir522. 

Yargı içtihatları ile geliştirilmiş olan usulde paralellik ilkesi gereği idari işlemin 

tesis edilmesinde geçerli olan usul kurallarına bu işlem kaldırılırken de uyulması 

gerekir523. Usulde paralellik ilkesi yargısal içtihat ile geliştirilmiş olduğundan kanun 

koyucunun bu ilkenin aksini öngören bir düzenleme yapması mümkündür. Kanunda idari 

işlemin kaldırılması için ayrı bir usul öngörülmüş ise usulde paralellik ilkesi 

uygulanmayacaktır. 

ATAY yararlandırıcı bireysel işlemleri kaldıran işlemlerin gerekçeli olarak tesis 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir524. Ancak idari işlemlerin gerekçeli olarak tesis edilmesi 

gerektiğine ilişkin bir kural bulunmadığından, bir idari işlem olan kaldırma işleminin de 

gerekçeli olarak tesis edilmesi şekil şartı değildir. Yani kaldırma işleminin gerekçesiz 

                                                           
519 BÜLBÜL, op. cit., s.14-15. 
520 KALABALIK, op. cit., s.403. 
521 BÜLBÜL, op. cit., s.74-75. 
522 Ibid., s.76-77. 
523 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.169. 
524 ATAY, İdare Hukuku, s.547. 
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olması bu işlemi tek başına hukuka aykırı hale getirmeyecektir. Belirtmek gerekir ki 

kanun koyucunun bu durumun aksini öngörmesi, kaldırma işleminin gerekçeli olmasını 

zorunlu hâle getirmesi mümkündür. Bu durumda gerekçesiz olarak tesis edilen kaldırma 

işleminin hukuka aykırılığı gündeme gelecektir. 

Kamu hizmetinde meydana gelen değişim uyarlanma ilkesi gereği idari işlemin 

kaldırılmasını gerektirebilir. Öte yandan kanundaki değişiklik ya da kanunun öngördüğü 

bir durumun gerçekleşmesi de idari işlemin kaldırılmasını gerektirebilir. İdarenin idari 

işlemi yerindeliği gözeterek kaldırması da mümkündür525. Geleceğe etkili olacak şekilde 

sona erdirilen işlem kaldırma işleminde işlemin sebep unsurunu oluşturur526. 

Kaldırma işleminin konusu daha önce tesis edilen ve kaldırmaya konu olan idari 

işlemin geleceğe etkili olarak sona ermesidir527. Yani kaldırma işleminde idarenin 

açıkladığı iradenin gerçekleştirdiği hukuksal sonuç kaldırılan işlemin gelecek için ortadan 

kalkmasıdır. 

Bütün idari işlemler gibi kaldırma işlemi de kamu yararı amacıyla tesis edilir. 

Değişen koşullar nedeniyle idarenin kaldırma işlemi tesis etmesi hâlinde kaldırma 

işleminin amacı kamu hizmetini güncel koşullara uyumlu hâle getirerek bu sayede kamu 

yararını sağlamak olacaktır.  

 

3. Kaldırma İradesinin Açıklanma Biçimi 

İdari işlemin hukuk âleminde kazandığı varlığı kaybetmesi idari işlemin sona 

erme nedenlerinin gerçekleşmesine bağlıdır. İdari işlemin uygulanmıyor olması sona 

ermesine sebep olmaz528. İdari işlemi sona erdiren sebepler araya girmediği sürece ne 

kadar uzun süre uygulanmamış olursa olsun idari işlem yürürlükte kalmaya devam 

eder529. İdare tarafından ya da yargı organınca sona erdirilmemiş olduğu sürece uzun süre 

uygulanmamış olmasının idari işlemin sona ermesine yol açmayacağı kabul edilir530. 

Yani fiili bir duruma işaret eden uygulanmama idari işlemin kaldırıldığını kabul etmemizi 

gerektirmez. İdari işlemin hukuki varlığından bahsetmek için uygulanması gerekli 

olmadığı gibi, uygulamama da idari işlemin kaldırılmış sayılmasını gerektirmez.  

                                                           
525 BÜLBÜL, op. cit., s.14. 
526 GÜNDAY, op. cit., s.182; ZABUNOĞLU, op. cit., s.414. 
527 DURSUN, op. cit., s.106. 
528 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdare, s.442. 
529 DURAN, İdare, s.421. 
530 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, op. cit., s.1296. 



73 
 

İdari işlemin kaldırılması idarenin açık ya da örtülü bir iradesinin varlığını 

gerektirir. Düzenleyici işlemlerin kaldırılmasında kaldırılacak düzenleyici işlemin 

belirleyici özelliklerine atıf yapılması hâlinde olduğu gibi idari işlemin kaldırılmasına 

yönelik açık bir irade beyanında bulunulması söz konusu olabilir531. Bireysel işlemin de 

belirleyici özelliklerine atıf yapılarak kaldırılmasında idarenin açık irade beyanı ile 

kaldırma işlemi tesis etmesinden bahsedilir532. Bununla birlikte bazı hâllerde idarenin 

örtülü olarak idari işlemi kaldırmış olduğunu kabul etmek gerekebilir533. 

İdarenin aynı konuda açıkladığı iradelerin birbiri ile uyumlu olması gerekir. 

Nitekim Danıştay bir kararında aynı anda bir konuyu düzenleyen ve birbiriyle çatışan iki 

kural ve iki idari işlem olamayacağını ifade etmiştir.534 İdarenin ilk işlemi açıkça sona 

erdirdiğini açıklamadan, bu işlemin aksi yönünde bir irade beyanında bulunmaması 

beklenir. Ancak idarenin tesis ettiği işlemle çelişen ikinci işleminin bulunması hâlinde iki 

ayrı işlemden birine değer vermek gerekecektir. İdarenin daha önce tesis ettiği işlemle 

çelişen bir başka işlem tesis etmesi ve ilk işlemin yürürlükten kaldırıldığını açıkça 

belirtmemesi hâlinde örtülü kaldırma gündeme gelecektir535. 

Birbiri ile çelişen iki işlemden ikinci işlemin ilk işlemi yürürlükten 

kaldırmadığının kabulü hâlinde hukuk düzeni içinde aynı konuda farklı iki idari işlem 

bulunacaktır. Her iki idari işlemin hukuka uygunluk karinesinden faydalandığı ve icraî 

olduğu düşünüldüğünde bu çelişkinin hukuk düzenine zarar verebileceği ve işlemin 

muhatabı açısından belirsizlik yaratacağı açıktır. Bunun için idari işlemin zımnen 

kaldırılmasının mümkün olduğunu kabul etmek gerekir. Yani kaldırma işlemi idarenin bu 

doğrultuda açık bir irade beyanı ile gerçekleşebileceği gibi kaldırılan işleme tamamen ters 

yönde bir işlem yapılması ile örtülü olarak gerçekleşmesi de mümkündür536. Örneğin 

olumsuz işlemin aynı konuda daha sonra olumlu bir karar alınması hâlinde örtülü olarak 

kaldırıldığı kabul edilir537.  

                                                           
531 BÜLBÜL, op. cit., s.85-86. 
532 Ibid., s.87. 
533 ATAY’a göre ‘‘Kaldırma işleminin zımniliği kabul edilemez. Kaldırma mutlaka ‘karşı işlem’ olarak 
nitelendirilen bir işlemle yapılması gerekir.’’ ATAY, İdare Hukuku, s.547; Yazarın hak doğuran hukuka uygun 
işlemleri kastettiği anlaşılmaktadır. 
534‘‘hukuk devletinde ve idare hukukunda yer alan hukuk düzeni ilke ve kurallarına göre, aynı anda bir 
konuyu düzenleyen ve birbiriyle çatışan iki kural ve iki idari işlem olamaz. İdare tarafından tesis edilen  bir 
işlem şu veya bu nedenle yerinde görülmezse, o zaman idarenin takip edeceği usul kuralı bellidir. Bu da, o 
işlemini geri alması, kaldırması, iptal etmesi veya değiştirmesi yoluyla olur.’’ Dan.9.D., E.1987/936, 
K.1988/1667, T.25.04.1988, DD., S.72-73, s.573. 
535 BÜLBÜL, op. cit., s.91. 
536 ZABUNOĞLU, op. cit., s.414. 
537 BÜLBÜL, op. cit., s.96. 
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İdareye yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemden sonra başvurunun 

açıkça kabul edilmesi halinde de başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin kaldırıldığı 

kabul edilebilir538. Öte yandan idarenin belli bir süre içinde isteme cevap vermemesi 

sonucunda istemi kabul etmiş sayıldığı hâllerde süre geçtikten sonra idarenin istemi 

reddettiğini bildirmesi ile kabul kararının örtülü olarak kaldırıldığı kabul edilmektedir539. 

Bununla birlikte örtülü kabul işleminin daha sonra talebin açıkça reddine dair işlem 

yapılması hâlinde örtülü olarak kaldırılmış olması bazı durumlarda hukuka aykırılık 

oluşturabilir. Talebin örtülü olarak kabul edilmesi hak doğurucu bir nitelik taşıdığında bu 

örtülü işlemin her zaman kaldırılabileceğini kabul etmek hukuk güvenliği ile bağdaşmaz. 

Bununla birlikte idareye yapılan başvurunun örtülü olarak reddine ilişkin işlem kural 

olarak hak doğurmayacağı için daha sonra herhangi bir zamanda bu işlemin 

kaldırılmasının mümkün olduğu düşünülebilir. 

BÜLBÜL İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince yapı kullanma izni ile ilgili 

talebin otuz gün içinde yanıtlanmaması halinde oluşan örtülü kabulün otuz günden sonra 

talebin açıkça reddedilmesi ile örtülü olarak kaldırılamaması gerektiğini, talebin 

reddedilmesinin otuz günlük süreyle sınırlı olduğunu, örtülü kabul kararı kaldırılmak 

isteniyorsa yasal koşullar dahilinde açıkça kaldırılması gerektiği ifade etmiştir540. 

Kanımızca idarenin otuz günden sonra izin talebini açıkça kabul etmesi gibi açıkça 

reddetmesinin de mümkün olduğunu ve örtülü kabul işleminin örtülü olarak 

kaldırılabileceğini düşünmek gerekir. Ayrıca yazarın belirttiği gibi örtülü kabul kararının 

açıkça kaldırılması da mümkündür. Kısacası kanunda belirtilen süre geçtikten sonra 

oluşan örtülü kabul işleminin kaldırılamayacağı düşünülemez541. Bununla birlikte örtülü 

kabul işleminin yalnızca açıkça kaldırılabileceğini kabul etmek, otuz günden sonra 

idarenin bu işlemi örtülü olarak kaldıramayacağını düşünmek mümkün değildir. Özellikle 

kamu düzenini yakından ilgilendiren işlemlerde kanunda belirtilen sürelerin sonunda 

idarenin talebi reddetme yetkisinin tamamen ortadan kalkacağı düşünülemez. Bu yüzden 

örtülü kabul işleminin açıkça kaldırılması mümkün olduğu gibi talebin reddedilmesi 

suretiyle örtülü olarak kaldırılması da mümkündür. Otuz günlük sürenin geçmiş olması 

idarenin talebi reddetme yetkisini tamamen ortadan kaldırmaz. Ancak otuz günün 

sonunda oluşan yararlandırıcı durumun sürekli tehdit altında kalmaması için örtülü kabul 

                                                           
538 Ibid., s.97. 
539 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdare, s. 443. 
540 BÜLBÜL, op. cit., s.99. 
541 Fransız Danıştay’ının zımni kabul işleminin geri alınamayacağı yolunda verdiği kararın, idarenin süratli 
karar alması bakımından getirilen bir sürenin idarenin aşırı derecede sınırlandırılması sonucunu doğurur 
şekilde yorumlandığı için eleştirildiği hakkında Bkz. TAN, Geri Alma, s.93-94. 
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işleminin kaldırılmasının hukuki güvenlik ilkesi gereği belli koşullara bağlanabileceğinde 

de duraksama yoktur. 

 

4. Bireysel İşlemlerin Kaldırılması 

İdarenin hukuki güvenlik ilkesini gözetmesi gerektiğinden kaldırma işleminde 

mutlak bir takdir yetkisine sahip olduğunu düşünmek mümkün değildir542. Kaldırma 

işleminin geçmişi etkilememesi bu konuda idareye sınırsız bir alan bırakılmasını 

gerektirmez. Kamu yararını gerçekleştirmek zorunda olan idarenin tesis ettiği idari işlemi 

geleceğe etkili olarak sona erdirme yetkisine sahip olması gerekir ancak bu durum idareye 

hukuki güvenlik ilkesine ters düşecek işlem yapma imkânı sağlamaz543. Zira hukuk 

devletinin kişilere sağladığı hukuki güvenlik yalnızca geçmişe etkili işlemler ile 

sarsılmaz.  

İdari işlemin sona ermesinde karşılaşılan ilkeler arasında kurulacak denge 

idarenin kaldırma yetkisinin sınırlandırılması sonucunu doğurabilir. İdarenin kaldırma 

yetkisinin sınırlandırılmasındaki amaç, genel anlamda hukuki güvenlik ilkesine aykırı 

sonuçların önüne geçmektir. Bireysel işlemin kaldırılma koşulları bu işlemin hukuka 

uygun olup olmadığı ile muhatabı üzerinde yarattığı etkiye göre değişir. Bireysel işlemler 

bakımından idarenin sahip olduğu kaldırma yetkisi hak doğurmayan hukuka aykırı 

işlemlerden hak doğuran hukuka uygun işlemlere doğru daralan bir görüntüye sahiptir. 

 

a. Hak Doğuran Bireysel İşlemlerin Kaldırılması 

İdari işlemlerin bireysel sonuçları geleceğe yönelik olarak da belli bir 

dokunulmazlığa sahiptir544. Hak doğuran işlemin sonuçlarının ortadan kaldırılması 

hukuki güvenlik ilkesini zedeleyebilir. Hukuka aykırı işlemden teknik açıdan hak 

doğması mümkün olmasa da bu işlemden ilgilinin lehinde bazı neticeler doğmuş olması 

mümkündür. Bu yüzden ilgilinin lehinde sonuç doğurmuş hukuka aykırı işlemlerin sona 

ermesinde yukarıda değindiğimiz hukuka uygunluk ve hukuki güvenlik ilkelerinin 

çatışması söz konusu olur. Dolayısıyla idarenin bu türden işlemleri kaldırmak bakımından 

mutlak bir yetkisi bulunmamaktadır. 

                                                           
542 KALABALIK, op. cit., s.403. 
543 ATAY, İdare Hukuku, s.545. 
544 TAN, Geri Alma, s.59. 
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Hukuka uygunluk ilkesi gereğince, hukuk âlemi idarenin hukuka aykırı irade 

açıklamalarından temizlenmelidir. Kural olarak hukuka aykırı irade açıklamalarını 

ortadan kaldırmak konusunda idare bağlı yetkiye sahiptir, yani görevlidir. Bununla 

birlikte idari işlemin muhatabı üzerinde yarattığı etki gözetilerek idarenin yetkisinin 

sınırlandırılması gerekebilir. 

Hukuka aykırı idari işlemin ilgililerin lehinde sonuç doğurmuş olması hâlinde 

dava açma süresi içinde kaldırılabileceği kabul edilmelidir545. Hukuki güvenlik yalnızca 

geçmişi korumakla sağlanamayacağından ilgilinin lehinde sonuç doğurmuş hukuka aykırı 

işlemin dava açma süresi geçtikten sonra kaldırılabileceğini kabul etmek mümkün 

değildir. Kaldırma da geri alma gibi süre koşuluna bağlı olmalıdır546. Zira idari işlemler 

bakımından kabul edilen dava açma süresi geçtikten sonra işlemin muhatabı hukuka 

aykırı işlemin hem geçmişte doğurduğu sonuçlara hem de gelecekte doğuracağı sonuçlara 

katlanmak zorunda kalmaktadır. Dava açma süresi sonunda iptal davası açılması iptal 

kararının yalnızca geleceğe dönük sonuç doğurması şartıyla dahi kabul görmediğine göre 

idare ilgilinin lehinde sonuç doğuran idari işlemi dava açma süresi geçtikten sonra kural 

olarak kaldıramamalıdır. Sonuç olarak idari işlemin geleceğe dönük olarak sona 

erdirilmesinde de geri almada uygulanan dava açma süresi uygulanmalıdır547. Yani ilgilisi 

yönünden lehe sonuç doğuran idari işlem kural olarak kaldırılmamalı, şayet bu işlem 

hukuka aykırı ise kaldırılması dava açma süresi ile sınırlı olarak mümkün olmalıdır548.  

Bireysel idari işlemin ilgilinin lehinde sonuç doğurmaması durumunda 

kaldırılması mümkün ise de ilgilinin lehinde sonuç doğuran hukuka aykırı idari işlemin 

kural olarak dava açma süresi geçtikten sonra kaldırılamayacağı kabul edilmelidir549. 

Dolayısıyla iptal davası açılmasının hâlen mümkün olduğu hallerde idari işlemin 

kaldırılması da mümkündür550. Geri alma işleminde süre koşulunun uygulanmadığı 

durumlarda işlemin kaldırılması da süre koşuluna bağlı olmamalıdır551.   

                                                           
545 GÖZLER, op. cit., s.1105. 
546 Geri almada süre koşulu için Bkz. infra., s.108 vd.  
547 YILDIRIM Vd., op. cit., s.421. 
548 ZABUNOĞLU, op. cit., s.416. 
549 ATAY, İdare Hukuku, s.547. 
550 BÜLBÜL konuyu İYUK 11. Madde kapsamında ele almakta ve işlemin en fazla 120 günlük süre içinde 
kaldırılabileceğini söylemenin yanlış olmayacağını ifade etmektedir. BÜLBÜL, op. cit., s.67; İYUK 11. madde 
kapsamında işlemin muhatabı dışındaki menfaati ihlal edilen kişilerin başvuru yapması mümkün ise de bu 
madde kapsamında yapılacak başvurunun genellikle işlemin muhatabı tarafından yükümlendirici bir 
işlemle ilgili yapılacağının ve yükümlendirici işlem bakımından da kural olarak kaldırma yetkisini 
sınırlamaya gerek olmadığının hatırda bulundurulması gerekir.  
551 DURSUN, op. cit., s.107. 
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İlgilinin lehinde sonuç doğuran hukuka aykırı idari işlemin kaldırılmasının süre 

ile sınırlı olması kamu düzenini ciddi şekilde bozan sonuçları olmayan işlemler 

bakımından geçerli kabul edilmelidir552. Hukuka aykırı idari işlem kamu düzenini 

olumsuz etkiliyor ise geçmişte doğurduğu sonuçlar korunmak kaydıyla süre sınırlamasına 

bağlı olmadan kaldırılabilir553. Kamu düzenini bozan idari işlemi korumak mümkün 

değildir. Kişilerin de kamu düzenini bozan durumların korunacağına dair beklentileri 

olamaz. Bu işlemlerin kaldırılmasındaki kamu yararı işlemin muhatabının yararına baskın 

gelecektir. 

Hak doğuran işlem kural olarak geleceği de kapsayan bir dokunulmazlığa 

sahiptir554. Hak doğuran hukuka uygun idari işlemlerin kaldırılması bakımından idarenin 

takdir yetkisinden söz etmek mümkün değildir. Zira bu işlemlerin kaldırılmaları hukuk 

güvenliği ile bağdaşmaz.  Hukuka uygun işlemlerden hak doğması mümkün olduğuna 

göre hukuka uygun bireysel idari işlemin kaldırılmasında kazanılmış haklara saygı ilkesi 

de gündeme gelebilir555. GÜNEŞ ise hak doğuran işlemlerin kaldırılmalarının geri 

yürümezlik ilkesi nedeniyle mümkün olmadığı görüşündedir556. Hak doğuran hukuka 

uygun işlemlerin geri alınmaları mümkün olmadığı gibi kural olarak kaldırılmaları da 

mümkün değildir557.  

Doktrinde hak doğuran hukuka uygun işlemlerin kazanılmış hakların sona 

erdirilmesinden kaynaklanan zararın idarece karşılanması halinde de sona 

erdirilebileceğine ilişkin görüş ileri sürülmüştür558. Hak doğuran hukuka uygun işlemlerin 

kaldırılmaması kural olduğundan, idarenin kanunda öngörülen şartlar oluşmadığı sürece 

ilgilinin zararını karşılasa da bu işleme son vermesinin mümkün olmaması gerekir. 

Hukuka uygun işlemin sona erdirilmemesi kişinin uğrayacağı zararı karşılamaya değil 

sahip olduğu durumu muhafaza etmeye hizmet eder.  

Hukuka uygun bireysel işlemler dayanaktan yoksun kalmadıkça kural olarak 

geleceğe etkili de olsa sona erdirilemezler559. Yani idarenin kural olarak hukuka uygun 

işlemleri kaldırma yetkisi yoktur560. Hak doğuran hukuka uygun işlemleri kaldırma 

                                                           
552 Bununla birlikte kamu düzenini bozan işlemler bakımından objektif bir ölçüt geliştirmenin çok güç 
olduğu da ortadadır. 
553 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.429. 
554 BÜLBÜL, op. cit., s.66. 
555 DURSUN, op. cit., s.106. 
556 GÜNEŞ, op. cit., s.171. 
557 MEMİŞ, op. cit., s.281. 
558 YAŞAR, op. cit., s.405. 
559 YILDIRIM Ramazan, op. cit, s.92. 
560 ZABUNOĞLU, op. cit., s.417. 
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konusunda idarenin kural olarak yetkisiz olduğunu kabul etmek bu işlemlerin hiçbir 

şekilde kaldırılamayacağı anlamına gelmez. Hukuka uygun işlemlerin dayandıkları 

hukuksal durumda değişiklik gerçekleşmesi hâlinde kaldırılmaları gerekebileceği gibi 

yasada öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda kaldırılmaları da söz konusu 

olabilir561.  

Hak doğuran hukuka uygun idari işlem kanun tarafından açıkça öngörülen 

hallerde yine kanunla belirlenen usule uyularak562 karşı işlem ile sona erdirilir563. Yani 

kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi hukuka uygun şekilde tesis edilen idari 

işlemin geleceğe etkili olarak sona ermesine yol açacaktır564. 

BÜLBÜL karşı işlemin kaldırma işlemi özelliğinde olduğunu belirtmiştir565. Karşı 

işlemle sona erdirilen işlemin geçmişte yarattığı durumlar sona ermeden etkilenmez566. 

Karşı işlem zaman bakımından etkisi yönüyle ele alındığında kaldırma ile aynı 

niteliktedir. Ancak karşı işlem genellikle kanunda devlet memurluğundan çıkarma gibi 

kendine özgü bir kavramla ifade edilir567. Öte yandan karşı işlem yoluyla idari işlemin 

sona ermesi için kanunda belirtilen durumun gerçekleşmesi gerekir. Yani idarenin karşı 

işlem tesis edebilmesi için bu durumun kanunda açıkça öngörülmüş olması gerekir. 

Doktrinde memuriyetten çıkarma durumunun farklı kavramlarla da ifade edildiği 

görülmektedir. KARATEPE disiplin soruşturması sonunda memuriyetten çıkarmayı geri 

alma olarak ifade etmiştir568. Memuriyetten çıkarma işleminin hangi sebeplere bağlı 

olarak hangi idari makam tarafından tesis edileceği kanun ile belirlenir ve disiplin 

soruşturması sonucu memuriyetten çıkarma bir geri alma işlemi ile gerçekleşmez. Şart 

işlemler kanundaki koşullara uyularak karşı işlem yoluyla geleceğe etkili olarak sona 

erdirilebilir569. Yararlandırıcı idari işlemler ancak yasanın öngördüğü şartlar dahilinde 

kaldırılabilirler570. Dolayısıyla hukuka uygun bir atama işlemi ancak karşı işlem yoluyla 

sona erdirilebilir571.  

 

                                                           
561 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdare, s.443. 
562 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.169. 
563 DURAN, İdare, s.423. 
564 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.316. 
565 BÜLBÜL, op. cit., s.8. 
566 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.424. 
567 TAN, Geri Alma, s.12-13. 
568 KARATEPE, op. cit., s.80. 
569 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.199. 
570 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, op. cit., s.1299. 
571 YILDIRIM Vd., op. cit., s.421. 
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b. Hak Doğurmayan Bireysel İşlemlerin Kaldırılması 

Hak doğuran işlemlerin sona ermesi ilgililerin aleyhinde sonuç doğuracağından 

hukuki güvenlik ilkesi gereği bazı koşullara bağlanmaktadır. Ancak idari işlem hak 

doğurmuyor ise sona ermesi ilgililerin aleyhinde sonuç doğurmayacağından bu işlemlerin 

kaldırılması bakımından herhangi bir koşul öngörmeye kural olarak gerek yoktur. Hak 

doğurmayan işlemler bakımından idarenin kaldırma yetkisinin bulunduğu kabul edilir572. 

Hak doğurmayan bireysel işlemler tıpkı düzenleyici işlemler gibi her zaman geleceğe 

etkili olarak sona erdirilebilir573. Yani hak doğurmayan işlemleri kaldırma bakımından 

idare herhangi bir sınırlamaya tabi değildir574. Dolayısıyla hak doğurmayan işlemler 

hukuka aykırı olup olmadıklarına bakılmaksızın kural olarak idare tarafından süre sınırı 

ile bağlı olmadan geleceğe etkili olarak sona erdirilebilir575.  

Hak doğurmayan işlemin kaldırılmasında süre sınırı söz konusu değildir576 ancak 

hak doğurmayan işlemin hukuka uygun olup olmamasına göre idarenin sahip olduğu 

yetkinin görünümü değişebilir.  

Hukuka aykırı işlemin sona erdirilmesi hukuka uygunluk ilkesine uygun olduğu 

gibi hak doğurmayan işlemin sona ermesi de hukuk güvenliğini tehdit etmez. Yani idari 

işlem hem hukuka aykırı hem de hak doğurmayan nitelikte ise ilkeler çatışması oluşmaz. 

Hak doğurmayan hukuka aykırı idari işlemlerin kaldırılmasında ilkeler arasında bir denge 

kurulması söz konusu olmadığından idarenin yetkisini sınırlandırmak için sebep 

bulunmaz. Böyle bir işlemin kaldırılmasında hukuka uygunluk ilkesi ile uzlaştırılması 

gereken bir ilke bulunmadığından idarenin hukuka uygunluk ilkesi gereği işlemi sona 

erdirmesi gerekecektir. 

 İdarenin hak doğurmayan hukuka aykırı işlemleri kaldırma konusunda 

yükümlülük altında olması hukuka uygunluk ilkesinin bir gereğidir. Hak doğurmayan 

hukuka uygun bir idari işlemin kaldırılmasında ise idarenin böyle bir yükümlülük altında 

olduğu düşünülemez. Çünkü asıl olan hukuka uygun işlemin yürürlükte kalmasıdır. Öte 

yandan bu türden işlemlerin ortadan kalkması hukuki güvenlik ilkesini zedelemez. Zira 

hak doğurmayan idari işlemin sona ermesi muhatabının aleyhinde bir durum yaratmaz. 

Kaldırma yetkisinin idare açısından bir görev olduğunu kabul etmemizi gerektirecek bir 

sakatlık söz konusu olmadığından, idarenin hukuka uygun idari işlemi sırf muhatabının 

                                                           
572 BÜLBÜL, op. cit., s.64. 
573 CANDAN, op. cit., s.107. 
574 ATAY, İdare Hukuku, s.546; GÖZLER, op. cit., s.1099. 
575 BÜLBÜL, op. cit., s.64. 
576 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.169. 
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lehinde sonuç doğuracak olması sebebiyle kaldırmak zorunda olduğunu söyleyemeyiz. 

Dolayısıyla hak doğurmayan hukuka uygun işlemi kaldırıp kaldırmama konusunda idare 

seçim şansına sahiptir577. 

Kolluk faaliyetleri kapsamında kamu düzeni nedeniyle idarenin kaldırma yetkisi 

geniş olup değişen şartları dikkate alarak idare daha önce verdiği hukuka uygun izni 

kaldırabilir578. İzin ve ruhsat işlemleri gibi kamu düzeni gerekçesiyle bazı koşulların belli 

bir anda değil sürekli olarak aranması gereken işlemlerin kaldırılması kazanılmış hakkı 

zedeler nitelikte görülemez579.  

 

5. Düzenleyici İşlemlerin Kaldırılması 

Kamu hizmetini düzenleyen yasama organı genel çerçevesini çizdiği konularda 

ayrıntıların düzenlenmesini idareye bırakabilir. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi 

kanun koyucunun yürütme organına düzenleme yetkisi verirken temel ilkeleri ortaya 

koyması, çerçeve çizmesi ve belirsiz, geniş bir alanı yürütmenin düzenlemesine 

bırakmaması gerektiğini ifade etmiştir580. Danıştay’ın bir kararında da idarenin sınırlı, 

tamamlayıcı ve bağımlı bir düzenleme yetkisine sahip olduğundan bahsedilmiştir581.  

Kanunlar gibi idarenin düzenleme yetkisi kapsamında582 tesis ettiği düzenleyici 

işlemler de kaldırılana kadar yürürlükte kalırlar583. Yani düzenleyici işlemin yürürlükten 

kalkması için kural olarak idarenin irade açıklaması gerekir. Bununla birlikte düzenleyici 

işlemin yasal dayanağının ortadan kalkmasıyla kendiliğinden yürürlükten kalkacağına 

ilişkin ileri sürülen görüşlere de rastlamak mümkündür584. DURAN düzenleyici işlemin 

                                                           
577 GÖZLER, op. cit.,1104. 
578 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.606. 
579 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.259. 
580‘‘Kanun koyucu, yasama yetkisinin genelliği ilkesi uyarınca, bir konuyu doğrudan kanunla 
düzenleyebileceği gibi bu hususta düzenleme yapma yetkisini yürütme organına da bırakabilir. Ancak 
Anayasa’da kanun ile düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir 
düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve 
bağımlı bir yetkidir. Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa’nın 7. 
maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı 
yürütmenin düzenlemesine bırakmaması gerekir’’ AYM., E.2015/94, K.2016/27, T.07.04.2016. 
581 ‘‘Öğretide türevsel bir yetki olarak kabul edilen idarelerin düzenleme yetkisinin, yasalarla getirilen 

hükümleri aşacak bir şekilde kullanılamayacağı da idare Hukukunun en temel ilkelerindendir. Dolayısıyla; 
sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir düzenleme yetkisine sahip olan idarenin, Anayasa'da öngörülen ayrıksı 
durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, düzenleme yapmak suretiyle kural koyması 
mümkün değildir.’’ Dan.12.D., E.2012/12593, K.2016/2552, T.26.04.2016, DD., S.143, s.226. 
582 BALTA idari makamların görev alanlarına giren konularda üst hukuk kurallarında açıkça belirtilmese de 
yönetmelik çıkarmalarının mümkün olduğunu ifade etmiştir. BALTA, op. cit., s.125. 
583 DURAN, İdare, s.420. 
584 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, op. cit., s.1295-1296. 
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dayanağı olan kanunun tamamen yürürlükten kaldırılması hâlinde düzenleyici işlemin 

sona ereceğini belirtmektedir585. Dayanak kanunun kaldırılması düzenleyici işlemi 

hukuken sakatlasa da düzenleyici işlemin yürürlükten kalkması sonucunu doğuracağını 

kabul etmek güçtür. Dayanağı olan kanunun ortadan kaldırılması hâlinde düzenleyici 

işlem sakatlanır ancak bu sakatlık düzenleyici işlemin kendiliğinden yürürlükten 

kalkması sonucunu doğurmaz586. 

Devlet hukuk düzeninin varlığı ve devamlılığını korumakla yükümlüdür ve zaman 

içinde meydana gelen değişiklikleri takip ederek kamu yararını sağlamak devletin varlık 

sebeplerinden biridir587. Kamu hizmetini değişen kamu yararına uyumlu hâle getirmek 

zorunlu olarak bu alanı düzenleyen işlemlerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesini 

gerektirir588. İdarenin yürüttüğü hizmetleri kamu yararına uyumlu hâle getirmek için idari 

işlemlerde değişiklik yapması ya da bu işlemleri sona erdirmesi gerekebilir589.  

Düzenleyici işlemleri kaldırmak bakımından idarenin kural olarak yetkili olduğu 

kabul edilir590. Düzenleyici işlemleri sona erdirme bakımından idarenin yetkisi bireysel 

işlemlere göre daha geniştir591. Bireysel işlemlerin gelecekte de sonuç doğurmaya devam 

etmeleri kural iken kamu yararının gerekli kıldığı hallerde düzenleyici işlemler her zaman 

geleceğe etkili olarak sona erdirilebilir592. Yani uyarlanma ilkesinin bir sonucu olarak 

düzenleyici işlem idare tarafından her zaman kaldırılabilir593.  

GÜNEŞ’e göre düzenleyici işlemlerin her zaman kaldırılabileceği görüşü 

isabetsiz olup düzenleyici işlemin yapılmasını isteme hakkı varsa sürdürülmesini isteme 

hakkı da olmalıdır594. TAN ise düzenleyici işlem yapılmasını isteme hakkının bireysel 

                                                           
585 DURAN, İdare, s.421. 
586 GÖZLER, op. cit., s.1094-1095. 
587ÖZYÖRÜK’e göre ‘’düzen (=ordre=nizam), insan toplumunun yaşamasını ve sürmesini mümkün 
kılabildiği ve hattâ böyle bir toplumun varlığının ilk şartı olduğu için, bunda, o toplumu meydana getiren 
herkesin aslı ve hayatî bir yararı vardır. Bu nizam, kamu yararının ta kendisidir. Devlet, bu nizamı korumak 
ve yeni şartlara uydurarak sürdürmek için meydana getirilmiştir.’’ ÖZYÖRÜK Mukbil, İdare Hukuku 
Dersleri, 1972-1973, s.2. 
588 BÜLBÜL, op. cit., s.31. 
589 Ibid., s.3. 
590 BALTA, op. cit., s.186. 
591 YILDIRIM Turan, İptal ve Geri Alma, s.577. 
592 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdare, s.443. 
593 BÜLBÜL, op. cit., s.32. 
594‘’…Yukarıda yaptığımız açıklamalar, kişilerin idareye karşı bir düzenleme yapılmasını istemek hakkı 
bulunduğunu göstermiştir. Bir işlemin yapılmasını isteme hakkı varsa onun muhafazasını da istemek 
hakkını da mantıken mevcut saymak gerekir. Binaenaleyh bu hallerde İdarenin düzenlemeyi 
kaldıramayacağı âşikardır. O halde düzenleyici işlemlerin her zaman kaldırılabileceği iddiası, ilk görüşün 
aksine hatalı bir iddiadır.’’ GÜNEŞ, op. cit., s.169. 
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işleme dayanak olması bakımından kabul edildiğini ve bu hakkın düzenleyici işlemin 

sürdürülmesini isteme hakkının da var olmasını gerektirmediğini ifade etmiştir595.  

Düzenleyici işlemin yürürlükte kalmasını istemek bakımından kişilere hak 

tanınması mümkün değildir596. Kamu hizmetini değişen şartlara uyumlu hâle getirmek 

için idari düzenlemelerde yapılan değişiklikler karşısında kazanılmış hak iddiasında 

bulunulması kural olarak mümkün olmaz597. Dolayısıyla kanunlar gibi idarenin 

düzenleyici işlemleri de her zaman kaldırılabilirler598.  

İdare kamu yararını gerçekleştirmek için sunduğu kamu hizmetine ilişkin 

düzenleyici işlemleri yasa değişiklikleri ile uyumlu hâle getirmek zorundadır. Yürütülen 

kamu hizmetini ilgilendiren kanunlardaki değişiklikler de bu alanda idarenin tesis ettiği 

düzenleyici işlemlerin sona erdirilmesini gerektirebilir599. Öte yandan idare düzenleyici 

işlemi sona erdirme yetkisini yerindelik sebebi ile de kullanabilir ve yerinde olmadığını 

düşündüğü düzenleyici işlemleri değiştirebilir veya tümüyle ortadan kaldırabilir600.  

İdarenin düzenleyici işlemi sona erdirme bakımından sahip olduğu yetkiyi takdir 

yetkisi olarak nitelendirmek mümkündür601. Düzenleyici işlemin yürürlükte kalmaya 

devam etmesi açısından idare bir zorunluluk altında değildir602. Bununla birlikte 

düzenleyici işlemi değiştirme ve kaldırma bakımdan idarenin takdir yetkisi mutlak ve 

sınırsız olarak kabul edilmemektedir603.  

Düzenleyici işlemlerin geleceğe etkili olarak sona erdirilmesinde söz konusu olan 

ana ilke uyarlanma ilkesi olmakla birlikte sona ermenin hukuki güvenlik ilkesini 

zedelememesi ve haklı beklentilerle uyum içinde olması beklenir604. Yani düzenleyici 

                                                           
595 TAN, Geri Alma, s.67. 
596 DURAN, İdare, s.423. 
597 BÜLBÜL, op. cit., s.33. 
598 ONAR, op. cit., C.1, s.552. 
599 BÜLBÜL, op. cit., s.32. 
600 AKSOYLU, op. cit., s.72; ‘‘İdare yeni şart ve ihtiyaçlara uymak veya ihtiyaca aykırılığını sonradan anladığı 
geçerli bir işlemini geleceğe yönelik olarak düzeltmek; bundan başka kanuna aykırı olan işlemini de, işlemin 
yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere yeni işlemle geri almak olanağına sahiptir’’ Dan.DDK., E.1980/620, 
K.1981, T. 09.01.1981, DD., S.44-45, s.142-151; Kararın gerekçesinde her ne kadar düzeltme ifadesi 
kullanılmış ise de kararda belirtilen görüşün kaldırma işlemini kapsadığı izlenimi bulunmaktadır; KAYA 
idarenin kendi içinde yapmış olduğu denetimde de üst makamın alt makamın işlemini yerinde bulmayarak 
kaldırmasının mümkün olduğunu ifade etmiştir. KAYA, op. cit., s.176. 
601 BÜLBÜL, op. cit., s.35;  
602 ATAY, İdare Hukuku, s.546. 
603 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.296. 
604 BÜLBÜL, op. cit., s.28. 
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işlemin sona ermesi karşısında kural olarak kazanılmış hak iddiasında bulunmak605 

mümkün olmasa da haklı beklentilerin korunmasına özen gösterilmelidir. Haklı 

beklentilerin korunmasındaki amaç yaratılan hukuksal durumun ortadan kalkmayacağına 

veya değişmeyeceğine dair bireylerde oluşan inancın korunmasıdır606.  

İdare düzenleme yaparken yürürlükten kalkan düzenleme ile hak sahibi olan 

kişilerin kazanımlarını koruyucu hüküm sevk etmelidir607. Düzenleyici işlemler 

kaldırılmadan önce kişilerin bu işleme bağlı olarak doğan haklarının düzenleyici işlem 

kaldırıldıktan sonra da korunması gerekebilir608.  

İdarenin düzenleyici işlemi kaldırma bakımından sahip olduğu yetki her zaman 

takdir yetkisi görünümünde olmaz. Düzenleyici işlem tesis edildiği anda hukuka aykırı 

olabileceği gibi daha sonra meydana gelen hukuki ya da maddi değişiklikler düzenleyici 

işlemin hukuka aykırı hâle gelmesi sonucunu doğurabilir609. BÜLBÜL’e göre de idare 

hukuka aykırı işlemleri sona erdirmek zorunda olup kişilerin İYUK 10. maddesi 

kapsamında yapılacak başvuru ile hukuka aykırı düzenleyici işlemin yürürlükten 

kaldırılmasını talep edebilmeleri mümkündür610. Hukuka aykırı düzenleyici işlemin 

kaldırılması idare açısından görevdir ve bu işlemler bakımından kaldırma yetkisi bağlı 

yetki niteliğindedir611. 

Bireysel işlem düzenleyici işlem ile düzenleyici işlem ise bireysel işlem ile 

kaldırılamaz612. Yani idarenin kaldırma iradesinin hukuka uygun olması için kaldırılacak 

işlemle maddi açıdan aynı türde bir kaldırma işlemi tesis etmesi gerekir. Öte yandan 

düzenleyici işlemin tesis edilmesinde oluşan etkinin genel olması gibi kaldırılmasının da 

genel nitelikte etki yaratması gerekir. Hukuksal bir statüdeki belli kişileri etkileyecek 

şekilde, esasında sübjektif olan, bir sona erme mümkün değildir613.  

 

 

                                                           
605 GİRİTLİ-AKGÜNER ‘hak kazandırıcı düzenleyici işlemler’ ifadesini kullanıp, bu türden işlemlerin her 
zaman kaldırılabileceğinden ve yürürlük süresince idare edilenlerin kazandıkları hakların korunacağından 
bahsetmişlerdir. GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.169. 
606 BÜLBÜL, op. cit., s.42. 
607 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, op. cit., s.1297. 
608 KALABALIK, op. cit., s.404. 
609 ATAY, İdare Hukuku, s.546. 
610 BÜLBÜL, op. cit., s.39-40. 
611 ATAY, İdare Hukuku, s.546. 
612 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.585. 
613 ONAR, op. cit., C.1, s.561. 
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C. DEĞİŞTİRME 

İdari işlemin yerine yeni bir işlem tesis edilerek geleceğe yönelik sona erdirilmesi 

değiştirme olarak ifade edilmektedir614. BÜLBÜL değiştirme işlemini ‘‘bir idari işlemde 

yürürlüğe girdikten sonra geleceğe etkili olacak biçimde değişiklik yapılması’’ olarak 

açıklamaktadır615. İdari işlemin değiştirilmesi kural olarak değiştirme işleminin tesis 

edildiği andan itibaren sonuç doğurur616.  

İdarenin mevcut düzenleyici işleme sadece yeni hükümler ekleyerek değişiklik 

yapması da mümkündür ancak bu değişiklik idari işlemin sona ermesini ifade etmez617. 

İdari işlemin sona ermesi kapsamında incelediğimiz değiştirmede kaldırılan işlem ve yeni 

tesis edilen işlem olmak üzere iki işlem söz konusudur618. İdari işlem değiştirilirken 

kaldırılan bir işlemin yerine aynı zamanda yeni bir işlem tesis edilir619. Değiştirmede tesis 

edilen işlemin önceki işlemin yerini alması söz konusudur620.  

Değiştirme kaldırmanın bir türü olarak görülebilir621. Doktrinde değiştirmenin 

idari işlemin kaldırılması kapsamında incelenmesi gerektiğini ifade eden yazarlar da 

bulunmaktadır622. Değiştirme işlemi kaldırma işlemi ile benzerlik göstermekle birlikte 

değiştirme işleminde yürürlükten kaldırılan işlemin yerine yeni bir işlem tesis 

edilmektedir623. Değiştirme işlemi daha çok düzenleyici işlemler bakımından söz konusu 

olur624. Değiştirmede idari işlem değişmiş olarak varlığını sürdürür, yani tümüyle 

kaldırılmış olmaz625.  

Değiştirme işlemi idarenin yüklendiği hizmetin gereklerinde zaman içinde 

meydana gelen farklılaşma ve hukuka uygunluk nedenlerinden doğmaktadır626. Yani 

kamu hizmetinin gereklerinin zaman içinde değişmesi idareyi daha önce tesis ettiği idari 

işlemi değiştirmeye itebilir. GÜNEŞ’e göre hukuki değişiklik veya maddi bir olay 

                                                           
614 GÜNDAY, op. cit., s.182. 
615 BÜLBÜL, op. cit., s.8. 
616 TAN, Geri Alma, s.11. 
617 BÜLBÜL, op. cit., s.8-9. 
618 DURSUN, op. cit., s.107. 
619 DURAN, İdare, s.421. 
620 DURSUN, op. cit., s.107. 
621 Ibid. s.107. 
622 BÜLBÜL, op. cit., s.9; Kısmî ilgaya değiştirme de denilebildiği, değiştirmenin bağımsız bir kurum olmadığı 
hakkındaki görüş için Bkz. GÖZLER, op. cit., s.1097. 
623 ATAY, İdare Hukuku, s.544. 
624 DURSUN’a göre değiştirme işleminin genellikle düzenleyici işlemler bakımından söz konusu olması 
bireysel işlemlerde kazanılmış haklara saygı ilkesinin gündeme gelmesi ile de ilgilidir. DURSUN, op. cit., 
s.107. 
625 TAN, Geri Alma, s.12. 
626 ATAY, İdare Hukuku, s.544-545 
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gerektirmese de idarenin olayların nitelendirmesi bakımından farklı bir düşünceyi 

benimsemesi değiştirme yetkisinin kullanılması için yeterlidir627. 

İlgilisine yükümlülük getiren işlemler bakımından kural olarak idarenin 

değiştirme yetkisine sahip olduğunu kabul etmek gerekir628. Ancak idarenin tüm idari 

işlemler bakımından geçerli olacak mutlak bir değiştirme yetkisinden söz etmek mümkün 

değildir. İdare değiştirme işleminde hukuki güvenlik ilkesini gözetmek durumundadır. 

Bu yüzden ilgilinin lehinde sonuç doğuran idari işlemlerin değiştirilmesinde hukuki 

güvenlik ilkesi gereği idarenin yetkisinin sınırlandırılması gerekebilir. İlgililerin lehinde 

doğan sonuçların korunabilmesi için kural olarak hukuka aykırı bireysel işlemlerin 

değiştirilmesinde de geri alınmasında olduğu gibi dava açma süresi koşulu 

uygulanmalıdır629.  

İdarenin değiştirilen düzenleyici işleme dayanarak tesis ettiği bireysel işlemlerin 

bu değişiklikten etkilenmesi geriye yürümezlik ve kazanılmış haklara saygı ilkeleri ile 

bağdaşmaz630. Bununla birlikte güvenlik gibi gerekçelerin zorunlu kıldığı hâllerde 

düzenleyici işlemde yapılan değişikliğin kesinleşmiş bireysel işlemleri etkilemesinin 

mümkün olduğu söylenebilir631. Düzenleyici işlemlerin kişilerin lehinde olması idarenin 

düzenleyici işlemi değiştirememesine neden olmaz632. 

Düzenleyici işlemin değiştirilmesi kişilerin beklemediği bir anda gerçekleşebilir 

ve bu durumdan düzenleyici işlemin ilgilendirdiği kişilerin olumsuz olarak etkilenmeleri 

söz konusu olabilir. ZABUNOĞLU’na göre düzenleyici işlemlerin sona ermesinde 

uygulanma süresi ve ilgililer yönünden yarattığı durumlar dikkate alınarak geçiş 

hükümleri getirilmesi gerekir633. Düzenleyici işlemlerde yer alan geçiş hükümleri 

düzenleyici işlemlerdeki beklenmedik değişikliklerin kişiler üzerinde yaratacağı olumsuz 

etkileri önlemektedir634. 

                                                           
627 GÜNEŞ, op. cit., s.170. 
628 BALTA’ya göre ‘’şayet ilgili hukuk kuralı veya idari hizmetin yararı engel değilse, adalet ve eşitlik ilkeleri 
gözetilmek şartile, yükümleyici ve olumsuz bir işlemi değiştirmeye veya kaldırmaya hukuksal olanak 
vardır.’’ BALTA, op. cit., s. 185. 
629 ATAY, İdare Hukuku, s.544. 
630 GÖZLER, op. cit., s.1101; GÜNEŞ düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi ve kaldırılmasının eski düzenleme 
zamanındaki olaylara etki etmeyeceğini, bunun sebebinin sübjektif durumların dokunulmazlığı değil idari 
işlemin geriye yürümezliği olduğunu ifade etmiştir. GÜNEŞ, op. cit., s.171. 
631 GÖZLER, op. cit., s.1101. 
632 TAN, Geri Alma, s.67. 
633 ZABUNOĞLU, op. cit, s.416. 
634 BÜLBÜL, op. cit., s.46-47. 
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İdare kanunun öngördüğü çerçeve içinde düzenleyici işlemi değiştirmek 

bakımından takdir yetkisine sahip olup635 düzenleyici işlemi herhangi bir talebe ihtiyaç 

duymadan değiştirebilir. Bunun yanında düzenleyici işlemin değiştirilmesi için ilgililerin 

talepte bulunmaları ve talebin reddi halinde ise yargı yoluna başvurmaları söz konusu 

olabilmektedir. Danıştay Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Yönetmeliği’nin 

3. Maddesinin (c) bendinin ‘‘Yetkili Konut Dağıtım Komisyonu: Adalet Teşkilatını 

Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu’nu, İdari Yargının Bulunmadığı yerlerde Adli Yargı 

Adalet Komisyonunu, İdari Yargının bulunduğu yerde ise İdari Yargıdan da bir hâkimin 

katılımıyla oluşan komisyonu ifade eder’’ şeklinde değiştirilmesi için yapılan başvurunun 

reddine ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onamıştır636. Yani uygulamada idare 

yargı kararı ile düzenleyici işlemi belli bir doğrultuda değiştirmeye zorlanabilmektedir. 

Danıştay düzenleyici işlemin değiştirilmesi talebiyle yapılan başvuruda İYUK 11. 

maddesinin uygulanamayacağını, bu işlemlerin çeşitli hazırlayıcı işlemler ardından en üst 

idari makamca kabul edildiklerini, bireysel işlemler bakımından söz konusu olan dava 

açılmadan önce yapılan idari denetimin düzenleyici işlemler bakımından söz konusu 

olamayacağını belirtmiştir637. Kanımızca düzenleyici işlemler bakımından İYUK 11. 

maddesinin uygulanmamasının herhangi bir hukuksal dayanağı bulunmadığından karara 

katılmak mümkün değildir. Zira bu madde dava açma süresini durdurma yönüyle hak 

arama özgürlüğü ile de ilgili olup açık bir düzenleme olmadığı sürece yorum yoluyla 

kişilerin düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi için yapacakları idari başvurunun dava 

açma süresini durdurmayacağı öne sürülemez. Kaldı ki idare uzun hazırlık evresi sonunda 

tesis etmiş olsa da düzenleyici işlemi değiştirme, geri alma ve kaldırma yoluna 

                                                           
635 GÜNEŞ, op. cit., s.170. 
636 Dan.5.D., E.2012/3809, K.2013/721, T.07.02.2013, DD., S.133, s.157-159; Karşı oyda davanın adli 
yargıda görülmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
637 ‘’…Düzenleyici işlemler ise, idarelerin ilgili birimlerince gerçekleştirilen çeşitli hazırlayıcı işlemlerin 
ardından, en üst karar organları veya hiyerarşik olarak en üst makamlarınca kurulmaktadır. Çeşitli 
aşamalardan geçerek idarenin en üst karar organı veya hiyerarşik makamınca kurulan bu işlemlerin, 
bireysel işlemlerde olduğu gibi dava açılmadan önce idari denetime tabi tutulması, bu işlemlerin anılan 
niteliklerinden dolayı uygun ve fayda sağlayıcı değildir. Bu nedenle, değinilen 11. maddenin düzenleyici 
işlemleri de kapsadığının kabulü mümkün olmayıp düzenleyici işlemlere karşı 11. maddede öngörülen 
şekilde bir başvurunun dava açma süresini durduğunun kabulü de olanaklı değildir. Bu durumda,  davacı 
Sendikanın, 16.12.2010 günlü dilekçesiyle, Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, 
Seyahatlar ve Hediye Uygulaması" konulu 2005/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin, "Geçici Görev ve 
Refakat Gibi Nedenlerle Yapılan Seyahat İşlemleri" başlıklı (B) maddesi'nin (3) numaralı bendinde yer alan 
ve üst düzey yöneticiler dışındaki kamu personeline, görevleri nedeniyle yurtiçi seyahatlerinde uçakla 
seyahat imkanı tanınmamasına ilişkin hükmünün değiştirilmesi ve söz edilen imkanın tüm kamu 
personeline tanınması istemiyle yaptığı başvurunun 2577 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca dava açma 
süresini durduran bir başvuru ve bu başvuruya verilen yanıtın aynı Kanun'un 7. maddesinde belirtilen 
uygulama işlemi olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır.’’ Dan.5.D., E.2011/867, K.2011/1600, 
T.25.03.2011, DD., S.128., s.158. 
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gidebildiğine göre ilgilinin idareye bu amaçla başvuru yapmasında da hukuksal bir engel 

bulunmadığını kabul etmek gerekir. Öte yandan kararda düzenleyici işlemlerin dava 

öncesi yapılacak idari denetiminin fayda sağlayıcı olmayacağından bahsedildiği 

görülmektedir. Fakat pozitif hukukta düzenleyici işlemlerle ilgili yapılacak idari başvuru 

ve idari denetimin fayda sağlayıp sağlamayacağının dikkate alınmasını gerektirecek bir 

kural bulunmamaktadır. 

 

D. DÜZELTME  

İdarenin idari işlem tesis edilirken yapılan hataların düzeltilmesi için işlem tesis 

etmesi mümkündür. DURAN düzeltmeyi ‘‘bir işlem ve kararın geçmişte ve gelecekte 

doğrusunu yanlışının yerine koymak’’638 şeklinde tanımlamıştır. İdarenin tesis ettiği 

düzeltme işlemi idari işlemin doğurduğu sonuçları etkilemez ve düzeltilen işlemin 

doğurduğu sonuçlar düzeltme işlemi sonrasında da varlığını sürdürür639. Yani tesis edilen 

işlemin düzeltme işlemi olduğundan bahsedebilmek için düzeltilen idari işlemin sonucu 

etkilenmemeli ve düzeltilen işlemin içeriğinin değiştirilmiş olması sonucu da 

doğmamalıdır640. 

Düzeltme işlemi sınırlı bir işlemdir ve düzeltilecek işlemin bir kısmı üzerinde 

gerçekleştirilir641. Bir işlemin tümüyle hatalı yapıldığından bahisle düzeltilmesi hâlinde 

işlemin kaldırıldığı kabul edilmelidir642. Öte yandan düzeltme işlemi idarenin takdir 

yetkisine dayalı olarak yaptığı işlemlerde yapılan tercihin değiştirilmesi sonucunu da 

doğurmamalıdır. 

BALTA basitçe anlaşılabilen ve işlem üzerinde herhangi bir etki yaratmayan 

zararsız hataların işlemi hukuka aykırı kılmayacağını, bu hataların geçmişe etkili olacak 

şekilde düzeltilebileceğini ifade etmiştir643. İdari kararı alan makamın iradesinin işlem 

metnine hatalı yansıdığı hâllerde, yeni bir unsur içermeyecek olan düzeltme işleminin 

geçmişe etkili olarak tesis edilmesi mümkündür644. Dolayısıyla düzeltme geleceğe veya 

geçmişe ya da hem geçmişe hem de geleceğe etkili olarak yapılabilir645. 

                                                           
638 DURAN, İdare, s.421. 
639 YAŞAR, op. cit., s.411. 
640 DURSUN, op. cit., s.108. 
641 Ibid., s.108. 
642 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.422. 
643 BALTA, op. cit., s.159. 
644 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.316 
645 DURSUN, op. cit., s.108. 
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GÜNDAY düzeltme işleminin geçmişe etkisi yönünden değerlendirildiğinde geri 

alma işlemine benzediğini ifade etmiştir646. DURSUN’a göre düzeltme işlemi geri almaya 

nazaran geriye yürüme yasağının daha bariz bir istisnasıdır647. Bununla birlikte düzeltme 

işlemi düzeltilen işlemin sonucunu değiştirmeyeceğinden geçmişe dönük etki yaratması 

hukuk güvenliğini tehdit etmez. Dolayısıyla düzeltme işlemi bakımından kural olarak 

idarenin yetkisinin sınırlandırılmasına gerek yoktur. Bununla birlikte idarenin tesis ettiği 

işlemi düzeltme işlemi olarak nitelendirmiş olması değil işlemin gerçek niteliği önemli 

olduğundan işlem geri alma niteliğinde ise belli koşullara tabi olacaktır.  

 

E. GERİ ALMA  

1. Tanım ve Kapsam 

İdari işlemin geçmişe etkili olarak idarenin iradesi ile sona erdirilmesi geri alma 

işlemi ile gerçekleştirilir. TAN’a göre ‘‘idari işlemin geri alınması onun yapıldığı 

tarihten itibaren - ex tunc - hukuki hayattan silinmesi, çıkarılması demektir.’’648 ATAY 

geri almayı ‘‘hata yaparak hukuka aykırı işlem tesis eden idareye bu hukuka aykırılığa 

geçmişe yönelik olarak kısa bir süre içinde son verme hakkının hukuken tanınması’’ 

olarak ifade etmiştir649. ERGUVAN ise geri alma işlemini ‘’daha önceden yapılmış 

hukuka aykırı bir işlemi idarece re’sen veya ilgilisinin başvurusu üzerine ve kural olarak 

belirli süreler dahilinde ilk yapıldığı tarihten itibaren hukuk düzeninden kaldıran; hukuki 

sonuçları itibariyle yargısal iptal kararına hemen hemen denk sonuçlar doğuran ve idari 

işlemin geriye yürümezliği ilkesinin en önemli istisnasını oluşturan bir idari işlem’’ 

şeklinde tanımlamıştır650. BALTA’ya göre ‘‘Bozuk bir idarî işlemi geri alma, onu 

ortadan kaldırıp hükümsüz hale getiren karşı bir idarî işlemdir.’’651 Geri alma işleminde, 

geri alınan işlemi tesis edildiği andan itibaren tüm hükümleriyle birlikte geçersiz sayma 

                                                           
646 ‘’Düzeltme, geçmişe yönelik olması dolayısıyla geri almaya, geleceğe yönelik olması dolayısıyla da 
kaldırmaya eş bir işlemdir.’’ GÜNDAY, op. cit., s.183. 
647 DURSUN bu durumu düzeltme işleminde geçmişe etkili sona ermenin yanında işleme yeni bir kısım 
eklenmesine bağlamıştır. DURSUN, op. cit., s.108-109. 
648 TAN, Geri Alma, s.5. 
649 ATAY, İdare Hukuku, s.547-548. 
650 ERGUVAN Derya Deviner, Yargı Kararları Işığında İdari İşlemin Geriye Yürümezliği İlkesi ve Geri Alma 
İstisnası, 1. Bası Ankara 2017, s.265.  
651 BALTA, op. cit., 171; Yazar karşı işlem ifadesini kullanmış ise de bu kavramın genel olarak kanunun 
öngördüğü koşulların gerçekleşmesi hâlinde işlemin geleceğe etkili olarak sona ermesinde kullanıldığını 
belirtmek gerekir. 
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iradesi bulunur652. Yani geri almada, idarenin idari işlemi sona erdirme konusunda zaman 

bakımından genişlemiş, geçmişi de kapsayan bir yetkisi söz konusudur. 

Genel olarak geri alma işlemi, hukuka aykırı işlemleri hukuk sisteminden 

çıkarmak için tesis edilir653. İdari işlemin geri alınması idarenin hukuka aykırı işlemlerini 

yargı kararına gerek olmadan hukuk âleminden çıkarmasını sağlayan bir yoldur654. Bu 

bakımdan geri alma, yargının devreye girmesine gerek kalmadan hukuka uygunluk 

ilkesinin hayata geçirilmesine hizmet eder. Geri alma işlemi hukuka uygun olarak 

yapıldığı durumda uyuşmazlığın yargı yoluna başvurulmasına gerek kalmadan sona 

erdirilmesini sağlayabilir. Şu hâlde geri alma işlemi, idarenin işlemleri üzerinde yapacağı 

denetimde hukuka aykırı işlemleri hukuk âleminden çıkarmak için kullanacağı etkili bir 

araçtır. Bununla birlikte idare hukuka aykırı işlemi geri almak dışında doğurduğu 

sonuçları da ortadan kaldırmak zorundadır655. Bu yüzden tam anlamda bir geri alma 

işlemi tesis etmek esas itibarıyla zordur656. 

Kanun koyucu her ne kadar İYUK 11. maddede idari işlemin geri alınmasından 

açıkça bahsetmiş olsa da idari işlemin geçmişe etkili olarak sona ermesi konusunda 

kavram birliği olduğundan bahsetmek mümkün değildir. TAN kanunda geri almayı ifade 

etmek üzere iptal kavramı kullanılmasını idari işlemi geri alacak makamla 

ilişkilendirmiştir657. DURSUN ise geri almanın iptal kavramı ile ifade edilmesini yargısal 

iptal ile geri almanın aynı sonuçları doğurmasına bağlamaktadır658. Ancak iptal 

kavramının geçtiği bazı düzenlemelerde kastedilen kaldırma işlemidir659. Kanımızca bu 

terimlerin bilinçli kullanımından değil özensiz kullanımından söz etmek daha doğru olur. 

Doktrinde idari işlemin geri alınması konusunun yeterince incelenmemiş olmasının da660 

kavramların kullanımında yerleşik bir uygulamanın bulunmamasını belli oranda 

etkilediğinden bahsedilebilir. 

 

                                                           
652 DURAN, İdare, s.421. 
653 ZABUNOĞLU, op. cit., s.417. 
654 YAŞAR, op. cit., s.397. 
655 BALTA bu durumu ‘’etkiyi giderme ödevi’’ olarak ifade etmiştir. BALTA, op. cit., s. 174. 
656 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.584. 
657 TAN, Geri Alma, s.90. 
658 DURSUN, op. cit., s.101. 
659 BÜLBÜL iptal ifadesinin idari işlemin geleceğe etkili olacak şekilde sona erdirilmesi anlamında 
kullanılabildiğini, örnek olarak verdiği Türk vatandaşlığı kazanma kararının iptaline ilişkin düzenlemede 
iptal kararının karar tarihinden yürürlüğe gireceğinin kastedilmesinin de iptalin yürürlükten kaldırma 
anlamında kullanıldığını gösterdiğini belirtmiştir. BÜLBÜL, op. cit., s.5. 
660 Geri alma konusuna idare hukuku eserlerinde ayrılan yerin yetersiz olduğu hakkında GÖZLER’in 
tespitleri için Bkz. GÖZLER, op. cit., s 1106-1107. 
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2. Geri Almanın Kaldırma ve İptal ile Karşılaştırılması 

İdari işlemin sona erme nedenlerinden biri olan geri alma ile diğer sona erme 

nedenleri arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. İdari işlemin geri alınmasının diğer 

sona erme nedenleri olan kaldırma ve iptal ile karşılaştırılmasında fayda vardır.  

Geri alma ve iptal biri idarenin iradesiyle biri ise yargı kararıyla gerçekleşir ancak 

geri alma ile iptalin zaman bakımından etkileri aynıdır661. İptal kararı içtihatlarda kabul 

edildiği üzere idari işlemi tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırır. Geri alma işlemi 

ile idari işlemin sona ermesi de işlemin tesis edildiği tarihe kadar geri yürür. Dolayısıyla 

idari işlemin geri alınması ile iptali arasında doğurdukları sonuçlar bakımından bir fark 

söz konusu değildir662.  

 Geri alma ve iptal birinin idari işlemle diğerinin ise yargı karar ile gerçekleşmesi 

bakımından birbirinden ayrılırlar. Geri alma işleminin de sona erdirilmesi mümkün olup, 

geri alma işlemi kesin hüküm niteliği taşımaz663. İdarenin tesis ettiği geri alma işlemini 

hukuka uygun bir nedene dayanarak belli koşullara tabi olarak sona erdirmesi 

mümkündür. Yani geri alma işlemi de geri alınabilir664 ve geri alınan ilk işlemin tekrar 

yürürlüğe girmesi sağlanabilir.  

İdari yargının iptal kararı verebilmesi idari işlem aleyhine menfaati ihlal edilen 

ilgililerin iptal davası açmasına bağlıdır. Yani idare yargıcı resen harekete geçerek 

hukuka aykırı bir idari işlemi iptal edemez. Ancak idare kendiliğinden harekete geçerek 

idari işlemi geri alabilir ve çoğu kez geri almakla yükümlüdür665.  

Kaldırma ve geri alma idarenin iradesine bağlı olması bakımından benzerlik taşısa 

da kaldırma işlemi ile geri alma işleminin zaman bakımından etkileri farklıdır. Öte yandan 

kaldırma hem hukuka uygun hem de hukuka aykırı işlemler bakımından söz konusu 

olabiliyor iken geri alma kural olarak hukuka aykırı işlemler bakımından gündeme gelir. 

İdari işlemler tesis edildikleri anda var olan hukuk kurallarına aykırı olabilecekleri 

gibi daha sonra meydana gelen bazı değişiklikler de idari işlemi sakatlayabilir. Bununla 

                                                           
661 GİRİTLİ-AKGÜNER op. cit., s.168. 
662 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.323; ERGUVAN, geri alma işleminin de geri alınabilmesi ve iptal 
edilebilmesi, iptal kararının ise kesin hüküm gücüne sahip olmasından dolayı iptal ve geri almanın 
sonuçlarının ‘‘hemen hemen denk’’ olduğu görüşündedir. ERGUVAN, op. cit., s.265; TAN’a göre bu iki 
kurumun sonuçları arasında ‘‘büyük paralellik’’ bulunur. TAN, Geri Alma, s.11; Kanımızca hukuka uygun 
bir geri alma işlemi ile iptal kararının -niteliklerini bir tarafa bırakırsak- aynı sonuçları yarattıklarını ifade 
etmekte sakınca olmadığı söylenebilir. 
663 TAN, Geri Alma, s.134. 
664 BALTA, op. cit., s.171. 
665 Ibid., s. 174. 
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birlikte idari işlemin sakatlanması sonucu doğuran durumun hangi anda meydana geldiği 

işlemin tabi olacağı sona erme nedeni bakımından önem taşır. İdari işlemin tesis 

edildikten sonra hukuka aykırı hale gelmesi esas itibari ile geri alma değil kaldırma 

nedenidir666.  

İptal davasının konusu idari işlem olduğundan bu işlemde meydana gelecek 

değişim iptal davasını etkiler ancak geri almanın aksine idari işlemin kaldırılması devam 

eden iptal davasını konusuz bırakmaz667. Bununla birlikte dava devam ederken işlemin 

geri alınması halinde her ne kadar iptal kararı verilmesine gerek kalmamış olsa da idare 

aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmesi gerekir668. Yani geri almış olsa da bu işlemi 

tesis ederek dava açılmasına sebep olan idare, ortaya çıkan yargılama giderlerinden 

sorumlu tutulmalıdır. 

İdari işlemin kaldırılması da geri alınması gibi idare tarafından tesis edilen bir 

idari işlem ile gerçekleştirilir. Bunun yanında kaldırma ve geri alma işlemleri idare 

tarafından resen tesis edilebileceği gibi yapılacak başvuru üzerine de tesis edilmeleri 

mümkündür. Danıştay bir kararında ‘‘…davacıya kınama cezası verilmesi yolundaki 

işlemin idarece kaldırıldığı anlaşıldığından, davanın, disiplin cezası ile cezalandırılması 

işleminin iptali istemine yönelik kısmı hakkında, konusunun kalmaması nedeniyle karar 

verilmesine yer olmadığına’’669 karar vermiştir. Karar incelendiğinde davalı idarenin 

davacının yapmış olduğu başvuru üzerine disiplin cezasını kaldırdığını mahkemeye 

bildirdiği görülmektedir. Bununla birlikte disiplin cezasını sona erdiren işlemin açıkça 

geçmişe de etkili olacak şekilde tesis edilip edilmediğinin araştırılması, şayet işlem 

geleceğe etkili ise davaya devam edilmesi gerekir. Bu kararda da görüldüğü gibi hukuksal 

durumu doğru analiz edebilmek bakımından kaldırma ve geri alma kavramlarının özenli 

kullanılmasında fayda bulunmaktadır. 

Kaldırmanın aksine idari işlemin geriye yürümezlik ilkesine istisna 

oluşturduğundan geri almayı incelediğimiz bu kısımda idari işlemin yürürlüğe girişi ve 

geriye yürümezlik ilkesinin açıklanmasında da fayda bulunmaktadır. 

 

 

                                                           
666 TAN, Geri Alma, s.10. 
667 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.323. 
668 ATAY, İptal Davası, s.56. 
669 Dan.10.D., E.1985/169, K.1986/31, T.21.01.1986, DD., S.64-65, s.410-414. 



92 
 

 

3. İdari İşlemin Yürürlüğe Girişi ve Geriye Yürümezlik İlkesi 

 

a. İdari İşlemin Yürürlüğe Girişi 

İdari işlemin sona ermesi konusu açısından, özellikle geçmişe etkili olarak sona 

erme durumunda, idari işlemin yürürlüğe girme anının bilinmesi gerekir. İdari işlemlerin 

tabi olduğu geriye yürümezlik ilkesi açısından işlemin tesis edildiği tarih önemlidir670. 

İdari işlemin geriye yürüyüp yürümediğini tespit edebilmek için işlemin yürürlük tarihi 

bilgisine ihtiyaç duyulur671. Zira idari işlem kural olarak tesis edildiği tarihten geleceğe 

dönük olarak hukuksal durumlarda değişiklik yaratabilir. Öte yandan idari işlemin tesis 

edilme tarihi idari işlemin denetiminde dikkate alınacak hukuk kurallarının tespiti 

açısından gereklidir672. Çünkü idari işlemler tesis edildikleri tarihteki hukuka 

uygunlukları yönünden denetlenirler673.  

İdari işlemin yürürlüğe girişini açıklayan iki farklı görüş bulunmakta olup674, bu 

görüşler imza teorisi ile yayın ve bildirim teorisi kapsamında açıklanmaktadır675.   

İmza teorisine göre idari işlem imzalanması ile tamamlanır ve yürürlüğe girer, 

işlemin unsuru olarak görülmeyen tebliğ, yayın ya da ilan işlemin yürürlüğü ile değil ileri 

sürülmesi ile ilgilidir.676 Bu teoriye göre idari işlemin yetkili idari makam tarafından 

imzalanmış olması hukuki sonuçlarını doğurmaya başlaması için yeterlidir677. Ancak 

idari işlemin uygulanabilmesi, yayınlanması ya da bildirilmesine bağlıdır678. Bununla 

birlikte bu kuralın yararlandırıcı işlemler bakımından geçerli olmadığı, yararlandırıcı 

işlemlerin imza anından itibaren uygulanabileceği kabul edilmektedir679. 

                                                           
670 TAN, İdare, s.266. 
671 BIYIKLI Hasan İsmet, Fransız ve Türk Hukuk Sistemlerinde İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi, DD., 
S.11, 1972, s.86. 
672 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.314; DURAN, İdare, s.412. 
673 BALTA, op. cit., s.164. 
674 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdare, s.414. 
675 AKILLIOĞLU Tekin, Yönetsel İşlemlerde Yürürlüğe Giriş Sorunu, AİD., 1979, C.12, s.33; KANLIGÖZ, op. 
cit., s.175; AKEL Yıldız, İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girişi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011, s.12-13. 
676 AKILLIOĞLU, op.cit., s.33-34; AKEL’e göre ileri sürülebilme kısaca; idarenin işlemin muhatabından 
işleme uymasını isteyebilmesi ve gerçekleştireceği eylemler ve işlemlerde bu işlemi dikkate alabilmesini, 
işlemin muhatabının ise idareden bu işlemin göz önünde bulundurulmasını talep edebilmesini ifade eder. 
AKEL, op. cit, s.35. 
677 KANLIGÖZ, op. cit., s.175; AKEL idari işlemin imza ile hukuki varlık kazanması, imzalandığı tarihteki 
hukuka uygunluk yönünden denetlenmesi, bazı işlemler için geri alma süresinin imzadan itibaren 
başlaması ve tebliğ edilmese de işleme karşı dava açılabilmesi sebeplerine bağlı olarak imza teorisinin  
işlemin imzadan itibaren yürürlüğe girdiğini savunduğunu ifade etmiştir. AKEL, op. cit., s.27-28. 
678 KANLIGÖZ, op. cit., s.175. 
679 AKILLIOĞLU, op. cit., s. 34. 
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İmza teorisi işlemin uygulanabilirliğini bildirime bağlarken yararlandırıcı 

işlemlerin bu kuralın dışında tutulması, hukuki güvenlik ilkesi ile açıklanabilir. Zira 

ilgilinin yararına olan işlemin bildirimden önce uygulanması kural olarak hukuki 

güvenlik ilkesini zedelemez.  

İdari işlemin yürürlüğe girişini açıklayan diğer teori olan yayın ve bildirim 

teorisinde, işlemin imzalanmış olması yürürlüğe girmesi için yeterli görülmemekte tüm 

idari işlemlerin yayın ya da bildirim ile yürürlüğe gireceği kabul edilmektedir680. Bu 

teoriye göre idari işlemin bildirilmesi işlemin hem uygulanabilmesi hem de yürürlüğe 

girmesi için gereklidir681 ve işlemin açıklanması işlem açısından tamamlayıcı bir rol 

oynar682. Bu görüşe göre yararlandırıcı işlemlerin geriye yürüme şartlarına uygun 

durumlarda imza tarihinden itibaren yürürlüğe girebilecekleri kabul edilmektedir683.  

Yayın ve bildirim teorisi işlemin yürürlüğünü yayın ve bildirime bağlarken 

yararlandırıcı işlemleri bu kuralın dışında tutması da imza kuramında olduğu gibi hukuki 

güvenlik ilkesi ile açıklanabilir. Zira yararlandırıcı işlemlerin imzadan itibaren yürürlüğe 

girmesi, uygulanması ve geriye yürümesi kural olarak hukuki güvenlik ilkesini 

zedelemez.  

İdari işlemin yürürlüğe girişine ilişkin iki kuramın ortak noktası idari işlemin 

tamamlanmakla yürürlüğe gireceğinin kabul edilmesidir684. Yani idari işlem 

tamamlanmakla yürürlüğe girmiş olur ve işlemin tamamlanma tarihi yürürlük tarihidir. 

Her iki teori de işlemin yürürlüğe girmesi için tamamlanması gerektiğini belirtseler de 

idari işlemin tamamlanma koşullarında ayrılmaktadırlar. İmza teorisine göre idari işlem 

imza ile tamamlanırken yayın ve bildirim teorisine göre işlemin bildirimi ve yayını 

tamamlayıcı role sahiptir685.  

BALTA idari işlemi etki derecesi yönünden hazırlayıcı işlem, asli işlem ve 

tamamlayıcı işlem şeklinde bir ayrıma tabi tutmuş;686 işlemin hukuki netice doğurmasının 

işlemin bildirilmesi gibi tamamlayıcı bir işleme bağlı bulunduğunu belirtmiştir687. 

AKILLIOĞLU idari işlemin esası üzerindeki tartışmanın sona ermesinin tamamlanma 

için yeterli olmadığını, işlemin tamamlandığından bahsedebilmek için tamamlayıcı işlem 

                                                           
680 Ibid., s.35. 
681 TAN, İdare, s.266. 
682 KANLIGÖZ, op. cit., s.176. 
683 AKILLIOĞLU, op. cit., s.36. 
684 AKEL, op. cit., s.26; AKILLIOĞLU, op. cit, s.43. 
685 AKEL, op. cit., s.18. 
686 BALTA, op. cit., s.156-157. 
687 Ibid., s.179-180. 



94 
 

olan tebliğ ve yayının gerekli olduğunu ifade etmiştir688. GÖZLER ise‘‘idarî işlemlerin 

‘ilgililerine duyurulma’sıyla yürürlüğe gireceğini’’ ifade etmenin mümkün olduğunu 

belirtmiştir689.Yazarların benimsedikleri görüşe göre idari işlemin muhatabın bilgisine 

sunulmadan yürürlük kazandığından bahsetmek mümkün değildir.  

Doktrinde idari işlemin imza ile tamamlanacağını savunan görüşlere de rastlamak 

mümkündür. Örneğin DURAN idari işlemin yetkili makam tarafından imzalanmasının 

işlemin gerçekleşmesi için yeterli olduğunu, işlemin tebliği ya da yayınlanmasının 

işlemin gerçekleşme şartı olmadığını belirtmiştir690. TAN’a göre de idari işlem yetkili 

makam tarafından imzalanmakla tamamlanır691. ONAR, işlem esnasında var olması 

gereken ve ilgililer bakımından teminat niteliği taşıyan ilan dışında, ilan yapılmamış 

olmasının işlemin tamamlanmasına engel olmayacağını ifade etmiştir692.  SANCAKDAR 

ise tebliğ ve ilanın idari işlemin gerçekleşme şartı olmadığını,693 işlemin imzalanmakla 

yürürlüğe gireceğini belirtmiştir694.  

Doktrinde idari işlemin uygulanabilirliği, ileri sürülebilirliği ile yürürlüğünün aynı 

anlama geldiği de savunulmuş olup695 idari işlemin bildirim yapılmadan yürürlüğe 

giremeyeceği ancak işlemin imzalanmakla hukuken doğduğu ve bu işlemle idarenin bağlı 

olduğu ifade edilmiştir696. İdari işlemin bildirimden önce tamamlandığı ancak yürürlüğe 

girmediğini kabul eden KARATEPE, tamamlanmış idari işlemin yürürlüğe girmeden etki 

ve sonuç doğuramayacağını, bu işlemlere karşı ancak bildirimden sonra dava 

açılabileceğini belirtmiştir697.  

Yükümlendirici işleme ilgilinin uymasını beklemek için öncelikle işlemden 

haberdar edilmesi gerektiğinden, bu işlemin uygulanabilirliğinin işlemin tebliği veya 

ilanına bağlanması normaldir698. Bununla birlikte imza teorisi yükümlendirici işlemin 

bildirim tarihinden önce de yürürlükte olduğunu kabul etmekte, yayın ve bildirim teorisi 

ise işlemin yürürlüğe girmesini ancak ileri sürülememesini mantıklı görmemektedir699. 

Sonuç olarak yükümlendirici idari işlemin uygulanabilmesi için bildirilmiş olması 

                                                           
688 AKILLIOĞLU, op. cit., s.36. 
689 GÖZLER, op. cit., s.1045. 
690 DURAN, İdare, s.411-412. 
691 TAN, İdare, s.265-266. 
692 ONAR, op. cit., C.1, s.310-311. 
693 SANCAKDAR, op. cit., s. 328. 
694 Ibid., s.356. 
695 YILDIRIM Ramazan, op. cit., s.75. 
696 Ibid., s.75. 
697 KARATEPE, op. cit., s.78. 
698 AKEL, op. cit., s.43. 
699 Ibid., s.38. 
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gerektiğini söylemek mümkündür. Danıştay’ın ‘‘daire sahiplerine tebliğ olunarak 

kesinleşmeyen kararın infazı suretiyle balkonların yıktırılmasında isabet yoktur’’700 

şeklindeki kararında da yükümlendirici işlemin uygulanabilmesi için işlemin bildirilmiş 

olması gerektiğinin kabul edildiği izlenimi mevcuttur. 

Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girişlerini ayrıca ele almak gerekir. Düzenleyici 

işlemler her durumda yayınlandıkları anda yürürlüğe girmeseler de düzenleyici işlemlerin 

yürürlüğe girmesi için yayınlanmaları gerekir701. Düzenleyici işlemlerin hangi tarihte 

yürürlüğe girecekleri genellikle işlem metninde yer alan yürürlük maddesi ile 

gösterilmektedir702. Danıştay bir kararında ‘‘Yayınlanmayan bir yönetmelik hükmüne 

dayanarak bir hakkın sûkutuna müncer olacak şekilde işlem tesis eylemek hukuka aykırı 

bir davranış olur’’703 gerekçesiyle yayınlanmayan yönetmelik hükmüne dayanılarak tesis 

edilen işlemi hukuka aykırı bulmuştur.  

İdari işlemin bildirimi işlemin tamamlanma koşulu olarak görüldüğünde 

imzalanmış ancak bildirilmemiş bir işlemden haberdar olan muhatabın dava açması 

mümkün olmayacak çünkü ortada dava açabileceği tamamlanmış bir işlem 

bulunmayacaktır704. Danıştay bir kararında işlemin varlık kazanmasının bildirilmesine 

bağlı olmadığını, işlemin bildirilmemiş olmasının dava açma süresini başlatmayacağını 

ancak dava açmaya da engel olmayacağını belirtmiştir705. Danıştay bir başka kararında 

yazılı bildirimin amacını ilgiliyi bilgilendirmek ve dava yoluna başvurmasına imkân 

tanımak olarak belirtmiş ve ‘‘hak ve menfaatini ilgilendiren bir idari işlem tesis edildiğini 

yetkili makamlarca yapılan yazılı bildirim dışında tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesinde 

öğrenen davacının açtığı davanın incelenmesine bir engel bulunmamaktadır’’706 diyerek 

                                                           
700 Dan.6.D., E.1965/6509, K.1970/1464, T.30.05.1970, DD., S.2, s.212. 
701 GÖZLER, op. cit., s.1048. 
702 Danıştay Dava Daireleri Kurulu işlemin yürürlük tarihini belirleyen maddesinin iptalinin işlemi 
uygulanamaz duruma getireceğini belirttiği kararında ‘‘...yürürlük maddesinin iptali yolunda verilecek bir 
karar sonucu dava konusu kararname fiilen ve hukuken uygulanamaz duruma düşeceğinden, kararname 
ile hukuki yararları zedelenmiş personel grupları da kanuni haklarından yoksun düşecek, üstelik salt 
yürürlük maddesinin iptali davacıya davadan beklediği sonucu sağlamayacaktır’’ ifadelerine yer vermiştir. 
Dan.DDK., E.1972.125, K.1973/618, T.12.10.1973, DD., S.14-15, s.211. 
703 Dan.8.D., E.1971/4064, K.1972/2056, T.31.05.1972, DD., S.9-10, s.326. 
704 KANLIGÖZ, op. cit., s.189. 
705 ‘‘…Bu durumda yükümlünün hak ve menfaatlerini ilgilendiren idari işlem tesis edildiği yetkili 
makamlarca yapılan yazılı bildirim dışında başka yollarla öğrenmiş olması üzerine açtığı davada, usulüne 
uygun bir tebligat yapılmadıkça dava süresi başlamayacağı gibi bittiğinden de söz edilemeyeceğinden... 
Öte yandan idari işlemleri tesis edildikleri tarihte hukuken var olan geçerli bir işlem niteliği kazanırlar. Yazılı 
bildirimin amacı ilgilileri işlemden haberdar etmek ve dava haklarını kullanmalarına olanak sağlamak 
olduğuna göre, usulüne uygun bir yazılı bildirim bulunmamasına rağmen işlemin varlığının haricen 
öğrenilmesi üzerine açılan davanın incelenmesine bir engel bulunmamaktadır.’’ Dan.4.D., E.1990/1088, 
K.1990/3054, T.07.11.1990, DD., S.82-83, s.354-355. 
706 Dan.11.D., E.1997/1060, K.1998/1681, T. 12.05.1998, DD., S.98, s.621. 
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tebliğ edilmemiş bir idari işleme dava açılmasında bir engel görmemiştir. İmzalanan 

işlemin varlığını kabul edip yalnızca yürürlüğünü tebliğ ve bildirime bağlamak, 

dolayısıyla bildirilmemiş işlemle idarenin bağlı olduğunu kabul etmek idari işlemin sona 

ermesi açısından kişilere güvence sağlayacağı gibi707 bildirilmeden önce açılan davada 

işlemin tamamlanmadığından bahisle yapılabilecek tartışmaların da önüne geçecektir708.  

Yayın ve bildirim teorisinin işlemin tamamlanmasını yayın ve bildirime 

bağlaması, idarenin hareketsiz kaldığı durumlarda söz konusu olan örtülü işlemlerin nasıl 

tamamlanacakları sorununu doğurur709. İdari işlemin bildirilmesinin amacı bildirimden 

önce idarenin iradesinden haberi olmayan kişiyi tesis edilen idari işlem hakkında 

bilgilendirmek olup idarenin belli bir süre hareketsiz kalması sonucunda oluşan örtülü 

işlemlerde idarenin hareketsiz kalmasının doğuracağı sonuç kanun gereği belli 

olduğundan işlemin bildirimine gerek olmadığı söylenebilir. Yani bu nitelikteki örtülü 

işlemler hem bildirime elverişsiz hem de bildirimi gerekmeyen işlemlerdir710.  

İdari işlemin yazılı bildiriminin işlemi muhatabı bakımından önem taşıdığına 

kuşku bulunmamaktadır. Bununla birlikte idari işlemin yazılı bildirimindeki sakatlıklar 

öne sürülerek idari işlemin yazılı bildirimine karşı dava açılamayacağı kabul 

edilmektedir711. Danıştay 4. Dairesi de tebligatın idari işlemin ilgililere duyurulması 

amacını taşıdığını ve tebligattaki sakatlığın dava konusu yapılamayacağını belirtmiştir712.  

İdari işlemin duyurulması ile ileri sürülebilir hale gelen işlemin iptali istemiyle 

açılacak davaya ilişkin dava açma süresi de başlar713. İdari işlemin yazılı bildirimi işleme 

karşı dava açma süresini başlatması yönüyle ilgililer bakımından, geri alma süresi 

başlatması yönüyle de idare açısından önemlidir. Yani hukuk âleminde varlık kazanan 

                                                           
707 GÖZLER, op. cit., s.1054-1055 
708 KANLIGÖZ ise işlemin yayın ve bildirim ile tamamlanacağını kabul etmek gerektiğini, yayın ve bildirim 
yapılmadan dava açılamayacağını kabul etmenin dava dilekçesinde yazılı bildirimin tarihinin belirtilmesini 
gerekli kılan kanun hükmüne ve dava açma süresinin yazılı bildirim ile başlayacağını öngören Anayasa 
hükmüne bakarak daha doğru olacağını belirtmiştir. KANLIGÖZ, op. cit., s.189-190. 
709AKEL bu gibi işlemlerde yayın ve bildirim teorisine göre işlemin doğduğunu kabul etmek için idarenin 
sessiz kalmasının kendisinin bir tebliğ sayılması gerekeceğini belirtmiştir. AKEL, op. cit., s.20-21; ‘’Haliyle 
zımnî kabul kararlarının tebliği ve ilânı söz konusu değildir.’’ GÖZLER, op. cit., s.1125. 
710 Kanımızca bildirimi gerekmeyen bir işlemin bildirilmiş sayılmasından bahsetmeye de gerek olmadığı 
düşünülebilir. 
711 SARICA, op. cit., s.38. 
712 ‘‘İdari işlemlerin ilgililerine duyurulması amacıyla yapılan tebligat işlemleri usulü işlemler olduğundan 
bu işlemlerdeki noksanlıklar ancak idari işleme karşı yargı yoluna başvurulması hallerinde ve idari işlemi 
kusurlandırmak için ileri sürülebilir. Bu nedenle tebligat işlemlerinin ilgililerine duyurulmalarına aracılık 
ettikleri asıl idari işlemlerden ayırılarak tek başlarına idari davaya konu edilmeleri söz konusu olmaz. Zira 
hukuki sakatlıklar taşıyan tebligat işlemlerinin ilgilileri açısından hukuki sonuçlar doğurabilmesi olanağı 
bulunmamaktadır.’’ Dan.4.D., E.1998/4783, K.1999/3374, T.07.10.1999, DD., S.103, s.386. 
713 GÖZLER, op.cit., s.1052. 
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idari işlemin belli koşullara bağlı olarak sona erdirilebilmesi için sınırlı bir süre vardır ve 

geri sayım işlemin yazılı bildirimi ile başlar.  

Yazılı bildirimin dava açma süresini başlatabilmesi için bu bildirimde idari 

işlemin sebebinin belirtilmesi gerektiğini savunan yazarlar bulunmakla birlikte714 dava 

açma süresinin başlamaması geri alma süresinin de başlamamasına neden olacağından bu 

görüşe katılmak güçtür. Kaldı ki idari işlemin sebebinin işlem metninde yer alması genel 

bir şekil şartı da değildir. İdari işlemin sebebinin işlemin metninde yer alması zorunlu 

olmadığından bu işlemin yazılı bildiriminde de yer alması zorunlu olmamalıdır. İdari 

işlemin muhatabının yazılı bildirimden işlemin niteliğini ve sonucunu anlayabilmesini 

yazılı bildirimin gerçekleşmiş sayılması için yeterli görmek gerekir715. Dolayısıyla idari 

işlemin yazılı bildiriminde işlemin sebebinin yer almaması dava açma süresinin 

başlamasına engel olmaz716 ve bu bildirim ile geri alma süresi de başlamış olur. 

 

b. Geriye Yürümezlik İlkesi 

 

(1) Geriye Yürümezlik İlkesinin Kuramsal Yapısı ve Kapsamı 

Hukuki işlemler yalnızca hukuk âleminde anlam taşımak ve var olmak için değil 

nihai amaç olarak maddi âlemi etkilemek için yapılırlar. Dolayısıyla hukuk bilimi maddi 

âlemin gerçeklerine duyarsız kalamaz ve hukuk kurallarının maddi âlemin kuralları ile 

belli bir uyum içinde olmaları beklenir. Maddi âlemde imkânsız olan hukuk âleminde de 

kural olarak imkânsız olmalı, istisnalara da kuşkuyla yaklaşılarak mümkün olan en dar 

sınır çizilmelidir. Bununla birlikte hukuk âleminde kimi zaman maddi gerçeklerle 

örtüşmeyen kuralların kabul edilmesi gerekebilir.  

Maddi âlemde olduğu gibi hukuk âleminde de söz konusu olan zaman kavramının 

sınırlayıcı etkisi, maddi âlemin olgusal hukuk âleminin ise kurgusal olmasından dolayı 

hukuk âleminde bazı farklılıklar taşır. Zamanın insana çizdiği en belirgin sınır zamanda 

geriye dönmenin imkânsızlığıdır. Maddi âlemde insan iradesi geçmişi değiştiremez. Fizik 

yasaları zamanda geriye dönüşü yasaklar ve zaman tek yönlü olarak, geleceğe doğru akar. 

                                                           
714 KANLIGÖZ, op. cit., s.180; Yazar çalışmanın devamında sorunun temelinin idari işlemlerde gerekçe 
gösterme zorunluluğu olup olmadığı ile ilgili olduğunu, idari işlemin gerekçeli olması zorunluluğunun kabul 
edilmesi halinde yazılı bildirimde de gerekçe aranması gerekeceğini, idari işlemin gerekçesiz olabileceğinin 
kabul edilmesi halinde ise yazılı bildirimin tam olması için işlemin nedeninin gösterilmiş olmasının 
aranmayacağını ifade etmektedir. Ibid., s.181. 
715 YENİCE-ESİN, op. cit., s.185. 
716 supra., s.53. 



98 
 

Dolayısıyla geçmişi etkileyecek bir fiil gerçekleştirmek ya da zamanda geriye giderek 

geçmişteki olay ve olguları değiştirip bugünü etkilemek mümkün değildir. Pozitif 

bilimler şaşırtıcı gelişmelere açık ise de maddi âlemde geçmişe dönmek insanlığın 

bugünkü bilgisine göre mümkün değildir. 

Hukuk âleminde de kural olarak şimdiki zamanı ve geleceği etkilemek 

mümkündür ancak kimi zaman geçmişe dönme imkânı vardır, bazen de geçmişe dönmek 

zorunludur. Hemen belirtmek gerekir ki bu geçmişe dönüş sanal ve sınırlıdır. Örneğin bir 

atama işleminin iptali ile bu işlem geçmişe etkili olacak şekilde hukuk düzeni dışına 

çıkarılır ancak bu işlem ile atanıp belli bir süre kamu görevi yürütmüş kişi fiilen bu görevi 

hiç yürütmemiş sayılamaz.  

Roma hukukundan bu yana söz konusu olan kanunların geçmişi etkilememesi 

gerektiği düşüncesinin tarih içerisinde birçok hukuk sistemine tesiri olmuştur717. Kural 

olarak devletin geleceği düzenleyebileceğini öngören ilkeye göre kanunlar yürürlüğe 

girdikleri tarihten sonrasını etkilemelidir.  

Hukuk âleminde geçmişi etkilemeyi yasaklayan ilkelerden biri de idari işlemlerin 

tabi olduğu geriye yürümezlik ilkesidir. Kural olarak idarenin geçmişi değil geleceği 

etkileme yetkisi vardır718. Gerek bireysel gerekse düzenleyici işlemler bu ilkenin 

kapsamına girerler. İdari işlemlerin geriye yürümezlik ilkesine tabi olması idarenin 

sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır719.  

Hukuki güvenlik düşüncesinden kaynaklanan idari işlemlerin tabi olduğu geriye 

yürümezlik ilkesi, kanunların geriye yürümezliği ile temelde aynı mantığa dayanır720. 

Kanun koyucu gibi idare de ancak geleceği tanzim edebilir721. GÖZÜBÜYÜK’e göre 

idari işlemlerin yürürlük tarihlerinden itibaren gelecek için sonuç doğurabilmeleri 

kanunların geriye yürümezliği ilkesinin idari işlemlerde görülen bir yansımasıdır722. 

BIYIKLI’ya göre ise idare ile yasama bütünüyle aynı gayeye sahip olmayıp idari işlemler 

                                                           
717 BIYIKLI, op. cit., s.86-87; YAŞAR geriye yürümezlik ilkesinin hukuk devleti ilkesinden daha eski bir ilke 
olduğunu, hukuk devletinin geriye yürümezliği destekleyen bir ilke hâlini aldığını belirtmektedir. YAŞAR, 
op. cit., s.399. 
718 DURAN, İdare, s.412. 
719 ‘’Kazanılmış hakların korunması hukuk devleti ilkesini gereğidir. Hukuk devletinde bütün devlet 
faaliyetlerinin hukuka uygun olması önemli ve temel bir ilkedir. İdari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi de 
kazanılmış hakların korunması amacını güden ve idarenin faaliyetlerini genel planda sınırlayan bir ilkedir.’’ 
Dan.1.D., E.1988/336, K.1988/355, T.19.12.1988, DD., S.74-75, s.74-79. 
720 BIYIKLI, op. cit., s.91. 
721 KARATEPE, op. cit., s.78. 
722 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.314. 
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her durumda kanunun bir uygulaması şeklinde gerçekleşmezler ve idari işlemlerin geriye 

yürümezliği ilkesinin bağımsız olarak ele alınması gerekir723.  

İdari işlemin tabi olduğu geriye yürümezlik ilkesinin kaynağı pozitif hukukta yer 

almaz724. GÖZLER idari işlemin tabi olduğu geriye yürümezlik ilkesinin ceza hukukunda 

söz konusu olan geriye yürümezlik ilkesinin aksine anayasal bir ilke olmadığını 

belirtmiştir725. Cezai yaptırım öngören idari işlemlerle cezai yaptırım öngörmeyen idari 

işlemler arasında geriye yürümezlik ilkesi açısından bir fark bulunmamaktadır726. İdari 

işlemin tabi olduğu geriye yürümezlik ilkesi ceza hukukundaki aleyhe kanunların geriye 

yürümezliği ilkesine koşut bir mana taşımaz727. İdari işlemlerin kural olarak geleceğe 

etkili olmaları bir bakıma mantıksal çıkarımdan doğar728.  

İdare hukukunun statü hukuku olması nedeniyle hukuksal durumların muhafaza 

edilmesi özel hukuka nazaran daha önemlidir729. Hukuka bağlı idarenin irade açıklamaları 

daha önceki irade açıklamalarını etkilememeli ancak geleceğe dönük etki 

doğurmalıdır730. Dolayısıyla idare hukukunun yapısı ile idari işlemin geriye yürümezlik 

ilkesi arasında belli bir ilişki ve uyum olduğunu söylemek mümkündür.  

Yargı kararlarında ve doktrinde idari işlemlerin geriye yürümezliği hukukun genel 

ilkesi olarak kabul edilmektedir731. GÖZLER idari işlemlerin tabi olduğu geriye 

yürümezlik ilkesi hukukun genel ilkesi niteliğinde olduğundan kanun ile bu ilkeye istisna 

getirilmesinde kuramsal açıdan sakınca olmadığını belirtmiştir732. DURAN’a göre de 

kanunun geçmişe etkili idari işlem yapılmasına izin vermesi mümkündür733. Nitekim 

Danıştay, yürürlüğe giren mevzuatın Devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin 

                                                           
723 BIYIKLI, op. cit., s.90-92.  
724 GÖZLER, op. cit., s.1057. 
725 Ibid., s.1063. 
726 BALKAR Kemal Galip , İdari Kararlarda Makable Şumul Meselesi, AÜSBFD, 1960, C.15, S.2. s.212.  
727 YAŞAR, op. cit., s.385. 
728 BALKAR bu durumu şu ifadelerle açıklamaktadır, ‘’İnsanların cemiyet içinde hangi yoldan yürümeleri 
gerektiğini gösteren kaideler ister teşri uzvunun ister idare teşkilatının eseri olsun, prensip itibariyle ileriye, 
geleceğe ait bulunmalıdır, çünkü yolun yürünmüş kısmı hangi şekilde arkada bırakılmış olursa olsun onun 
hesabı sonradan ortaya konan kaidelerle görülemez.’’ BALKAR, Makable Şumul Meselesi, s.210; ONAR’a 
göre objektif hukuk kuralları açısından önceki kural ile sonraki kural arasında bunları gücü ve değeri 
arasında bir fark olmayıp, eski statünün hükümlerinin bugün uygulanmasına imkân olmadığı gibi, sonraki 
statünün hükümlerinin geçmişteki durumları değiştirmesine de mantıken ve hukuken imkân yoktur. 
ONAR, op. cit., C.1, s.559; GÖZLER’e göre ‘‘geriye yürümezlik ilkesi mantığın da bir sonucudur’’ GÖZLER, 
op. cit., s.1057. 
729 ONAR, op. cit., C.1, s.552. 
730 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.552. 
731 DURAN, İdare, s.413; TAN, Geri Alma, s.58. 
732 GÖZLER’e göre böyle bir kanun Anayasada yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile 
iptal edilebilir ise de bu durum karar veren üyelerin yorum yoluyla ulaştıkları bir sonuç olacaktır ve böyle 
bir durum yerindelik denetiminden başka bir şey olmayacaktır. GÖZLER, op. cit., s.1063. 
733 DURAN, İdare, s.413. 
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üniversiteye giremeyeceklerini düzenlediği, davacının ise bu yönetmelik yürürlüğe 

girmeden önce üniversiteye kayıt yaptırdığı ancak lise döneminde işlediği bir suç ile ilgili 

alığı cezanın daha sonra Yargıtay tarafından onandığı bir olayda ‘‘Yasanın bu kuralının 

yükseköğretime yeni girenleri kapsadığı, bu yasa kuralının yürürlüğe girmesinden önce 

yükseköğretim kurumlarına girmiş olanların, açık bir kural bulunmadıkça kayıtlarının 

silinemeyeceği ve kazanılmış haklarının ellerinden alınamayacağı doğaldır’’734 

şeklindeki gerekçeyle geriye yürümezlik ilkesini kabul etse de ‘‘açık bir kural 

bulunmadıkça’’ ifadesini kullanarak bu ilkeye mutlak bir anlam vermediği izlenimi 

yaratmıştır. 

Geriye yürümezlik ilkesinin açık bir anayasal dayanağı olmaması kanun koyucuya 

bu ilkeyi bertaraf etme imkânı sağlıyor gibi görülse de idareye geçmişe etkili işlem yapma 

yetkisi veren kanunun bizzat kendisi de geriye yürür nitelikte görüldüğü takdirde Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal kararı ile karşılaşabilecektir. Zira kanunların geriye yürümezliği 

hukukun genel bir ilkesi olarak görülmekte ve bu ilkeye aykırılık kanunun iptali ile 

sonuçlanmaktadır735. Bununla birlikte kanunlar açısından geriye yürümezlik ilkesinin de 

mutlak olarak kabul edilmediğini belirtmek gerekir. Anayasa Mahkemesi kamu yararı ve 

kamu düzeninin gerektirmesi, kazanılmış hakların korunması, mali hakların 

iyileştirilmesi gibi durumlarda kanunların geriye yürümezliği ilkesinin 

uygulanmayabileceğini ifade etmiştir736. 

Geriye yürümezlik ilkesi tamamlanmış işlemler ile tamamlanmamış işlemler 

bakımından ayrı ayrı ele alınmalıdır. Geniş anlamda geriye yürümede yürürlüğe giren 

kural yürürlüğü öncesinde tamamlanmamış durumlara uygulanır iken dar anlamda geriye 

yürümede ise yürürlüğe giren kural tamamlanmış durumlara da uygulanır ve geriye 

yürümezlik ilkesi dar anlamda geriye yürümeyi yasaklar737. Yürürlüğe giren idari işlemin 

geçmiş tarihte başlamış ancak tamamlanmamış olaylara uygulanması geriye yürümezlik 

ilkesi kapsamına girmez. Dolayısıyla idari işlemlerin derhal uygulanmasının geriye 

yürümezlik ilkesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır738. Bununla birlikte tamamlanmamış 

                                                           
734 Dan.8.D., E.1986/427, K.1987/38, T.02.02.1987, DD., S.68-69, s.548. 
735 BIYIKLI, op. cit., s.89.  
736 ‘‘Hukuk devletinin gereği olan hukuk güvenliğini sağlama yükümlülüğü, kural olarak yasaların geriye 
yürütülmemesini gerekli kılar. Yasaların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca yasalar, kamu yararı ve kamu 
düzeninin gerektirmesi, kazanılmış hakların korunması, mali hakların iyileştirilmesi gibi ayrıksı durumlar 
dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar. 
Yürürlüğe giren yasaların geçmişe ve kesin nitelik kazanmış hukuksal durumlara etkili olmaması hukukun 
genel ilkelerindendir’’ AYM., E.2006/76, K.2008/142, T.18.09.2008. 
737 AKEL, op. cit., s.3. 
738 BIYIKLI, op. cit., s.98. 
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durumlara uygulanan kuralın geriye yürümezlik ilkesine aykırılığından bahsedilemese de 

haklı beklentiler yönünden değerlendirilmesi sınırlı ölçüde mümkün olabilir. Öte yandan 

tamamlanmış hukuki durumlara uygulanan idari işlem ise geri yürümezlik ilkesine aykırı 

olacaktır739.  

 

(2) Geriye Yürümezlik İlkesinin İstisnaları 

İdari işlemin geriye yürümezlik ilkesinin başlıca istisnaları idari işlemin geri 

alınması, yargı kararının uygulanması için geçmişe etkili işlem yapılması ve kanun 

tarafından idari işlemin geçmişe etkili olacağının öngörülmesi olarak belirtilebilir740. 

Bunlarla birlikte idari işlemin ilgili lehine yarattığı hakkı düzeltici nitelikteki işlemler de 

geriye yürür biçimde yapılabilmelidir741. Yukarıda açıkladığımız gibi düzeltme işlemi de 

geçmişi etkileyebilir742. Bunun yanında vesayet yetkisi kullanan makamın tesis edeceği 

onay işlemi de yapısı gereği geriye yürür743. Yine tespit edici işlemler de geriye yürüme 

yasağı kapsamında görülmemektedir744. TAN idari işlemin geriye yürümezliğine getirilen 

istisnaları hukuka uygunluk ilkesi, bazı işlemlerin yapısı gereği geçmişe etkili olması ve 

hukuki güvenlik söz konusu olmadığı takdirde işlemin geriye yürümesinde sakınca 

olmaması nedenlerine bağlamıştır745. 

İdari işlemin sona ermesinde, geçmişte yaratılan hakların etkilenmesi hâlinde idari 

işlemin geriye yürümesi söz konusu olur746. Geri alma işlemi de bir idari işlem 

olduğundan geriye yürümezlik ilkesine tabi olması beklenir ancak geri almada bu ilke 

kural olarak hukuka uygun işlemler bakımından gündeme gelir747. İdari işlemlerin geriye 

yürümemesi kural olmakla birlikte idarenin hukuka aykırı işlemlerini sona erdirebilmesi 

de gerekir748. Geri almada yasamanın iradesini yansıtan bir kanun ya da geriye yürümeye 

                                                           
739 GÖZLER idarenin yeni bir uygulamayı geçmişe etkili kılmasında olduğu gibi geçmişte kesinlik kazanmış 
durumları etkileyen işlem yapmasında da geriye yürür nitelikte işlemin söz konusu olacağını belirtmiştir. 
GÖZLER, op. cit., s.1060. 
740 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.167-168; YAŞAR, yargısal iptalin uygulanması için idari işlem yapılması ve 
geriye yürümenin kanun tarafından öngörülmesi dışında, ilgilinin talebi veya rızasının bulunması ile eski 
işlemin sürdürülemez olması veya kamu hizmetinin uyarlanma ihtiyacı nedeniyle başka türlü işlem 
yapmasının mümkün olmaması hallerinde de idarenin geriye yürür işlem yapabileceğini belirtmekte ve bu 
durumları da geriye yürüme yasağının istisnaları olarak ele almaktadır. YAŞAR, op. cit., s.386. 
741 MEMİŞ, op. cit., s.281. 
742 supra., s.87-88. 
743 GÖZLER, op. cit., s.1066. 
744 Ibid., s.1067. 
745 TAN, Geri Alma, s.14-15. 
746 YAŞAR, op. cit., s.385. 
747 TAN, Geri Alma, s.14. 
748 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.583. 
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imkân veren bir yargı kararı yok iken idarenin iradesi ile geçmişe etkili işlem 

yapılabilmektedir. Bu yönüyle geri alma idari işlemin geriye yürümezlik ilkesinin 

tehlikeli bir istisnasıdır. 

Kolluk işlemleri hakkında geriye yürümezlik ilkesinin mutlak olarak 

uygulanamayacağı ve bazı kolluk işlemlerinin güvenlik endişesi ile geriye yürüyebileceği 

kabul edilmektedir749. Kolluk alanında tesis edilen düzenleyici işlemler kamu düzeni 

gerekçesi ile geçmişe etkili olacak şekilde yürürlüğe girebilmektedir750. 

Kural olarak geriye yürür nitelikte idari işlem yapılamamakla birlikte ilgilinin 

lehine olan idari işlemlerin üçüncü kişilerin aleyhine sonuç doğurmamak kaydıyla 

geçmişe etkili olması kabul edilebilir751. Danıştay bir kararında ‘‘Kişilere mükellefiyet 

yükleyen düzenleyici işlemlerin yayımlandığı tarihten sonraki olaylara uygulanacağı ve 

bu tarihten itibaren hukuki sonuçlar doğurabileceği hukukun genel ilkelerindendir’’752 

şeklindeki gerekçe ile hukukun genel ilkesi olarak belirttiği idari işlemlerin geriye 

yürümezlik ilkesinin mükellefiyet yükleyen işlemler bakımından söz konusu olduğunu 

ifade ederek, yararlandırıcı işlemleri geriye yürümezlik ilkesi kapsamında görmediği 

izlenimi yaratmıştır. Bununla birlikte doktrinde geriye yürümezlik ilkesinin yararlandırıcı 

işlemlerin geriye yürümesini yasakladığı da savunulmaktadır753.  

Geriye yürümezlik ilkesinin kişileri koruma amacının baskın olduğu düşünülür ise 

yararlandırıcı işlemlerin bu ilke kapsamında değerlendirilmesinin bir anlamı olmaz. 

Ancak genel olarak hukuk düzenini koruyan yönünün baskın olduğu değerlendirilirse 

yararlandırıcı da olsa idari işlemin geriye yürüyemeyeceğini kabul etmek gerekir. 

Kanımızca geriye yürümezlik ilkesinin kişisel sonuçlarla ilişkisi hukuk düzeni ile 

ilişkisinden daha yakın ve belirgin bir ilişkidir. Geriye yürüyen işlemin üçüncü kişileri ve 

kamu düzenini hiçbir şekilde etkilemediği durumlarda, idarenin geçmişe etkili olacak 

şekilde işlem yapma yetkisini tümüyle reddetmenin doğru olmayacağını söyleyebiliriz. 

İdare kamu düzenini ve üçüncü kişileri hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir işlemi 

muhatabının lehinde olmak kaydıyla geçmişe etkili şekilde tesis edebilmelidir. Sonuç 

                                                           
749 GÖZLER, op. cit., s.1064-1065. 
750 AKSOYLU, op. cit., s.77. 
751 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.258; GÖZÜBÜYÜK’e göre ‘’Borçlandırıcı işlemler ve disiplin cezalarında 
geriye yürümezlik kuralı katı bir biçimde uygulanır. Buna karşılık affa ilişkin uygulamalar, ilgilinin yararına 
yapılan işlemler, yasal dayanağı bulunmak koşulu ile, geriye yürüyebilir.’’ GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, 
s.314. 
752 Dan.7.D., E.1978/1293, K.1979/1571, T.26.09.1970, DD., S.38-39, s.252. 
753 KARAHANOĞULLARI geriye yürüme yasağı ile hukuksal statünün içeriğinin değil hukuksal statünün 
hukuk kuralı ile ilişkisinin korunduğunu ve geriye yürüme yasağının yararlandırıcı işlemleri de kapsadığını 
belirtmektedir. KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.555. 
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olarak geriye yürümezlik ilkesinin hukuki güvenlik ilkesi ile olan ilişkisini754 dikkate 

aldığımızda idari işlemin ilgilinin lehinde olmak kaydıyla geriye yürümesinde kural 

olarak sakınca olmadığını söyleyebiliriz.  

 

4. Geri Alma İradesinin Açıklanma Biçimi 

Geriye yürüyen bir idari işlem yapılmasını gerektiren geri alma kural olarak 

idarenin açık bir irade beyanını gerektirir. Bununla birlikte bazı sınırlı hâllerde idari 

işlemin örtülü olarak geri alındığından bahsedilebilmektedir. Örneğin TAN idarenin 

talebin zımnen reddine ilişkin işleminden sonra tesis ettiği olumlu işlemin, talebin zımnen 

reddine ilişkin işlemin tesis edildiğinin kabul edildiği tarihten geçerli olacağı belirtilmiş 

ise zımni bir geri almanın söz konusu olacağını ifade etmiştir755.  

Tesis edilen olumlu işlemin talebin zımnen reddedildiği kabul edilen tarihten 

geçerli olacağını açıkça ifade etmek talebin zımnen reddine ilişkin işlemden haberdar 

olmak ve bu işlemi geri almayı açıkça benimsemek anlamına gelir. Ancak talebin zımnen 

reddine ilişkin işlemin geri alındığının ifade edilmemesi açık bir geri almadan 

bahsetmemize engel olacaktır. Bu gibi hâllerde kural olarak talebin zımnen reddine ilişkin 

işlemin örtülü olarak geri alındığını kabul etmeye engel bulunmadığı düşünülebilir.  

Danıştay bir kararında idari işlemin geri alınması hakkında işlem tesis edilmediği 

sürece idarenin işlemi yanlışlıkla tesis ettiğini bildirmesinin davanın konusuz kalmasına 

yol açmayacağını belirtmiştir756. Dolayısıyla idarenin işlemi hata sonucunda tesis ettiğini 

kabul etmesi işlemin geri alındığı sonucuna varmamıza neden olmaz. Geri almadan 

bahsedebilmek için idarenin işlemi geçmişe etkili olarak sona erdirdiği konusunda 

tereddüt bulunmamalıdır.  

İdari işlemin örtülü olarak kaldırılmasına nazaran örtülü olarak geri alınması çok 

daha sınırlı hâllerde söz konusu olur. İdarenin geçmişe etkili olarak idari işlemi sona 

erdirmesi için bu konudaki irade beyanının kural olarak açık olması gerekir. Birbiri ile 

çelişen iki işlemin varlığı halinde, idarenin geriye yürür bir işlem yaptığı açıkça 

                                                           
754 GÖZLER, op. cit., s.1060. 
755 TAN, Geri Alma, s.15; Yazar ayrıca idari işlemin kapsamında yapılacak değişikliklerin de bazı durumlarda 
işlemin zımnen geri alınması olarak nitelendirilebileceğini ifade etmiştir. TAN, Geri Alma, s.18. 
756 ‘‘dava konusu İl İdare Kurulu kararı ile alınan yıkma kararının aynı makam tarafından geri alınması 
konusunda bir işlem tesis edilmediği Danıştay Savcılığının istilamı üzerine verilen 28.02.1986 günlü, 757 
sayılı cevabi yazıdan anlaşıldığından mahkemece idarenin işlemi yanlışlıkla tesis ettiğinin bildirildiği 
gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar vermesinde isabet 
görülmemiştir’’Dan.6.D., E.1986/65, K.1986/454, T. 07.05.1986, DD., S.64-65, s.230-231. 
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anlaşılmıyor ise, kural olarak idarenin ilk işlemi örtülü olarak geri aldığını değil 

kaldırdığını kabul etmek gerekir757. 

 

5. Geri Alma İşleminin Unsurları 

Geri alma da kaldırma gibi idarenin tesis ettiği bir idari işlemle gerçekleştiğinden 

ilk bölümde değinmiş olduğumuz idari işlemin unsurları yönünden geri alma işlemini de 

kısaca ele almak yerinde olacaktır. 

İdari işlemin geri alınması için yasa tarafından geri alma yetkisinin düzenlenmiş 

olmasına ihtiyaç duyulmaz758. Yani idari işlemin geri alınması için kanunda ayrıca ve 

açıkça bir düzenleme bulunmasına gerek yoktur.  Bununla birlikte kanun koyucunun belli 

bir idari işlemin geri alınmasına ilişkin düzenleme yapması ve işlemi geri almaya yetkili 

makamı belirlemesi mümkündür. Kanunda geri alma için ayrıca bir idari makam 

yetkilendirilmemiş ise yetkide paralellik ilkesine başvurulur. İdari işlemin geri alınması 

kural olarak bu işlemi tesis eden makam tarafından gerçekleştirilir759. Bunun yanında 

idari işlemi tesis eden makamın üstü konumunda olan makam da bu işlemi geri alabilir760.  

Geri alınacak idari işlemi yetkisiz bir makamın tesis etmesi hâlinde geri alma 

işlemini hangi makamın tesis etmesi gerektiğinde duraksama yaşanabilir. İlk bakışta idari 

işlemi tesis etmeye yetkili olmayan makamın bu işlemi geri almaya da yetkili olmadığı 

düşünülebilir. Ancak idari işlemi tesis etmeye yetkili olan makamın yetkisiz makam 

tarafından tesis edilen işlemden haberdar olmasını ve bu işlem üzerinde denetim 

gerçekleştirmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Doktrinde yetkisiz 

makam tarafından tesis edilen idari işlemin bu makam tarafından geri alınabileceği 

savunulmuştur.  Örneğin ERGUVAN hukuka aykırı işlemin yetkisiz makam tarafından 

                                                           
757 TAN idarenin izin talebini reddinden sonra aynı konuda izin vermesi ve ilk işlemi kaldırdığı veya geri 
aldığını ifade etmemesi halinde idarenin talebin reddine ilişkin işlemi kaldırdığının söylenebileceğini ifade 
etmiştir. TAN, Geri Alma, s.41; Örtülü kaldırma ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. BÜLBÜL, op. cit., s.91 vd. 
758 YAŞAR, op. cit., s.398. 
759BALTA, op. cit., 172; DURSUN, op. cit., s.103; TAN idari işlemin geri alınmasında kural olarak işlemi tesis 

eden makamın yetkili olmasının geri alma kavramının kendisinden ve işlemi tesis eden makam dışındaki 
makamların işlemi geri alması için iptal gibi kavramların kullanılmasından yola çıkılarak anlaşılabileceğini 
ifade etmektedir. TAN, Geri Alma, s.90. 
760 BALTA, op. cit., s.172. 
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geri alınabileceği görüşündedir761. TAN’a göre de yetkisiz makamın tesis ettiği işlemi 

geri almasında sakınca bulunmamaktadır762.  

İdari işlem tesis edilirken uyulması gereken şekil ve usul kurallarına bu işlem geri 

alınırken de uyulması gerekir763. Geri alma işlemi kanunda özel bir usul ve şekil 

öngörülmüş ise bu kurallara uyularak tesis edilmeli aksi hâlde şekil ve usulde paralellik 

ilkesi gereği geri alınacak işlemin tabi olduğu şekil ve usul kurallarına uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. Geri alma işleminde şekil ve usulde paralellik ilkesi, geri alınacak 

işlemin hukuka uygun olarak tesis edilmiş olması için uyulması gereken şekil ve usul 

kurallarına geri alma işleminde de uyulmasını gerektirir764. 

Şekil ve usulde paralellik içtihat yoluyla geliştirilmiş bir ilkedir. Bu yüzden 

kanunda bu ilkenin aksinin öngörülmesinde hukuken bir sakınca bulunmaz. Öte yandan 

idareyi bu ilke ile mutlak biçimde bağlı görmek her zaman mümkün olmayabilir. Şekil 

ve usulde paralelliğin hukuk güvenliği ile ilişkisi gözetilerek, idari işlemin geri 

alınmasında bu ilkeye uyulmasının gerekli olup olmadığına bakılması gerekebilir765. 

Danıştay yargı kararının uygulanması için usulde paralellik ilkesi gözetilmeden tesis 

edilen işlemlerin usulde paralellik ilkesine uyulmaması sebebiyle sakatlanmayacağına 

karar vermiştir766. Kanımızca da yargı kararını uygulamak dışında bir seçeneği olmayan 

idarenin usulde paralellik ilkesine uymaması nedeniyle verilecek iptal kararının anlamlı 

bir sonucu olmayacaktır. Kaldı ki şekil ve usulde paralellik kanunda yer alan bir kural 

değil içtihat ile geliştirilmiş bir ilkedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda şekil ve usulde 

paralellik ilkesine aykırılık işlemin iptalini gerektirmemelidir. 

Geri alma işlemi de bir idari işlem olduğundan idari işlemlerin tabi olduğu şekil 

şartlarına tabidir767. Dolayısıyla idari işlemin şekil unsuru hakkında yaptığımız 

açıklamalar768 geri alma işlemi bakımından da kural olarak geçerlidir. Bununla birlikte 

Danıştay bir hakkı, izni veya yetkiyi geri alan işlemin gerekçeli olması gerektiğine karar 

                                                           
761 ERGUVAN yetkisizliğin iptal edilebilirlik seviyesini aşan bir hukuki sakatlığa sebep olmadığı durumlarda 
hukuka aykırı işlemin bir an önce sonuç doğurmasının önlenmesi adına yetkisiz makam tarafından geri 
alınması gerektiğini ifade etmiştir. ERGUVAN, op. cit., s.286. 
762 TAN, Geri Alma, s.92. 
763 DURSUN, op. cit., s.103. 
764 DURSUN, op. cit., s.103. 
765 TAN, Geri Alma, s.115. 
766 ‘‘yargı kararının idare tarafından gecikmeksizin uygulanması gerekmekte olup, iptal kararlarının iptali 
istenen işlem kurulmadan önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlaması özelliği göz önüne 
bulundurulduğunda, yargı kararının uygulanması amacıyla usulde paralellik ilkesi gözetilmeden kurulan 
işlemlerin bu yönüyle hukuka aykırılığından söz edilemez.’’ Dan.5.D., E.2011/433, K.2011/368, 
T.24.06.2011, DD., S.128, s.173. 
767 TAN, Geri Alma, s.111. 
768 supra., s.17-19.  
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vermiştir769. Kanımızca bu karara katılmak mümkün değildir. İdari işlem metninde 

işlemin gerekçesinin bulunması gerekmediğine dair açıklamalarımızın geri alma işlemi 

bakımından da geçerli olduğunu ifade etmekle yetiniyoruz770.  

Sakat bir idari tasarruf idareyi geri alma işlemi tesis etmeye itebilir771.Yani geri 

alma işlemi geri alınan hukuka aykırı işlem nedeniyle tesis edilir772. Tesis edildiği tarihten 

itibaren sona erdirilen idari işlemdeki hukuka aykırılık geri alma işleminin sebebini 

oluşturur773. 

Geri alma işlemi geri alınan işlemin tüm neticeleriyle birlikte hukuk âleminden 

silinmesi sonucunu doğurur774. Dolayısıyla geri alma işleminin konusu geri alınan işlemin 

tesis edildiği andan geçerli olmak üzere sona erdirilmesidir775. 

İdari işlemin tesis edilmesiyle kamu yararının gerçekleştirilmesi hedeflenir. 

Hukuka aykırı işlemlerin ortadan kaldırılmasında da kamu yararı olduğuna kuşku 

yoktur776. İdari işlemin geri alınması idarenin aleyhine sonuç doğursa da hukuka aykırı 

işlemin geri alınmasında kamu yararı bulunduğu gerçeği değişmez777. Dolayısıyla hukuka 

uygunluk ilkesi doğrultusunda kamu menfaatini temin etmek geri alma işleminin 

maksadını oluşturur778. Yani geri alma, hukuka aykırı işlemi geçmişe etkili olarak sona 

erdirip hukuk âlemini hukuka aykırılıktan temizlemek suretiyle kamu yararını 

gerçekleştirmeyi hedefler.  

 

6.  Hukuka Aykırılık Koşulu 

Hukuki güvenlik ilkesi nedeniyle idarenin geri alma yetkisini mutlak şekilde 

benimsemek mümkün değildir. İdari işlemin tabi olduğu geriye yürümezlik ilkesinin bir 

istisnası olan geri alma, hukuki güvenliğin ve idari istikrarın sağlanması için belli 

                                                           
769 ‘‘idari yaptırım niteliğindeki işlemlerde, temel hak ve özgürlükleri sınırlayan, onlara müdahale niteliği 
taşıyan işlemlerde ve verilmiş bir hakkı, izni veya yetkiyi geri alan işlemlerde bu işlemlerin idare edilenler 
yönünden ağır sonuçlar doğuracağı hususu dikkate alındığında, idarenin gerekçe yükümlülüğüne uyması 
gerekmektedir.’’ Dan.İDDK., E.2007/1800, K.2011/267, T. 21.04.2011, DD., S.128., s.22. 
770 supra., s.18. 
771 DURSUN, op. cit., s.102. 
772 ERGUVAN, op. cit., s.324. 
773 TAN, Geri Alma, s.14. 
774 Ibid., s.14. 
775 ERGUVAN, op. cit., s.326. 
776 DURSUN, op. cit., s.103. 
777 TAN bu durumu idarenin kamu yararından ayrı bir yararı olduğunun düşünülememesi ile 
ilişkilendirmiştir. TAN, Geri Alma, s.90. 
778 Ibid., s.14. 
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koşullara bağlı olmalıdır. Dolayısıyla idarenin idari işlemi geri alma bakımından sınırlı 

bir yetkiye sahip olduğunu kabul etmek gerekir. 

İdari işlemin geri alınması bakımından getirilen sınırlama işlemin hukuka 

uygunluğu ve muhatabı üzerinde yarattığı etkiye göre değişmektedir.  Geri alınacak 

işlemin hukuka uygun olup olmadığı ile muhatabının lehinde sonuç doğurup doğurmadığı 

geri alma bakımından önem taşır. TAN geri almada işlemin hukuka aykırılığının hak 

doğurup doğurmamasına göre öncelikli bir koşul olduğunu ifade etmiştir779.  

Hukuka aykırı bir işlemi yargının müdahalesine gerek kalmadan idarenin geçmişe 

etkili olacak şekilde sona erdirmesinde bir sakınca bulunduğundan söz edilemez780. Dava 

açılması halinde idare yargıcının iptal edebileceği bir işlem idare tarafından da geri 

alınabilmelidir781. Zira hukuka uygunluk ilkesinin hayata geçirilmesinin salt yargı 

kararları ile mümkün olduğunu düşünmek, idarenin kendi işlemleri üzerinde denetim 

yapamaması sonucunu doğurur. Hukuka bağlı idare tesis ettiği hukuka aykırı idari 

işlemleri sona erdirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük nedeniyle idarenin geri alma 

yetkisinin bulunduğu kabul edilmelidir. 

Kural olarak geri alma hukuka aykırı işlemler bakımından söz konusu olur782. 

İdari işlemin geri alınmasının hukuka uygunluğu sağlamak için bir araç olması ve hukuka 

uygunluğu sağlamanın da idare için görev anlamı taşıması sebebiyle hukuka aykırı 

işlemleri geri alma konusunda idare kural olarak bağlı yetkiye sahiptir. Özellikle 

yükümlendirici işlemler hukuka aykırı iseler bu işlemleri sona erdirmek idare için tam 

anlamıyla bir görev ifade eder. Yararlandırıcı işlemler bakımından ise aynı şeyi söylemek 

her zaman mümkün olmaz.  

İdari işlemin geri alınmasına sebep olacak hukuka aykırılığın işlemin tesis edildiği 

anda var olması gerekir783. Bu açıdan geri alma konusunda idare tıpkı iptal davasında 

olduğu gibi işlemin geçmiş tarihteki hukuka uygunluğunu denetler. Geri alma işleminin 

geçmişe etkili olmasından dolayı, bu işlemin tesis edilebilmesi için kural olarak geri 

alınacak işlemin geçmişte de hukuka aykırı olması gerekir. 

 İdari işlemdeki hukuka aykırılık işlem tesis edildikten sonra da meydana gelebilir. 

Örneğin idari işlemin tesis edildikten sonra dayanaktan yoksun kalması mümkündür. 

                                                           
779 TAN, Geri Alma, s.149. 
780 BÜLBÜL, op. cit., s.19. 
781 KARATEPE, op. cit., s.80. 
782 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.194. 
783 TAN, Geri Alma, s.25. 
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Doktrinde kanun değişikliği nedeniyle idari işlemin geri alınması gerekebileceği ifade 

edilmiştir784. Bununla birlikte kanun değişikliği geriye yürümüyor ise idari işlemi tesis 

edildiği tarihten itibaren hukuki dayanaktan yoksun bırakmış olmayacağından böyle bir 

durumda idarenin işlemi geri alması da gündeme gelmeyecektir. 

İptal davası sonucunda mahkemenin işlemi iptal etmemiş olması idarenin geri 

alma işlemi tesis etmesine engel teşkil etmez785. Zira iptal davasının reddedilmesi idari 

işlemin hukuka uygun olduğu anlamına gelmemektedir786. Dolayısıyla iptal davası 

reddedilmiş olsa da işlemde hukuka aykırılık saptandığı durumda idarenin bu işlemi geri 

alması söz konusu olabilir787.  

 

7. Süre Koşulu 

(1) Süre Koşulunun Anlamı ve Kapsamı 

 Kural olarak hukuka aykırı işlemler bakımından söz konusu olan geri alma 

hukuki güvenlik ilkesi nedeniyle süre bakımından sınırlandırılmaktadır788. İdari işlem 

sakat olsa da meydana getirdiği hukuki durumun süresiz olarak tartışılabilmesi istikrarı 

bozacağı için geri almanın süre ile sınırlanması gerekmektedir789. Bununla birlikte idari 

işlemin geri alınmasında genel olarak uyulması gereken süreyi düzenleme altına alan bir 

kanun bulunmamaktadır790. DURAN kanunda hüküm bulunmadığından geri almanın 

dava açma süresi ile sınırlanamayacağını belirtmiş791 ancak başka bir eserinde dava açma 

süresinin geri alma bakımından uygulanması gerektiğini ifade etmiştir792.  

                                                           
784 SANCAKDAR, op. cit., s.365. 
785 SARICA, op. cit., s.186. 
786 supra., s.54-55. 
787 Bu durumda geri alma işlemi tesis edilebilmesi için üçüncü kişiler yönünden dava açma süresinin 
geçmemiş olması ya da geri alınacak işlemin süre koşuluna bağlı olmayan işlemlerden olması gerekeceği 
de izahtan varestedir. Süre koşulunun istisnaları için Bkz. infra., s.117 vd.  
788 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.585. 
789 TAN, Geri Alma, s.72-73. 
790 YILDIRIM Ramazan, op. cit., s.91. 
791 ‘‘Bu itibarla ve kanunî bir hükmün yokluğu karşısında, idarî tasarrufların tadilini, kıyas yolu ile, herhangi 
bir müddetle mukayyet kılmağa bugün için imkân yoktur. Bu imkânsızlık müruru müddet bakımından bir 
kat daha fazladır. Şöyle ki; bu müessese sadece dâva açma hususunda ve âmme menfaati mülâhazasile. 
aşağıda tafsilen izah edeceğimiz veçhile, kaideten idare edilenler aleyhine cereyan etmek üzere 
vazedilmiştir. Hal böyle iken ve kanunî sarahatin fıkdanına rağmen, idarenin lehine konulan bir takyidin 
aleyhine, dâva mahiyeti arz etmeyip sırf idari bir tasarruf olan geri alma muamelesine tatbiki hiçbir suretle 
tecviz edilemez. Kaldı ki; batıl tasarruflar hiçbir zaman sıhhat ve muteberiyet iktisap edem iveceklerinden, 
müktesep bir hakka da vücut veremezler… Binaenaleyh, batıl tasarrufların geri alınması hususunda müruru 
müddetin idareyi takyit ve binnetîce müeyyideyi tazammun eden bir mahiyet ve kuvveti mevcut 
değildir.’’DURAN, Dava Açma Müddeti, s.242. 
792‘‘İdare Hukuku esaslarına göre, objektif olmayan idarî kararlarını geri alınması ise, geri alınan tasarrufun 
hukukan muallel olmasına, alâkadarlar lehine müktesep hak veya müesses vaz’iyet ihdas etmemiş 
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İdarenin iptalini gerektirecek sakatlık taşıyan bir işlemi geri alması kabul edilebilir 

ise de bu işlem bakımından yargının yetkisinden daha geniş bir yetkisi bulunduğu 

düşünülemez793. İptal davası açma süresinin geçmesi hukuka aykırı idari işlemin hukuka 

uygun hale gelmesi sonucunu doğurmaz ancak bu sürenin geçmesi idari işlemi yapay da 

olsa sağlıklı görmemizi gerektirir794. Geri alma için öngörülen süre sınırını idari istikrar 

ilkesinin yansıması olarak değerlendirmek mümkündür795. 

Doktrinde idari işlemin geri alınmasında süre sınırının, idare ile idare edilenlerin 

hukuka aykırı işlemin sonuçlarına katlanma bakımından eşit olmaları için kabul edilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir796. BALTA adalet ve eşitlik ilkeleri nedeniyle geri alma 

bakımından dava açma süresinin uygulanması gerektiğini belirtmiştir797. 

KARAHANOĞULLARI ise idari işlemin geri alınması ile dava açma süresi arasında 

bağlantı bulunmadığını, idarenin hukuka aykırı işlemi tespit etmesi için gereken sürenin 

gözetilmesi gerektiğini savunmaktadır798.  

Dava açma süresinin idari istikrarı sağlama işlevi799 düşünüldüğünde geri almanın 

süre ile sınırlanmamasının idari istikrara aykırı olacağı sonucuna varırız. İdari işlemin 

iptal edilmesi gibi geri alınması da hukukiliği gerçekleştirdiğine göre iptal davası açılması 

belli süre ile sınırlı iken geri almada süre koşulunu kabul etmemek çelişki yaratır800. İptal 

davası açma süresinin kamu düzeni ile ilişkisi801 ve idari istikrar bakımından değeri 

gözetildiğinde idari işlemlerin geri alınması için süre sınırı getirilmemesinin sakınca 

yaratacağı söylenebilir. Zira idari işlemin süresiz olarak geri alınmasının mümkün olması 

istikrarsızlığa yol açar ve tesis ettiği işlemi her an geri alabilecek bir idareye güven 

duyulamaz. İdarenin hukuka aykırı işleminin ortadan kaldırılmasının idari istikrarın 

sağlanmasından daha önemli olmadığının kanıtı dava açma süresi geçtikten sonra hukuka 

aykırı işlemlere katlanılmak zorunda kalınmasıdır. Hukuka uygunluk ilkesi hukuka aykırı 

işlemlerin hukuk âleminden ne pahasına olursa olsun çıkarılmasını değil hukuka uygun 

şekilde çıkarılmasını gerektirmektedir.  

                                                           
bulunmasına ve geri alma kararının dâva açma müddeti içinde ittihaz edilmiş olmasına bağlıdır.’’ DURAN 
Lûtfi, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul 1964, s.81. 
793 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.170. 
794 TAN, Geri Alma, s.74. 
795 YAŞAR, op. cit., s.405. 
796 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.258; AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.431. 
797 BALTA, op. cit., s. 174. 
798 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.586.  
799 supra., s.50 vd. 
800 TAN, Geri Alma, s.120. 
801 Ibid., s.117. 
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İdari işlemin geri alınmasında dava açma süresinin bir sınır olarak uygulanması 

geri almanın ancak kesinleşmemiş idari işlemler bakımından söz konusu olması ile 

açıklanmaktadır802. İdari işlem bakımından genel dava açma süresinden farklı bir süre 

belirlendiği hallerde geri alma için de bu sürenin uygulanması gerekecektir803. Ayrıca 

iptal davası süresini uzatan durumlar geri alma süresini de uzatır804. İdari işlemin geri 

alınmasında kabul edilen süre koşulu içtihadi nitelikte olduğundan kanunla bu duruma 

istisna getirilmesi mümkündür ve böyle bir durumda dava açma süresi değil kanunun 

öngördüğü süre uygulanacaktır805. 

Kanun koyucu bazı idari işlemler için genel dava açma süresinden daha kısa olan 

özel dava açma süresi belirleyebilmektedir. Danıştay idari işlemin özel dava açma 

süresine tabi olmasına rağmen işlemde bu sürenin belirtilmemesi halinde 60 günlük genel 

dava açma süresinin uygulanması gerektiğine karar vermiştir806. Bu karardan yola çıkarak 

ilk bakışta idari işlemde özel dava açma süresinin bildirilmemesi hâlinde geri alma 

işleminin özel dava açma süresine değil genel dava açma süresine tabi olacağı 

düşünülebilir. Ancak bu içtihat bireyi koruma amacı taşıdığı için daha kısa olan özel dava 

açma süresi idari işlem metninde gösterilmemiş olsa da geri alma bakımından geçerli 

olmak durumundadır. Hak arama özgürlüğünü korumak için ortaya konulan bu ilke geri 

alma yetkisini genişletecek şekilde yorumlanmamalıdır. Bu bakımdan geri alma ve dava 

açma sürelerinin her zaman birbiri ile örtüşmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. 

 

(2) Yargı Kararlarındaki Yaklaşım 

İdari işlemin geri alınmasında Fransız hukukunda kabul edilen807 dava açma süresi 

sınırının hukukumuzda tam anlamıyla uygulandığından bahsedemesek bile geçmişten 

                                                           
802 GÖZLER, op. cit., s.1108; YILDIRIM Dava devam ederken idarenin işlemi geri alabilmesini ve 
kaldırabilmesini hukuk devleti ilkesi ile de ilişkilendirmiştir. YILDIRIM Turan, İptal ve Geri Alma, s.577. 
803 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.431. 
804 TAN, Geri Alma, s.128. 
805 Ibid., s.129. 
806‘‘İdari İşlemlerin nitelikleri gereği özel yasalarda, genel dava açma süreleri dışında ayrı dava açma 
sürelerinin öngörülmüş olması halinde, idare tarafından idari işlemlerin nitelikleri ve tabi oldukları dava 
açma süreleri gösterilmedikçe özel dava açma sürelerinin işletilmesine olanak bulunmadığından, 
Anayasa'nın 40.madde hükmü uyarınca, özel dava açma süresine tabi olmasına rağmen, bu hususun idari 
işlemde açıklanmaması halinde, dava konusu idari işlemin tebliği tarihinden itibaren, özel dava açma 
süresinin değil, 60 günlük genel dava açma süresinin uygulanması gerektiği sonucuna 
varılmaktadır.’’Dan.14.D., E.2011/292, K.2012/10, T.23.01.2012, DD., S.129, s.424 
807 İdari işlemin geri alınmasında dava açma süresinin sınırlama olarak kabul edilmesi esas itibarıyla Fransız 
hukuku kaynaklı olup Fransız Danıştay’ı tarafından 1922 yılında verilen ‘‘Dame Cachet’’ kararı ile hukuka 
aykırı idari işlemlerin dava açma süresi içinde, dava açılmış ise dava karara bağlanana kadar, idare 
tarafından geri alınabileceğinin kabul edildiği hakkında Bkz. AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.432; 
TAN, Geri Alma, s.22. 
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bugüne geri alma yetkisinin sınırlanması gerektiğine dair verilmiş yargı kararları 

bulunmaktadır. Bununla birlikte Türk Danıştay’ı Fransız Danıştay’ının aksine uzun süre 

idari işlemin geri alınmasını objektif bir süre koşuluna bağlamamış, uyuşmazlıkları somut 

olayın özelliklerine göre çözme yolunu seçmiştir808. 

Danıştay 1952 yılında kanuna aykırı terfi işleminden hak doğmasa bile bu işlemin 

lehe sonuçlar doğurabileceğine ve idarenin bu işlemi her zaman geri alabileceğini kabul 

etmenin istikrar ilkesi ile bağdaşmayacağına karar vermiştir809. Kararda hukuka aykırı 

idari işlemin süresiz şekilde geri alınabilmesinin istikrar ile bağdaşmayacağının 

belirtilmiş olması önemlidir. Bu ifade geri almanın sınırlanması gerektiğini kabul eden 

bir ifadedir. Ayrıca kararda hukuka aykırı bir işlemden kazanılmış hak açığa çıkmayacağı 

ifade edilmekle birlikte hukuka aykırı işlemlerin doğurduğu sonuçların da belli şartlar 

altında korunabileceği sonucuna varılmıştır. İdari işlemin doğurduğu sonuçların 

korunmasının bu işlemin hukuka uygun olmasından bağımsız olarak ele alınması 

gerektiğine vurgu yapılmış olması değerlidir. Ancak Danıştay’ın bu görüşü istikrarlı bir 

şekilde uygulanmamıştır.  

Danıştay 1959 yılında kanuna aykırı işlemin istikrar adına devam etmesinin 

mümkün olmadığını, kanuna aykırı işlemin geri alınmasının hukuka bağlılığın bir gereği 

olduğunu belirtmiştir810. Danıştay’ın bu kararından, geri almada hukuka uygunluk 

ilkesinin idari istikrardan daha ağır bastığının düşünüldüğü anlaşılmaktadır. İstikrar adına 

hukuka aykırı işlemin devam etmesinin mümkün görülmediğinin ifade edilmiş olması, 

idarenin süresiz şekilde geri alma yetkisine sahip olduğunun kabul edildiği izlenimi 

yaratmaktadır. Bu iki karardan geri alma konusunda önceleri geri alma yetkisinin mutlak 

biçimde kabulünün mümkün olup olmadığı bakımından duraksama yaşandığı 

                                                           
808 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.195. 
809‘‘Kanunsuz bir terfi işleminin, bundan faydalanan memur lehine müktesep bir hak doğurmadığı aşikar 
olmakla beraber bu terfiin de şahsi sü(b)jektif bazı tesir ne neticeler hasıl ettiğinden şüphe edilemez. Böyle 
olunca kanunsuz bir terfiin idarece her zaman geri alınabileceğini kabul etmek, terfiin kanunsuzluğu 
dolayış(ıy)la bunun tesir ve neticelerini tehdit eden kararsızlığın hudutsuz bir şekilde devamına yol açmak 
olur ki bu hal idare hukuku sahasında da tatbik yeri bulan istikrar esası ile telif edilemez. Bu sebebe binaen 
kanunsuz bir terfi muamelesinden sonra aynı memur hakkında kanuna uygun müteaddit terfiler cereyan 
ettiği takdirde idare tarafından kanunsuz fiilin artık geri alınmasının tecviz edilemeyeceği neticesine 
varılarak içtihadın umumi heyet kararı veçhile birleştirilmesine karar verilmiştir’’ Dan.DDGK., E.52/15, 
K.52/244, T. 26.09.1952, Aktaran BALKAR Kemal Galip, İdare Muamelelerinde İstikrar Prensibi ve Devlet 
Şurasının Bir İçtihadı Birleştirme Kararı Üzerine Bazı Düşünceler, AÜSBFD, 1952, C.7, s.301. 
810‘‘hukuka bağlı devletin amme hizmeti bölümünden ibaret bulunan kurumların istikrar namına 
kendilerinden kanuna aykırı ve hatalı tasarruflarında devam etmeleri veçhi asla caiz görülemez. Çünkü 
idarenin kanuna aykırılığı sonradan anlaşılan tasarruflarını geri alması hukuka bağlılığın bir icabıdır. Bunun 
içindir ki istikrarın vücudunu yani hak ve adaletin, hatalı tasarrufun geri alınmasında olduğu ahvali 
bildirmek kaza merciinin selahiyetine ait olmak gerekir’’ Dan.DDUH., E.59/29, K.59/157, T.29.05.1959 
Aktaran TAN, Geri Alma, s.121-122. 
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anlaşılmaktadır. Fakat zaman içinde geri almanın süre bakımından sınırlanması gerektiği 

görüşü ağır basmaya başlamış ve bu durum yargı kararlarına da yansımıştır. Bununla 

birlikte sınırlamanın tabi olacağı sürenin objektif bir süre mi yoksa idari istikrarla 

bağlantılı olarak somut olaya göre değişen bir süre mi olacağı belirsizlik içinde kalmıştır. 

Yargıtay 1973 yılında geri alma bakımından dava açma süresi koşulunu kabul 

eden önemli bir içtihadı birleştirme kararı vermiştir. Bu kararında Yargıtay geri almaya 

ilişkin temel ilkeler ortaya koymuş olup hukuka aykırı idari işlemin geri alınmasında 

olduğu gibi istikrarın korunmasında da kamu yararı bulunduğuna, bu işlemden hak 

doğmasa da müesses durumların her zaman geriye yürür şekilde ortadan kaldırılmasının 

istikrarı zedeleyeceğine, yokluk ile mutlak butlan, kişinin gerçek dışı beyanı veya hilesi 

ile sebebiyet verilmiş işlemler dışında geri almanın ancak iptal davası süresi veya 

kanunlarda belirlenen özel dava açma süresinde  mümkün olduğuna karar vermiştir811.  

Yargıtay tarafından verilen kararın ardından aynı yıl Danıştay tarafından da geri 

alma konusunda belli ilkeler öngören bir içtihadı birleştirme kararı verilmiştir. Bu içtihadı 

birleştirme kararında Danıştay, dava açma süresi geçtikten sonra idarenin de işlemin 

sonuçlarına katlanması gerektiğine, terfi veya intibak işlemi ilgilinin gerçek dışı beyanı 

veya hilesi ya da açık hata sonucu tesis edilen işlemler ile yok hükmündeki işlemlerden 

değil ise yapılan hatalı ödemelerin dava açma süresi içinde geri istenebileceğine karar 

vermiştir812. Danıştay bu içtihadı birleştirme kararı ile geri alma bakımından dava açma 

                                                           
811 ‘’... yanlış bir idare tasarrufunun geri alınması kamu yararı bakımından zorunlu gibi görünmekte ise de, 
istikrarın korunmasında da kamu yararı vardır. Yerleşmiş (müesses) durumlar hataen de doğmuş olsalar 
ve hak teşkil etmeseler bile, her zaman geriye yürür şekilde ortadan kaldırılabilmeleri, istikrarı ve toplumun 
güven hissini sarsar, kamu düzenini zedeler… en adil ve hukuki bir norm olarak iptal davası süresini, genel 
olarak yanlış şart tasarrufu, geriye yürür şekilde geri almak için bir sınır olarak kabul etmek, bu süre 
geçtikten sonra tasarrufun ancak ilerisi için hüküm ifade edecek şekilde geri alınabileceği, daha doğrusu 
ilerisi için değiştirilebileceği, tarzında bir sonuca varmak gerektir...’’ Yarg.İBGK, E:1972/6, K:1973/2. 
812 ‘’Bir idarî karar aleyhine idarî dava süresi içinde ilgililer dava açmazsa işlem kesinleşir ve ilgili bu 
kanunsuz işlemin sonuçlarına katlanır ve katlanmak zorundadır. Şu hâlde idare de dava süresi sonunda 
kanunsuz olduğu ileri sürülen işleminin sonucuna katlanmalıdır. Kaldı ki idare böyle hallerde gene de 
imtiyazlı durumdadır. Onun aldığı kanunsuz kararın alınmasında en küçük bir katkısı bulunmayan idare 
olunan, süresinde dava açmazsa bu kararın sonuçlarına katlanıyor. Halbuki idare kendi   ihmali, bilgi azlığı 
sonucu bu kararı aldığına göre dava süresi geçtikten sonra bunun sonuçlarına öncelikle katlanmalıdır...Geri 
alma ve sonuçları konusunu en çok inceleyen Fransız Danıştay'ında 1922 tarihine kadar hiç bir süre 
düşünülmeksizin sakat tasarrufların her zaman geri alınabileceği karara bağlanmış iken, bu tarihte verilen 
Dame Cachet kararıyla süre üzerinde durulmuş ve geri alınacak kararın hak doğuran sakat  bir karar olması 
nedeniyle ancak dava açma süresi içinde ve dava açılmışsa karar verilinceye kadar geri alınabileceği kabul 
edilmiş ve bu görüş bazı istisnalar dışında bu güne kadar devam edegelmiştir... İdarenin sakat ve dolayısıyla 
hukuka aykırı terfi veya intibak işlemine idare edilenin gerçek dışı beyanı veya hilesi sebep olmuşsa ve 
yahut geri alman idarî tasarruf yok denilebilecek bir illetle malulse yahut bir terfi veya intibakta idare 
edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata mevcutsa ve idareyi haberdar etmemişse, memurun iyi 
niyetinden söz etmeye imkân yoktur. Binaenaleyh bu kararlara dayanılarak yapılan kanunsuz ödemeler 
için süre düşünülemez ve her zaman istirdat olunabilir…Ancak, bunun dışında kalan hatalı ödemeler için 
memurun iyi niyeti istikrar ve kanuniyet kadar önemli bir kural olduğundan yukarda yazılı istisnalar dışında 
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süresini bir sınır olarak kabul etmiş; yok hükmündeki işlemler, açık hata sonucu tesis 

edilen işlemler ile memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi sonucu tesis edilen işlemler 

dışında hatalı ödemelerin hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere dava 

açma süresinde geri alınabileceğine, süre geçtikten geri alınamayacağına karar vermiştir. 

Kararda dava açma süresi geçtikten sonra idari işlemin kesinleşeceğinin belirtilmiş olması 

ve idarenin de dava açma süresi geçtikten sonra idari işlemin sonuçlarına katlanmak 

zorunda olduğunun belirtilmiş olması önemli noktalardır. Bunun yanında Danıştay 

Yargıtay’dan farklı olarak açık hata sonucu tesis edilen işlemlerin de süresiz olarak geri 

alınabileceğini kabul etmiştir. İdareyi ve idari yargıyı bağlayıcı özelliği olan bu içtihadı 

birleştirme kararı geri alma bakımından önemli ilkeler ortaya koymuş olsa da gerekçede 

bahsedilen ilkelerin uygulamada tam anlamıyla benimsemesi mümkün olmamıştır. 

Geri almaya ilişkin içtihadı birleştirme kararının gerekçesinde işaret edilen 

hususlara rağmen idari yargı geri almada dava açma süresini genel bir sınır olarak 

uygulamamıştır. Örneğin 1976 yılında verdiği bir kararda Danıştay ‘‘İdarenin kanuna 

aykırı işlemlerini geri alabileceği idare hukukunun genel esaslarındandır’’ diyerek 

sehven tesis edilen işlemin geri alınmasında hukuka aykırılık görmemiş ve geri almada 

herhangi bir süre sınırı benimsemediği izlenimi yaratmıştır813. Yine süre koşuluna ilişkin 

Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararından sonraki tarihte Danıştay Beşinci Dairesi bir 

kararında ‘‘Daha önce kanuna aykırı olarak yapılmış bir işlemin, kanunsuzluğunun 

tespitinden sonra idarelerce geri alınması her zaman mümkün olduğundan 6 aylık süre 

dolmadan yapılmış olan hatalı asalet tasdiki işleminin de davalı idarece geri 

alınabileceği tabiidir’’814  ifadeleri ile kanuna aykırı işlemin her zaman geri alınmasının 

mümkün olduğunu belirtmiştir.  

Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararında belirtilen dava açma süresini geri alma 

bakımından bir sınır olarak uygulamamasından daha ilginç olan ise bu kararının yalnızca 

hüküm fıkrasının dikkate alınması ve yalnızca hatalı ödemelerle ilgili olduğunun kabul 

edilmiş olmasıdır. Örneğin Danıştay Beşinci Dairesi 1973 yılında verilen içtihadı 

birleştirme kararının hüküm fıkrasından yola çıkarak tüm idari işlemler bakımından 

geçerli olmayacağını değerlendirmiş, istikrar ilkesinin somut olayın özellikleri 

değerlendirilerek uygulanması gerektiğini belirtmiştir815.  Yani Danıştay 5. Dairesi 

                                                           
kalan hatalı ödemeler 90 gün içinde istirdat edilebilir ve 90 günlük sürenin başlangıcı da hatalı ödemenin 
ilk yapıldığı tarihtir’’ Dan.İBK, E.1968/8, K.1973/14, T.22.12.1973, (RG., S.14915, T.14.06.1974) 
813 Dan.5.D., E.1972/1459, K.1976/1165, T.16.03.1976, DD., S.14-25, s.213-214. 
814 Dan.5.D., E.1974/3888, K.1977/4161, T.27.09.1977, DD., S.28-29, s.348-349. 
815‘‘görüldüğü üzere İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı hüküm fıkrası itibarıyla idarenin hatalı işlemlerine 
dayanarak ödediği meblağın istirdadına ilişkindir. Yine konu ile ilgili bulunan ve söz konusu içtihatları 
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kendisini içtihadı birleştirme kararının yalnızca hüküm fıkrası ile bağlı saymıştır. Oysa 

içtihadı birleştirme kararının gerekçesi değerlendirildiğinde hatalı ödemeler dışında da 

uygulanmasının mümkün olduğu sonucuna ulaşmak zor değildir. Danıştay’ın yaklaşımı 

kararların gerekçesinin de bağlayıcı olduğu yönünde iken içtihadı birleştirme kararının 

gerekçesiyle kendini bağlı saymamasının çelişki oluşturduğunu söylememiz gerekir. Öte 

yandan idari işlemin sona ermesinde idari istikrar ilkesi de kazanılmış haklara saygı ilkesi 

gibi yargı yerlerince işlevsel olarak kullanılmaktadır816. Dava açma süresini geri alma 

bakımından genel bir sınır olarak istikrarlı bir biçimde uygulamayan Danıştay çoğu kez 

idari istikrar ilkesinden hareketle somut olaya göre değişen sonuçlara varabilmektedir. 

Bu yaklaşımın belirsizlik yarattığını ve hukuki güvenliği zedelediğini ifade etmek 

gerekecektir. 

Danıştay 5. Dairesi başka bir kararında da ‘‘idarelerin, mevzuata aykırı işlemlerini 

süreyle bağlı olmaksızın her zaman geri alabileceği, bu ana ilkenin istisnalarından 

26/09/1952 tarihli Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararının ise sadece terfi 

işlemlerine ilişkin olduğu, bu nedenle, söz konusu kararın, konusu kanuna uygun olmayan 

atama işleminin geri alınmasına dair olan bu uyuşmazlıkta uygulanma olanağı 

bulunmadığı’’817 şeklindeki gerekçeye yer vermiştir. Bununla birlikte bazı kararlarda geri 

alma bakımında dava açma süresi koşulu uygulanmıştır. Danıştay geri alma işleminin 

dava açma süresi içinde mümkün olduğunu kabul ettiği bir kararında ‘‘davalı idarece 

davacının annesi için yapılan tedavi giderlerinin ödeme tarihinden itibaren altmış gün 

içinde geri istenmesinin mümkün olduğundan, bu süre geçtikten sonra tesis edilen işlemde 

hukuka uyarlık bulunmamıştır’’818 şeklinde ifadelere yer vermiştir. Danıştay başka bir 

kararında ise ‘‘davacıya denetim tazminatı ödenmesinde, davacının hilesinin, gerçek dışı 

                                                           
birleştirme kurulu kararında kendisine gönderme yapılan 26.9.1952 günlü, K:1952/244 sayılı İçtihatları 
Birleştirme Kurulu kararında ise….idarece kanunsuz bir terfi işleminin her zaman geri alınabileceğini kabul 
etmenin ‘istikrar ilkesiyle’ bağdaştırılamayacağı, memur hakkında kanuna uygun müteaddit terfiiler 
cereyan ettiği takdirde idare tarafından kanunsuz terfiinin geri alınmasının tecviz edilemeyeceği 
açıklanmış: ‘istikrar ilkesi’ bu karar ışığı altında, olayların nitelik ve özellikleri de göz önünde bulundurulmak 
suretiyle idari yargıca uygulanagelmiştir’’ Dan.5.D., E.1998/4622, K.1999/1685, T.24.05.1999, DD., S.102, 
s.333. 
816 TAN, Geri Alma, s.120. 
817 ‘‘…yürütme organı ve idarenin tüm işlem ve eylemlerini hukuka uygun olarak kurması ve yapması 
gerekmektedir... Genel kural böyle olmakla birlikte, hukuka aykırı bir işlemin uygulanması suretiyle elde 
edilen bazı kazanımların bir yandan zaman içinde bu yolla idarede sağlanmış olan istikrarın ve kamu 
düzeninin bozulmaması amacı ile… yargı kararlarıyla korunduğu bir gerçektir…Ancak  söz  konusu  İçtihadı  
Birleştirme  Kurulu  kararları ile sağlanan korunmanın kamu yararı ve kamu düzeni ile sınırlı olduğunu, 
idarede  istikrar ilkesi esas alınarak sağlanan bu korumanın, kamu düzenini ve bunun sonucu olarak kamu 
yararını ihlal eden, bozan bir sonuca ulaştığında artık sürdürülmesinin olanaklı olmadığını; korumanın, 
hukuka aykırı işlemin düzeltildiği tarihe kadar ilgili kişi  için doğurduğu kişisel kazanımlarla sınırlı kalacağını 
kabul etmek gerekmektedir.’’ Dan.5.D., E.2012/7438, K.2012/8775, T.13.12.2012, DD., S.132, s.173-177. 
818 Dan.5.D., E.1996/3096, K.1997/1482, T.25.06.1997, DD., S.95, s.313-317. 
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beyanının neden olmadığı, ayrıca açık hatanın da bulunmadığı görüldüğünden; söz 

konusu ödemelerin, yukarıda yer verilen Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 

ile belirlenen ilkeler uyarınca idari dava açma süresi içerisinde geri istenmesi mümkün 

iken, anılan ödemelerin bu süre geçtikten sonra geri istenilmesinde hukuki isabet 

görülmemiştir’’819 gerekçesiyle içtihadı birleştirme kararını gözeterek geri almada dava 

açma süresi koşulunu uygulamıştır.  

Danıştay’ın idari işlemin geri alınmasında idari istikrara ve somut olayın 

özelliklerine göre değişen yaklaşımı objektif bir uygulamanın gelişememesine neden 

olmuştur. Örneğin idari işlemin on bir yıl sonra geri alınmasını mümkün görmeyen 

Danıştay kanuna aykırı olan bir işlemin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra 

korunmasının idari istikrar ilkesinin bir gereği olduğunu, ilgilinin hileli davranışına dayalı 

olmayan işlemin her zaman geri alınabileceğini kabul etmenin mümkün olmadığını ifade 

etmiştir820. Danıştay idari işlemin süresiz şekilde geri alınmasının mümkün olmadığını 

kabul etse de objektif bir süre kabul etmeyen yaklaşımının idari işlemin hangi sürede geri 

alınabileceğinin dava açılmadan anlaşılmasına imkân vermediği de açıktır. Danıştay bir 

kararında ise hukuka aykırı işlemin tesis edildikten kısa bir süre sonra geri alınabileceğini 

ifade etmiştir821. Bu kararda kısa bir süre sonra işlemin geri alınabileceği belirtilmiş ise 

de Danıştay’ın genel olarak somut olayın özelliklerine göre çözmeye çalıştığı geri alma 

sorununu nesnel ölçütlere bağlamaktan kaçındığı gözlemlenmektedir. ‘‘Kısa bir süre’’ 

ifadesinin belirlilik değil belirsizlik yarattığının, kararın bir ilke oluşturmaktan uzak 

olduğunun altını çizmek gerekir. İdari işlemin geri alınmasının belli bir süreye 

bağlanmayıp idari istikrar prensibinden hareket edilerek somut olaya göre değişen 

sürelerle sınırlanması, idari işlemin geri alınmasının sınırlanmasının mantığı ile 

çelişmektedir822. Objektif bir süreye bağlı olmayan sınırlamanın kişilerin üzerindeki geri 

alma tehdidini kaldırma kabiliyetine sahip olmadığının altını çizmek gerekir. 

                                                           
819 Dan.2.D., E.2012/8229, K.2012/9842, T.13.12.2012, DD., S.133, s.142-147. 
820 ‘‘Yasaya aykırı olan bir işlemin bile, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yarattığı hukuki sonuçların 
korunması idarede istikrar prensibinin gereği olup idarenin yasaya aykırılığından bahisle işlemlerini 
ilgililerin hileli davranışına dayalı olmadığı takdirde her zaman geri alabileceği kabul edilemez. Bu haliyle, 
kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerdeki bir konutun hissedarı olduğu açık olan 
davacıya, 7269 sayılı Yasaya göre yapılan konut tahsisinin on bir yıl geçtikten sonra geri alınmasında isabet 
bulunmamaktadır’’ Dan.10.D., E.1984/2208, K.1985/204, T.13.02.1985, DD., S.60-61, s.441. 
821‘‘İdarenin hukuka aykırı işlemlerini bazı şartlarla geri alabileceği hususu idare hukukunun temel 
ilkelerindendir…hataya müstenit ve hukuka aykırı olması sebebiyle tesis edildiği tarihten kısa bir süre sonra 
bu işlemin geri alınmasında mevzuata aykırılık olmadığı cihetle dayanağı olmayan davanın 
reddine’’Dan.11.D., E.1974/1252, K.1977/1324, T.13.04.1977, DD., S.28-29, s.602-603. 
822 TAN, Geri Alma, s.121. 
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İdari işlemin geri alınmasının objektif bir süre ile sınırlanmak istenmemesi hukuka 

aykırı işlemin sona erdirilmemesi hâlinde kamu düzenini ciddi şekilde bozabilecek 

durumların önüne geçme kaygısı ile ilgili görülebilir823. Ancak idari işlemin geri 

alınmasında objektif bir süre sınırı benimsenmemesi istikrarı zedeler ve idari istikrar 

kavramından yola çıkılarak makul sürede işlemin geri alınabileceğini kabul etmek bu 

sebeple çelişki yaratır824. 

Doktrinde Danıştay’ın geri alma bakımından olaya göre değişen süreler kabul 

etmesini olumlu bulan ifadelere rastlamak mümkündür. ULER dava açma süresinin geri 

alma bakımından sınır olarak kabul edilmeye elverişli olmadığını ifade etmiştir825. Dava 

açma süresi ile idari istikrar arasında bağlantı, geri alma için objektif bir sınır getirilmesi 

gerekip gerekmediğini ortaya koymak bakımından önemlidir. Danıştay bir kararında dava 

açma süresi ile idari istikrar ve hukuki güvenlik arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş, idari 

işlemlerin süresiz olarak sona erdirilebilmesinin idari işlemlere güvenen kişilere maddi 

ve manevi zarar verebileceğine dikkat çekmiştir826. Dava açma süresi ile idari istikrar ve 

hukuki güvenlik arasındaki bağlantıya rağmen geri almanın objektif bir süre ile 

sınırlanmamasını makul karşılamak mümkün değildir. Bu sebeple biz Danıştay’ın geri 

alma bakımından objektif bir sınır benimsememesini olumlu bulmuyoruz. İdari işlemin 

geri alınması somut olaya göre değişmeyen objektif bir süre ile sınırlanmalıdır. Böyle bir 

sınır iptal davası için süre koşulu öngörmüş bir hukuk sisteminin kendi içinde tutarlı 

olabilmesi için zorunludur.  

Geri alma yetkisinin süre ile sınırlanması gerektiğine ilişkin uygulamada genel bir 

kabul olmadığı bazı kararlarda yer alan karşı oylardan da anlaşılmaktadır. Örneğin bir 

karşı oyda yer alan ‘‘Hukuka aykırı idari işlemler, herhangi bir koşulla ve süreyle bağlı 

olmaksızın idarece her zaman geriye alınabilir, iptal edilebilir. Bu şekilde geri alınmış 

veya iptal edilmiş işlemler nedeniyle ilgililerine yapılmış fazla ödemeler varsa, bunlar da 

                                                           
823 Ibid., s.121. 
824 ÇAĞLAYAN, op. cit.,s.57. 
825 ULER Danıştay’ın idari işlemin geri alınmasında kesin bir süre kabul etmemesine ilişkin yaklaşımını 
doğru bulduğunu, idari işlemin uzun süreler sonra dahi iptal edilmesinin mümkün olması nedeniyle dava 
açma süresinin geri almada sınır olarak kabule elverişli olmadığını, ayrıca geri alma işleminin birey lehine 
olduğu durumlarda dava süresi ile sınırlamanın da manasız olduğunu ifade etmiştir. ULER, İptal Kararları, 
s.9-10. 
826‘‘idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerinin ihlali halinde, idareye güven ilkesi doğrultusunda alınan 
izinlere ve ruhsatlara dayanılarak yüksek maliyetlere katlanılmak suretiyle gerçekleştirilen yatırımlar 
nedeniyle maddi ve manevi zararların ortaya çıkabileceği… uzun bir süre dava konusu edilebilme 
olasılığının bulunmasının, kamu hizmetlerinin işleyişini aksatacağı ve idarede bulunması gereken istikrarı 
bozacağı, dolayısıyla, hukuki güvenlik ve idari istikrarın sağlanabilmesi amacıyla dava açma sürelerinin, 
idarenin işlem ve eylemlerinin özelliklerine göre belli bir süre ile sınırlandırılabileceği tabiidir’’ Dan.14.D., 
E.2014/6972, K.2015/7981, T.27.10.2005, DD., S.141, s.524-525. 
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geri alınabilir. Zira kararda bahsi geçen İçtihadı Birleştirme Kararı, yalnızca hatalı terfi 

ve intibak işlemiyle ilgilidir. Bu içtihadın başka konulara uygulanması isabetli 

değildir’’827  ifadelerinden hatalı terfi ve intibak işlemleri dışında geri alma konusunda 

hiçbir sınırlama bulunmadığının kabul edildiği anlaşılmaktadır. Karşı oyda ifade bulan 

bakış açısı ile idarede istikrarın sağlanması ve kişilerin hukuki güvenliğinin temin 

edilmesinin mümkün olmadığı izahtan varestedir. 

Danıştay’ın geri alma konusundaki kararlarının belli bir ahenk içinde olmadığı ve 

geri alma bakımından dava açma süresi koşulunu kabul eden yerleşik bir uygulama 

geliştirilemediği gözlemlenmektedir. İdarenin istikrarlı bir görüntü taşıması idareye 

güven duyulabilmesi için zorunludur. Bununla birlikte istikrarın hangi sürede sağlanmış 

olacağını belirlemenin nesnel bir yolu yoktur. Objektif bir ölçüt geliştirilemediğinden 

dolayı istikrarın gerçekleşip gerçekleşmediğinin somut olayın özelliklerine göre 

incelenmesi gerektiği kabul edilmektedir828. Ancak idari işlemin idarenin iradesine bağlı 

sona erme koşullarını somut olayın özelliklerine göre değerlendirmek objektif bir 

uygulama yaratamayacağı için hukuk güvenliği bakımından doğru bir yaklaşım 

değildir829. İdari istikrar sınırlayıcı bir kavram olarak objektif ölçütler gerektirir. Geri 

almanın makul bir süre ile sınırlı olduğunu kabul etmek ile herhangi bir süre ile sınırlı 

olmadığını kabul etmek arasında hukuki güvenlik ilkesi açısından anlamlı bir fark 

olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla idari işlemin geri alınmasında benimsenecek sınırlama 

ancak objektif olması hâlinde anlam kazanır. Geri alma bakımından içtihadı birleştirme 

kararının gerekçesinde ifade bulan yaklaşıma rağmen tutarlı bir uygulama gelişmemiş 

olması kanun koyucunun geri alma koşuları ile ilgili bir düzenleme yapmasında fayda 

bulunduğunu göstermektedir830. 

 

(3) Süre Koşulunun İstisnaları 

İdari işlemlerin geri alınması için süre sınırı getirilmesi gerekmekte ise de bu 

sürenin tüm işlemler bakımından kabul edilmesi mümkün değildir. Yukarıda yer vermiş 

olduğumuz içtihadı birleştirme kararında da yok hükmündeki işlemler ve hileli işlemler 

ile açık hata sonucunda tesis edilmiş işlemlerin geri alınmasında herhangi bir süre 

sınırının bulunmadığı kabul edilmiştir831. Yok hükmündeki işlemler, hileli işlemler ve 

                                                           
827 Dan.5.D., E.2012/9592, K.2015/6248, T.09.06.2015, DD., S.140, s.108. (Karşı Oy)  
828 GÜNDAY, op. cit., s.179. 
829 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.300. 
830 Ibid., s.301. 
831 supra., s.112. 



118 
 

açık hata sonucu tesis edilen işlemlerin süre sınırına bağlı olmaksızın her zaman geri 

alınabilmesinin sebebi bu işlemlerin hak doğurmamaları ve istikrar yaratmalarının da 

mümkün olmamasıdır832. ERKUT’a göre açık hata ve hile kavramları idareyi korur iken 

yokluk kavramı idare edilenleri korumaktadır833. 

 

(a) Yok Hükmündeki İşlemler   

İdare hukukunda yokluk yasal bir dayanak nedeniyle ortaya çıkmamış, doktrin 

tarafından geliştirilmiş bir kuramdır834. Özel hukukta sınırlı bir uygulama alanı bulan 

yokluk müessesinin uygulama alanı idare hukukunda daha geniştir835. İdari işlemin yok 

hükmünde sayılmasını gerektiren sakatlıklar yetki ve konu öğelerinde görülür836. Fakat 

idari işlemin yok hükmünde sayılmasını gerektirecek sakatlığa ilişkin objektif bir ölçüt 

bulunmadığını söylemek gerekir837. Bununla birlikte genellikle işlemi tesis eden 

makamın yetkisizliği nedeniyle işlemin yok hükmünde sayılması söz konusu 

olmaktadır838.  

BALTA idari işlemin yok hükmünde sayılması için ağır ve bariz nitelikte bir 

hukuka aykırılık taşıması gerektiğini ifade etmiştir839. ERKUT’a göre yokluk idari 

işlemin kimliğini kaybetmesine yol açacak derecede ağır ve açık hukuka aykırılık halinde 

söz konusu olur840.GÖZÜBÜYÜK-TAN idarenin iradesinin geçersiz olduğu, işlemin 

kanuna açıkça aykırı olduğu veya bariz şekilde idare tarafından yapılamayacak işlemler 

söz konusu olduğu durumlarda yokluktan bahsedileceğini ifade etmektedirler841. Örneğin 

yasama ve yargı fonksiyonu alanına giren konularda idare tarafından yapılan işlem yok 

hükmündedir842. Bunun dışında idari işlemdeki farklı türde sakatlıklar da yokluk 

kapsamında değerlendirilebilmektedir. Danıştay bir kararında Resmî Gazete’de 

                                                           
832 ATAY, İdare Hukuku, s.548. 
833 ERKUT, op. cit., s.80. 
834 Ibid., s.71. 
835 EROĞLU idari işlemlerdeki sakatlık hallerini yokluk ve butlan şeklinde ikili bir ayrıma göre incelemiş, 
yetki, şekil ve konu unsurundaki sakatlıkların yokluğu amaç unsurundaki sakatlığın butlanı gerektirdiğini 
belirtmiştir. Yazar, tarafların iradelerindeki sakatlıktan doğan ve hâkim tarafından resen gözetilemeyen 
nispi butlanın idare hukukunda uygulaması bulunmadığını ifade etmiştir EROĞLU, op. cit., s.78-80. 
836 ERKUT, op. cit., s.75. 
837 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.305. 
838 YAŞAR genellikle yetki veya iradenin bulunmaması halinde söz konusu olan yoklukta idari işlemin 
geçersizliği değil kimliğinin yokluğundan bahsedileceğini ifade etmiştir. YAŞAR, op. cit., s.391. 
839 BALTA, op. cit., s.161. 
840 ERKUT, op. cit., s.72. 
841 GÖZÜBÜYÜK-TAN, İdari Yargılama, s.286. 
842 CANDAN, op. cit., s.136. 
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yayımlanmayan yönetmeliğin yok hükmünde olduğunu, yok hükmünde bulunan 

yönetmeliğe dayanarak idari işlem tesis edilmesinin de isabetsiz olduğunu belirtmiştir843.  

İşlemin yok hükmünde olması, yok sayılan bir işlemin geri alınmasının mümkün 

olmadığını düşündürebilir844. TAN yok hükmündeki işlemlere fazla kuramsal 

yaklaşmanın doğru olmayacağını, yargı organlarının yokluğun tespitine karar 

verebilmeleri sebebiyle idarenin yok hükmündeki bir işlemi geri alabilmesinin mümkün 

olduğunu ifade etmiştir845. YAŞAR’a göre de idare yok hükmündeki işlemini geri alma 

ya da kaldırma yetkisine sahiptir846. BALTA kendiliğinden hükümsüz sayılan hukuka 

aykırı bir işlemi geri almanın tespit edici nitelikte olacağını ifade etmiştir847.  

Yokluk hukuki bir kavram olduğundan bir işlemin yok hükmünde olması 

uygulanmasının imkânsız olduğu sonucunu doğurmaz ve idarenin bu işlemi uygulaması 

söz konusu olabilir848. Zira hukuken yok sayılsa da fiilen var olan bir işlem söz 

konusudur849. Bu yüzden yok hükmündeki işlemin geri alınamayacağını düşünmek fiili 

gerçeklerle örtüşmeyebilir.  

Hukuka aykırı idari işlemlerin üzerinden belli bir süre geçmesinden sonra bu 

işlemlerin kendine has bir sıhhat kazandığı varsayılsa da yok hükmündeki işlemler 

bakımından ne kadar uzun süre geçerse geçsin böyle bir varsayımda bulunmak mümkün 

değildir850. Örneğin yetki gaspı söz konusu olduğunda işlem yok hükmünde kabul 

edilir851 ve yetkisiz olduğu çok açık olan bir makamın yaptığı işlem süre sınırı olmaksızın 

her zaman geri alınabilir852. Yok hükmündeki işlemlerden hak doğması mümkün 

değildir853.  İdari işlemin yokluğu işlemin tesis eden makam dışındaki makamlar ve yargı 

                                                           
843 Dan.11.D., E.1972/1522, K.1977/1077, T.21.03.1977, DD., S.28-29, s.585. 
844 Yok hükmündeki işlemlere iptal davası açısından değinen DERBİL’e göre yok hükmündeki işlem iptal 

davasına konu edilemez, buna lüzum yoktur. DERBİL, op. cit., s.215; BALTA, op. cit., s.162. 
845 TAN’a göre böyle bir geri alma işlem uygulanmadığı sürece açıklayıcı nitelikte olacaktır. TAN, Geri Alma, 
s.26-27. 
846 YAŞAR idare hukukunda geçersizlik kararı şeklinde bir sınıflandırma bulunmadığını ifade etmiştir. 
YAŞAR, op. cit., s.393. 
847 BALTA, op. cit., s. 171. 
848 ERKUT’un ilgililerin yok hükmündeki işlemin uygulanmasını engellemek için dava açmak durumda 

olduklarına ilişkin açıklaması için Bkz. ERKUT, op. cit., s.85; ÇAĞLAYAN, op. cit., s.50. 
849 ERKUT, op. cit., s. 89. 
850 OĞURLU, op. cit., s.120. 
851 KARAVELİOĞLU, op. cit., s.158.  
852 ATAY, İdare Hukuku, s.549. 
853 YILDIRIM Turan Vd., op. cit., s.421. 
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organları ile ilgili kişiler tarafından gözetilebilir854 ve herkes tarafından ve her zaman ileri 

sürülebilir855.   

Yok hükmündeki işlemlerin kesinleştiğinden bahsetmek olanaksızdır856.  

Danıştay yok hükmündeki işlemlere karşı açılan davalarda dava açma süresinin söz 

konusu olmadığını belirttiği kararında ‘‘Bu durumda hiçbir yetkisinin bulunmadığı 

konuda idarece verilen karar ağır bir yetkisizlik kusuru ile sakat bir karardır. Bu 

durumda bulunan idari işlemler yok sayılacağından, bu kararlara karşı açılan davalarda 

herhangi bir süre de söz konusu olmaz’’857 ifadelerine yer vermiştir. Dava açma süresi 

uygulanmayan yok hükmündeki işlemlerin geri alınmasında da süre koşulu 

uygulanmamaktadır. Hak doğurması mümkün olmayan bu işlemler nedeniyle ilgililer 

lehinde oluşan durumlar herhangi bir koruma görmez.  

 

(b) Hileli İşlemler 

Hata, hile ve ikrah hâllerinde hukuki işlemin sakatlanması mümkün ise de idari 

işlemlerin belli hazırlık aşamalarından sonra tesis edilmeleri nedeniyle bu işlemlerde hata 

hâline sık rastlanılmaz858. Öte yandan idarenin zorlama ya da tehdit ile işlem tesis etme 

ihtimali de son derece zayıftır859. Bununla birlikte idari işlemi tesis edecek makamın hileli 

davranışlarla yanıltılması söz konusu olabilir860.  

Özel hukuk kavramlarına yüklenen anlamdan yola çıkılarak idare hukuku 

kavramlarının yeterince anlaşılabilmesi çoğu kez mümkün olmaz. OĞURLU idare 

hukukunda hilenin, özel hukuktaki hileden farklı anlaşılması gerektiğini, idare 

hukukunda bu müessese ile idarenin yanıltılmasının önüne geçilerek kamu yararının 

sağlanmaya çalışıldığını ifade etmiştir861. Yani hileli işlemin ortadan kaldırılmasındaki 

amaç kamu yararının sağlanmasıdır. Hileli işlemin geri alınması hileli davranışların kötü 

örnek oluşturmaması bakımından kamu yararına hizmet eder862.  

İdari işlemin tesisinde ilgilinin açıklamada bulunması ya da belge ibraz etmesinin 

gerekli olduğu hâllerde idarenin yanıltılmak suretiyle iradesinin sakatlanması 

                                                           
854 BALTA, op. cit., s. 175-177. 
855 EROĞLU, op. cit., s.79. 
856 GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.162. 
857 Dan.8.D., E.1985/157, K.1985/575, T.06.06.1985, DD., S.60-61, s.367. 
858 BALTA, op. cit., s.159. 
859 GÜNDAY, op. cit., s.151. 
860 BALTA, op. cit., s.159. 
861 OĞURLU, op. cit., s.127. 
862 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.307. 
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mümkündür863. Bununla birlikte idari işleme muhatap olan kişinin hareketsizliğini hile 

olarak nitelendirmek için idari işlemin tesis edilmesiyle ilgili esaslı noktalarda bir 

hareketsizlik aramak gerekir864. İdare edilenlerin her türlü hareketsizliğini hileye yormak 

idarenin bu kavrama sığınarak araştırma yükümlülüğünden kurtulmasına yol açabilir. 

Dolayısıyla ilgilinin susması veya hareketsiz kalmasına sonuç bağlarken dikkatli 

davranmak, idarenin araştırma görevini ve özen yükümlülüğünü de göz önünde tutmak 

gerekir.   

Hileli işlemlerin her zaman geri alınabilmesinin sebebi işlemin muhatabının kendi 

kusuruna dayanarak hak sahibi olmasının kabul görmemesi, dolayısıyla hileli işlemlerin 

hak yaratmalarının mümkün olmamasıdır865. Hukuka aykırı işlemlerin doğurduğu 

sonuçlar istikrar gereği belli koşullarda korunabilir iken hileli işlemlerin korunmaya 

değer durumlar yaratmaları mümkün değildir. Hileli işlemler aradan ne kadar uzun süre 

geçerse geçsin dokunulamaz sonuçlar doğurmazlar. Hileli bir işlemin herhangi bir 

sonucunu korumak hukukun temel mantığı ile uyum içinde olmaz866. Bireyin idareyi 

aldatarak hak sahibi olması kabul edilemez867.  Sonuç olarak hileli işlemlerin süresiz 

şekilde geri alınabileceği noktasında bir tartışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

Danıştay’ın bir kararında hileli işlemlerin süresiz şekilde geri alınabileceği prensibi 

mutlak şekilde uygulanmamıştır. 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu hile ile veya idareyi yanıltarak 

yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin bu 

durumlarının idarece fark edilmesi halinde idari işlemin geri alınması yoluyla 

üniversiteden kayıtlarının silinebileceğine karar vermiştir868. Kararda hileli işlemin geri 

alınması halen üniversite öğrencisi statüsünde bulunanlarla sınırlı olarak kabul edilmiş, 

yani geri alma bakımından işlemin muhatabının hukuki statüsü dikkate alınmıştır. 

                                                           
863 GÜNDAY, op. cit., s.151. 
864 TAN, Geri Alma, s.77. 
865 DURAN ilgilinin hileli davranışları üzerine tesis edilen işlemlerin her zaman geri alınabilmesinin nedenini 
kimsenin kendi kusuruna dayanamayacağına dair ilke ile ilişkilendirmektedir DURAN, İdare, s.424. 
866 DURSUN’a göre ‘‘ilgilinin idareyi yanıltması ve daha sonra her nasılsa sürenin geçirilmesi ve ilgilinin 
bundan faydalanması Roma Hukukundan beri gelen ve genel bir hukuk kuralı olan ‘kimse utanılacak 
davranışına dayanarak hak iddia edemez’ kuralına aykırılık teşkil eder.’’ DURSUN, op. cit., s.105. 
867 YILDIRIM Turan Vd., op. cit., s.421. 
868 Dan.İBK., E.1987/1-2-4, K.1987/2, T.06.07.1987. KIZILYEL Serkan, SOLMAZ Neslihan, Danıştay İçtihatları 
Birleştirme Kararları-1982 Anayasası Dönemi, Ankara 2016, s.230 vd.; Kararda yer alan karşı oyda her ne 
kadar üniversiteye kayıt işlemi hukuka aykırı ise de öğrencinin bundan sonra kazandığı hukuki durumların, 
üst sınıflara yükselmesi ve nihayet üniversiteden mezun olmasının hukuka uygun olarak gerçekleştiğinin 
dikkate alınması gerektiği, bu bakımdan işlem geri alınabilse de ceza soruşturmasında kabul edilen iki yıllık 
süre geçtikten sonra geri alınamayacağının kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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 Danıştay’ın bu kararından hileli işlemin geri alınabilmesi için kişinin halen hileli 

işlemle elde edilen statü içinde bulunması gerektiğinin düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

Hileli işlemler süresiz olarak geri alınabilir ise de bu kararda hile ile elde edilen statüde 

bulunmayanlar yönünden hukukiliği gerçekleştirmek için geçmişe dönülmemiştir. 

Danıştay’ın bu kararı, hileli işlemin süresiz olarak geri alınabileceği ilkesine bir istisna 

getirmiştir.  

 

(c) Açık Hata 

Yazım hatası gibi önemsiz hatalar idari işlemin hukuka aykırı olması sonucunu 

doğurmaz869. İdari işlemi sakatlamayan bu türden hatalar işlemin hak doğurmasına da 

engel olmazlar. Öte yandan idari işlemi hukuka aykırı kılacak nitelikte hatanın söz konusu 

olması hâlinde dahi işlemin doğurduğu sonuçların belli koşullarda korunması 

mümkündür ancak söz konusu hata açık hata boyutuna vardığında işlemin sonuçlarının 

korunmayacağı kabul edilmektedir870. Danıştay bir kararında ‘‘…fıkrasına açıkça aykırı 

olduğunun anlaşılması karşısında bu işlemin idarece her zaman geri alınabileceği ve 

kanuna açıkça aykırılık halinde davacıların kazanılmış haklarından bahsedilmesinin 

mümkün olmadığı açıktır’’871 ifadesiyle idari işlemin kanuna açıkça aykırı olması 

durumunda kazanılmış hak doğmayacağını ve bu işlemin her zaman geri alınabileceğini 

vurgulamıştır. 

Açık hata idari işlemin özel olarak tetkik edilmesine lüzum olmadan 

anlaşılabilecek, bariz şekilde hukuka aykırılık oluşturan hataları ifade etmektedir872. 

ÇAĞLAYAN’a göre kanunda açık bir şekilde emredilen işlerle ilgili öngörülenin aksinin 

yapılması hâlinde açık hata gündeme gelebilir873. 

İdari işlemin hatalı olduğunu tespit etmek mümkün ise de hatanın açık hata olup 

olmadığının tespitine yarar objektif bir ölçüt bulunduğunu söyleyemeyiz. İdari işlemde 

bulunan hatanın açık hata olduğunu belirtmek öznel bir ifade olacaktır874. Dolayısıyla 

açık hata kavramının kapsamı uyuşmazlık söz konusu olduğunda karar verecek olan yargı 

                                                           
869 GÜNDAY, op. cit., s.150. 
870 OĞURLU, op. cit., s.124. 
871 Dan.10.D., E.1986/1771, K.1986/1754, T.13.10.1986, DD., S.66-67, s.443-445; TAN Fransız Danıştay’ının 
açık hata barındıran işlemlerin hak doğurmaya elverişli olmadıklarını kabul ettiğini aktarmıştır. TAN, Geri 
Alma, s.78. 
872 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.602. 
873 ÇAĞLAYAN, op. cit., s.50. 
874 ERKUT, op. cit., s.78. 
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organının takdirine terk edilmiş bir görüntü taşır875. Bu sebeple açık hatalı işlemlerin 

süresiz şekilde geri alınabileceğinin kabul edilmesi geri almada süre koşuluna getirilmiş 

tehlikeli bir istisnadır. Hiçbir objektif ölçüt geliştirmeden tamamen yargı organını 

takdirine dayalı bir açık hata kurumunu kabul etmek hukuki güvenlik ilkesi bakımından 

tehdit oluşturur. Bu sebeple açık hatanın en azından neleri kapsamasının mümkün 

olmayacağı belirlenmelidir. 

Açık hata kavramının işlemdeki maddi hatalar ile sınırlanması gerektiği 

düşünülebilir876. Bunun yanında açık hata kavramına işlemin muhatabı penceresinden 

bakılarak sınırlama getirilmesi de mümkündür. Açık hatayı işlemle lehinde sonuç doğan 

kişinin bilmesi mümkün olan hatalarla sınırlı olarak değerlendirmek gerekir877. Bilmesi 

imkân dahilinde olmayan hatanın sonuçlarını işlemin muhatabına yüklemek mantıklı bir 

yaklaşım olmayacağından bu hataların açık hata kapsamında görülmemesi gerekir878. 

İdari işlemdeki açık sakatlık hâllerinden hareketle açık hata kurumuna sınırlama 

getirilebilir879. Açık hukuka aykırılık hâlinin tersini kolayca fark edilemeyen hukuka 

aykırılık olarak belirtmek mümkündür880. Bu noktadan hareketle, ciddi bir inceleme 

yapılmadan fark edilmesi mümkün olmayan hataların açık hata kapsamında görülmemesi 

gerektiği düşünülebilir. 

İdari işlem tesis ederken beklenen özeni göstermeyen idarenin daha sonra açık 

hata kavramına başvurarak süre sınırlamasına tabi olmaksızın bu idari işlemi geri alması 

mümkün olmamalıdır881. Yani idare kendi kusuruna dayanmamalı882 ve süresiz şekilde 

idari işlemi geri alma imkânına kavuşmamalıdır. İdarenin özensiz davranması nedeniyle 

tesis edilen işlemin geri alınması ve idarenin kusurunun bedelini işlemin muhatabının 

ödemesi kabul edilemez883. Ancak kamu düzenini ciddi şekilde tehdit eden işlemler 

bakımından idarenin kusuru sonucu oluşan duruma üçüncü kişilerin katlanmasını 

beklemek mümkün olmadığından, bu işlemlerin açık hata nedeniyle süresiz şekilde geri 

alınması kabul edilebilir. Kamu düzenini yakından ilgilendirmeyen işlemlerde ise idare 

                                                           
875 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, op. cit., s.1300; ERKUT, op. cit., s.78. 
876 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.441. 
877 YILDIRIM Turan, İdari Yargı, s.258. 
878 Ibid., s.302. 
879BALTA işlemde esaslı bir unsurun eksikliği halinde ağır sakatlıktan, ilgililer tarafından kolayca 
anlaşılabilecek bir sakatlık bulunması halinde ise açık sakatlıktan bahsedileceğini belirtmiştir. BALTA, op. 
cit., s.161. 
880 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, op. cit., s.1300. 
881 ÇAĞLAYAN, op. cit., s.53. 
882 GÖZLER, op. cit., s.1143. 
883 OĞURLU, op. cit., s.124. 
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kendi kusuru ile yarattığı hukuka aykırılığa belli bir süre geçtikten sonra katlanmalı, ilgili 

lehinde oluşan hukuki durumu korumalıdır.  

İdari işlemin muhatabının vermiş olduğu bilgilere dayalı olarak tesis edildiği 

durumlarda, işlemin muhatabının bariz bir hataya düşmesi işlemi sakatlamış ise işlem 

yine açık hata kapsamında değerlendirilebilir884. Ancak bazı durumlarda işlemin 

muhatabının iyi niyeti açık hataya dayanılarak idari işlemin geri alınmasına engel olabilir. 

Danıştay yabancı uyruklu öğrencilere tanınan bir haktan yararlanan öğrencinin uyruğunu 

hatalı olarak gösterdiği ancak dilekçe ekinde uyruğunu gösteren belgelerin yer aldığı 

anlaşılan uyuşmazlıkta, idarece yeterli bir inceleme yapılması hâlinde kayıt sırasında 

ortaya çıkması mümkün olan hatanın makul bir sürede ortaya çıkarılmadığını, aradan 6 

yıla yakın bir süre geçtikten sonra tesis edilen işlemin idari istikrar ilkesine aykırı 

olduğunu belirtmiştir885. Bu karara konu uyuşmazlıkta, kolaylıkla anlaşılabilecek bir 

hatanın varlığına rağmen dilekçe ekinde ilgilinin uyruğuna ilişkin belge sunmasının iyi 

niyetine işaret ettiğinin düşünüldüğü, bu sebeple de kararda hakkaniyet vurgusu yapıldığı 

izlenimi bulunmaktadır. Yani işlemde kolayca anlaşılabilecek bir hata bulunmakla 

birlikte gerek ilgilinin iyi niyetinin gerek ise idarenin yeterli inceleme yaparak hatayı 

makul sürede ortaya çıkarmamış olmasının dikkate alındığı anlaşılmaktadır. İdari işlemde 

açık hata bulunup bulunmadığına karar verilirken ilgilinin iyi niyetinin dikkate 

alınmasının doğru bir yaklaşım olduğu ifade edilebilir886.  

İdari işlem tesis edilirken uygulanacak mevzuatın anlamının ortaya koyulması her 

durumda yorum gerektirdiğinden, yoruma ihtiyaç duymayacak kadar açık düzenleme 

kavramı tartışmalı bir kavram olarak görülmektedir887. Yoruma ihtiyaç duymayacak 

kadar açık düzenlemeye aykırılıktan bahsedilerek işlemde açık hata bulunduğunu kabul 

etmek isabetsiz sonuçlar doğurabilir. İdarenin bir düzenlemeyi hatalı yorumlaması veya 

düzenlemeden yanlış anlam çıkarması hâlinde açık hatanın varlığından söz edilmekle888 

birlikte mevzuatın yorumlanmasında düşülen hatayı her zaman açık hata olarak 

nitelendirmemek gerekir. Nitekim Danıştay’ın bir kararında mevzuatın yanlış 

                                                           
884 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.602. 
885 ‘‘ idarece yeterli bir inceleme yapılması halinde kayıt sırasında ortaya çıkması mümkün olan bu hatanın, 
makul bir sürede ortaya çıkarılmadığı, aradan 6 yıla yakın bir süre geçtikten ve davacının fakülteden mezun 
olmasına çok az bir süre kaldığı, staj döneminde bulunduğu bir tarihte ortaya çıkarılarak kaydının silinmesi 
işlemi yukarıda belirtilen İdare hukuku İlkeleri ile idarede istikrar esasına ve hakkaniyete aykırı 
bulunmaktadır’’ Dan.8.D., E.1981/1955, K.1982/1293, T.01.11.1982, DD., S.50-51, s.349-351. 
886 ALTINDAĞ Halil, İdari İşlemin Geri Alınması Sebebi Olarak Açık Hata, GÜHFD, 2016, C.20, S.4, s.93. 
887 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.440-441. 
888 YILDIRIM Turan, İptal ve Geri Alma, s.581. 
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yorumlanmasının açık hata oluşturmayacağı belirtilmiştir889. Danıştay bir kararında ise 

davacıya makam ve görev tazminatı ödeneceğine ilişkin mevzuatta bir düzenleme yer 

almadığından dolayı mevzuatın yanlış yorumlanmasından bahsetme imkânı 

bulunmadığını belirterek yapılan yersiz ödemelerin açık hata kapsamında olduğuna karar 

vermiştir890. Bu kararda da mevzuatın yanlış yorumlanmasının açık hata 

oluşturmayacağına vurgu yapıldığı görülmekle birlikte mevzuatta tazminat ödeneceğine 

ilişkin düzenleme yer almıyor olmasından yola çıkılarak işlemde açık hata bulunduğu 

sonucuna varıldığı görülmektedir.  

Danıştay bir kararında mevzuata göre isteğe bağlı sandık iştirakçisi olması 

mümkün olmayan davacının sandıkla kurulan ilgisinin açık hataya dayalı olduğuna karar 

vermiştir891. Öte yandan Danıştay mevzuatta öngörülen koşullara aykırı şekilde yapılan 

atama işleminin açık hata kapsamında olduğuna ve her zaman geri alınabileceğine de 

karar vermiştir892. Açık hatanın mevzuata aykırılık olarak anlaşılması nedeniyle 

uygulamada mevzuata aykırı olarak tesis edilen işlemler kolaylıkla açık hata kapsamında 

görülebilmektir. Bu durumun idari işlemlerle oluşan hukuksal durumlara güveni 

zedeleyeceği unutulmamalı, hukuki güvenlik ilkesine aykırı sonuçlar doğmaması için 

açık hatanın istisnai olarak gündeme gelebileceği kabul edilmeli ve kapsamı 

                                                           
889 ‘‘davacının vazife malülü olduğu yönündeki kararın mevzuat hükümlerinin yanlış yorumlandığından 
bahisle geri alındığı dikkate alındığında, idarenin açık hataya düştüğünden söz edilemeyeceği gibi, 
davacının vazife malülü sayılarak emekli edilmesi aşamasında gerçek dışı bir beyanının ve hilesinin 
olmadığı da açıktır. Bu durumda, idarenin sakat işlemini ancak dava açma süresi içinde geri alabileceği, 
dava açma süresi geçtikten sonra vazife malülü olduğu yönündeki kararın idari istikrar ve kazanılmış hak 
ilkesi gereği korunması gerektiği’’ Dan.11.D., E.2008/5396, K.2010/9432, T.25.11.2010, DD., S.127., s.351-
355 
890 ‘’Uyuşmazlık konusu olayda, davacının hata veya hilesi bulunmamakla birlikte, mevzuatta İzmir Rüştü 
Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinden dolayı davacıya makam ve görev tazminatı 
ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Buna göre, davacıya makam ve görev 
tazminatı ödeneceğine ilişkin mevzuatta bir düzenleme yer almadığından dolayı mevzuatın yanlış 
yorumlanmasından da bahsetme imkanı bulunmadığı dikkate alındığında, davacıya yapılan yersiz 
ödemelerin "açık hata" kapsamında yapılan ödemeler olduğu açıktır. Bu durumda, açık hata kapsamında 
kabul edilmesi gereken söz konusu fazla ödemenin dava açma süresi ile bağlı olmaksızın geri alınmasında 
hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır.’’Dan.11.D., E.2015/2048, K.2015/3062, T.11.06.2015, DD., S.141, s.285. 
891 ‘’Bu durumda, hizmetleri birleştirilmek suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı bağlanan 
ve daha sonra yeniden sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra aylıkları kesilen davacı, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan aylık bağlanmış kişi durumunda bulunduğundan, 5434 sayılı Yasanın 12. 
maddesinde yer alan "diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı 
aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar" şeklindeki amir hüküm gereğince isteğe bağlı 
Sandık iştirakçisi olması mümkün olmayan davacının Sandıkla kurulan ilgisinin açık hataya dayalı idari 
işlemlerin her zaman geri alınabileceğine ilişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 22.12.1973 
günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı uyarınca iptal edilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka 
aykırılık bulunmamaktadır.’’Dan.11.D., E.2006/7564, K.2009/5346, T.01.06.2009, DD., S.122, s.443-446. 
892‘‘Davacının mevzuata aykırı bir şekilde, koşullarını taşımadığı İtfaiye Amirliği kadrosuna atanması açık 
hata kapsamında bulunmaktadır.’’ Dan.5.D., E.2012/9592, K.2015/6248, T.09.06.2015, DD., S.140, s.107-
108. 
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genişletilmemelidir. Yani geri almada süre koşulunun bir istisnası olan açık hata dar 

yorumlanmalıdır. 

Açık hata yokluk ile aynı şeyi ifade etmemekle birlikte, işlemdeki hatanın yokluğa 

yaklaşan derecede bir hukuka aykırılığa neden olması hâlinde uygulanmasının daha 

uygun olacağı kuşkusuzdur.  Nitekim Danıştay’ın bir kararında, mevzuat hükmünün açık 

olduğu ve ilgililerin kasıt ya da ihmali bulunmadıkça hükmü uygularken hataya 

düşülmesinin beklenemeyeceği hallerde, maddi olaya ve mevzuatın açık hükmüne aykırı 

davranılması işlemi yok denilecek kadar sakatlamış ise açık hatanın söz konusu 

olabileceği ifade edilmiştir893. 

İptal edilen bir düzenlemeye dayanarak tesis edilen işlemlerde de açık hata 

gündeme gelebilir. Danıştay Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının yazılı 

ve görsel medyada duyurulmuş olduğu bir olayda, iptal edilen kanun hükmüne dayalı 

olarak verilen ruhsatların kazanılmış hak oluşturmayacağını, idarenin mahkeme kararının 

kamuoyuna duyurulması tarihinden itibaren Anayasa’ya aykırı bulunan bir yasa hükmüne 

dayanarak hak doğurucu bir işlem tesis etmemesi gerekirken, aksine bir davranışla inşaat 

ruhsatı düzenlemiş olması nedeniyle işlemde açık hata olduğunu belirtmiştir894. Karara 

konu somut olayda açık hatanın kapsamının genişletildiği görülmektedir. Zira ruhsatın 

verildiği tarihte Anayasa Mahkemesi kararının duyurulmuş olması açık hatanın varlığı 

için yeterli görülmüştür. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal 

kararından haberdar olan idarenin iptal edilen düzenlemeye dayalı olarak tesis ettiği 

işlemlerle oluşan durumların koruma göremeyeceği sonucuna varılmıştır895.  

                                                           
893 ‘‘Mevzuat hükmünün yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açık olduğu, idare edenlerin kasıt ya da 
ihmal içinde olmadıkları sürece, hükmü uygularken hataya düşmelerinin beklenemeyeceği hallerde, maddi 
olaya ve mevzuatın açık hükmüne aykırı davranılmış ve bu durum da işlemi yok denilecek kadar sakatlamış 
ise, idarenin açık hatasından söz edilebilir. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının gümrük idaresinde 
çalıştığı sürenin 10 yılın üzerinde olduğunda ve bu sürenin bir bölümünün başmemurluktan daha üst 
görevlerde geçtiğinde çekişme yoktur. Bu sürenin, bilfiil gümrük idarelerinde gümrük mevzuatı 
uygulanarak işlem yapılan birimlerde geçmesi gerektiği hususu ise, yasa kuralının "amaç" yönünden 
yorumlanması suretiyle ulaşılan bir sonuçtur. Yukarıdaki değerlendirmelere göre, gümrük komisyoncu 
karnesinin düzenlendiği aşamada, davacının gerçek dışı beyanı ve hilesi söz konusu olmadığı gibi, idarenin 
işlemin dayanağı yasa kuralını uygularken açık hataya düştüğünden de söz edilemeyeceğinden, davacının 
elde ettiği hakkın; hukuka uygun olarak elde edilmiş bir hak olarak kabulü ile, kazanılmış hak ve idari 
istikrar ilkesi uyarınca korunması gerekmektedir.’’ Dan.10.D., E.2003/4745, K.2005/2591, T.18.05.2005, 
DD., S.111, s.274-275. 
894 ‘‘Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği bilinen bir kanun hükmüne dayanılarak idarece verilmiş 
olan yapı ruhsatlarının mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla bu işlemden yararlanan yapı sahibi lehine 
kazanılmış hak sağlamayacağı tartışmasızdır…idarenin mahkeme kararının kamuoyuna duyurulması 
tarihinden itibaren Anayasa’ya aykırı bulunan bir yasa hükmüne dayanarak hak doğurucu bir işlem tesis 
etmemesi gerekirken, aksine bir davranışla inşaat ruhsatı düzenlemiş olması nedeniyle işlemde açık hata 
olduğu kuşkusuzdur’’Dan.6.D.,E.1991/749,K.1991/2306,T. 06.11.1991,DD.,S.84-85,s.416-420. 
895 Bununla birlikte kararda hem işlemin mevzuata aykırı olduğundan kazanılmış hak oluşturmayacağından 
hem de idarenin hak doğurucu işlem tesis ettiğinden bahsedilmesinin çelişkili olduğu açıkça göze 
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İdarenin kamu yararı amacının dışına çıktığı durumlarda da açık hata kavramına 

başvurulabildiği görülmektedir. Danıştay atama işleminin siyasi amaçla yapıldığından 

bahisle idare tarafından sona erdirilmesi üzerine açılan bir davada; idarenin açık hataya 

düşerek yaptığı işlemlerini sona erdirmesinin doğal olduğunu, bu tür işlemlerin kişiler 

yönünden kazanılmış hak doğurmasının mümkün olmadığını, kariyer ve liyakat ilkeleri 

göz ardı edilmek suretiyle, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmayan atamanın 

sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını 

belirtmiştir896.  

İdari işlemin geri alınmasında süre koşulu ile süre koşulunun istisnalarına 

doktrindeki görüşler ve bağlantılı yargı kararlarına da yer vererek değinmiş bulunuyoruz. 

Gerek idari işlemin sona ermesinde karşılaşılan ilkeler bölümündeki açıklamalarımız 

gerek ise idari işlemin geri alınması bakımından yukarıda değindiğimiz hususlar ışığında 

son olarak bireysel ve düzenleyici işlemlerin geri alınmasını kısaca açıklamakta fayda 

bulunmaktadır. 

 

8. Bireysel İşlemlerin Geri Alınması 

İdari işlemin geri alınıp alınamayacağı sorusuna verilecek cevap işlemin hukuka 

uygun olup olmamasına göre değişebilir. Bununla birlikte idari işlemin geri alınmasında 

hukuka uygun olup olmadığı kadar muhatabı üzerinde yaratığı etki de önemlidir897. Geri 

alınacak işlemin muhatabı bakımından doğurduğu sonuçlara göre geri alma yetkisinin 

görünümü değişebilmektedir. 

   

a.  Hak Doğuran Bireysel İşlemlerin Geri Alınması 

İdari işlemin geri alınmasına getirilen sınırlamalar hukuk güvenliği endişesinden 

kaynaklanmaktadır. İdare kişilerin sahip olduğu durumu teminat altına alarak hukuki 

güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Hukuka uygun bir işlemin geçmişte doğurduğu 

                                                           
çarpmaktadır; OĞURLU Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddeye dayanılarak yapılan idari işlemin yok 
hükmünde olduğunu ve bu işlemin kazanılmış hakka sebep olmayacağı görüşündedir. OĞURLU, op. cit., 
s.121. 
896 Dan.5.D., E.2004/3658, K.2004/5187, T.10.12.2004, DD., S.109, s.175-177. 
897 TAN, Geri Alma, s.57. 
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sonuçları ortadan kaldırmak için hukuksal bir sebep bulunmadığından898 hak doğuran 

hukuka uygun işlemin geriye yürür bir işlemle sona erdirilmesi kabul edilemez899.  

Hak doğuran hukuka uygun idari işlemin kaldırılması mümkün olmadığı gibi geri 

alınması da mümkün değildir900. Hak doğuran hukuka uygun işlemin geçmişe etkili 

şekilde sona erdirilmesi mümkün değil ise de kanun koyucunun hak doğuran hukuka 

uygun işlemin geri alınamayacağına dair ilkenin aksini öngörmesi mümkündür901. 

Hukuka aykırı işlemlerden hak doğduğunu kabul etmek mümkün olmasa da bu 

işlemlerle kişilerin lehinde oluşan durumların belli şartlar altında korunması gerekir902. 

Hukuka aykırılığın idareden kaynaklı hata sonucu oluştuğu hallerde kişilerin lehinde olan 

durumların muhafaza edilebilmesi için iyi niyetli olmaları gereklidir903. İlgiliye 

yüklenebilir bir kusur bulunmadığı sürece idarenin hatası sonucu tesis edilen işlem 

muhatabı lehinde sonuç doğurmuş ise dava açma süresi geçtikten sonra geri alınamaz904. 

Hukuki güvenlik ve istikrar ilkeleri nedeniyle bu süre sınırını kabul etmek gerekir905. 

Dolayısıyla hukuka aykırı işlemlerle oluşan lehe durumlar teknik açıdan hak olarak 

nitelendirilemese de belli bir koruma görür ve bu işlemler ancak dava açma süresi içinde 

geri alınabilir. Bu noktada süre koşulu kısmında belirttiğimiz hususları tekrar etmekle 

yetiniyoruz.  

İdari işlemin ilgilisini bağlayabilmesi için tebliğ ya da ilan gerekirken imzalanmış 

bir işlem idare tarafından bilindiği için tebliğ edilmese de idareyi bağlar906. Bu durum 

kişilere sahip oldukları haklar bakımından teminat oluşturur907. Danıştay’a göre de atama 

işleminin tebliğ edilmemiş olması bu işlemin hukuki geçerliliğini etkilemez908. İşte 

                                                           
898 GÖZLER, op. cit., s.1118. 
899 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.170. 
900 TAN, Geri Alma, s.49-50. 
901 GÖZLER, op. cit., s.1119. 
902 TAN, Geri Alma, s.60. 
903 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.588. 
904 AKYILMAZ-SEZGİNER-KAYA, op. cit., s.441. 
905 ‘’…Bu şartın kabulünü gerektiren sebebler: idari tasarrufların, ivedi mahiyet arzeden kamu hizmetlerine 
taallûk etmeleri sebebiyle bir an önce kesinleşmeleri: idarenin memlekette sükûn, istikrar ve güvenliği 
sağlamakla ödevli bulunması hasebiyle bizzat bu esasları bozacak mahiyette her hangi bir hareketten 
imkân nisbetinde çekinmesi ve ancak zaruret halinde kendisine tanınan bu yetkiyi, belli bir müddet İçinde 
kullanması lüzumu gibi hususlardır.’’ OZANALP Şevket, op. cit., s.90; GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.195. 
906 DURAN, İdare, s.411. 
907 Ibid., s.412. 
908 ‘‘…işlemin ilgilisine tebliğ edilmemiş olması atama işlemini ortadan kaldırmayacağı gibi hukuken 
geçersiz bir işlem haline de getirmez. Atama işleminin ilgilisine tebliği atanan kişinin atandığı göreve 
başlamasını teminen yapılmış bir bildirimden ibarettir. Bu bildirim; atanan kişi için atandığı göreve 
başlamaması halinde uygulanacak işlemlerin ve bu işlem nedeniyle hakları ihlâl edilenlerin açacakları 
davaların sürelerinin başlangıcını tayinde göz önüne alınabilir. Yoksa atama işleminin hukuken geçerli 
olması koşulu değildir.’’ Dan.DDK., E.1978/1074, K.1980/147, T.15.02.1980, DD., S.40-41, s.111-114. 
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ilgilisine bildirilmemiş bu işlemler de geri alma bakımından kabul edilen koşullar 

dahilinde geri alınabilir909.  

Danıştay bir kararında idari işlemin ilgiliye tebliğ edilmemesi hâlinde işlemin 

kazanılmış hak yaratmayacağını ve bu işlemin geri alınabileceğini ifade etmiştir910. 

Tebligat ilgilinin işlemden haberdar olması ve dava açma hakkını kullanabilmesini 

sağladığına göre işlemin tebliğ edilmeden önce hak doğurduğunu kabul etmemeyi 

gerektirecek bir sebep yoktur. Dolayısıyla işlemin tebliğ edilmemiş olması tek başına geri 

almayı hukuka uygun kılmaz.  

İlgilisine bildirilmeyen işlemler bakımından da geri alma koşullarının 

uygulanması gerektiği açık olmakla birlikte işlemin bildirilmemiş olması geri alma 

süresinin ne zaman başlayacağı sorusunu gündeme getirir. İdari işlemin yürürlüğe 

girişinde söz konusu olan yayın ve bildirim teorisi yayınlanmayan işlemin geri alma 

süresinin imzadan itibaren başlayacağını kabul etmektedir911. İdarenin yazılı bildirim 

yapmayarak süresiz şekilde geri alma imkânına kavuşmaması için muhatabına 

bildirilmemiş yararlandırıcı işlemin geri alma süresinin imzadan itibaren başlaması makul 

bir çözüm olarak görülebilir.  

 

b. Hak Doğurmayan Bireysel İşlemlerin Geri Alınması 

Hukuka aykırı idari işlemlerin sona erdirilmesi idare açısından görev olarak ele 

alınmalıdır912. Hukuka aykırı idari işlemleri geri almak idare için bir yükümlülük ise de 

bu işlemlerle oluşan muhatabın lehindeki durumlar nedeniyle hukuka uygunluk ilkesi 

hukuki güvenlik ilkesi ile karşı karşıya gelebilmektedir913. Ancak hak doğurmayan 

işlemlerin914 geri alınmasında hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesi söz konusu olmaz.  

İdari işlemin hak doğurmayan nitelikte olması halinde süre ile sınırlı olmaksızın idarenin 

                                                           
909 GÖZLER, op. cit., s.1055. 
910 ‘‘…tayini hakkındaki işlemin davacıya tebliğ edilmemiş olması dolayısıyla bu işlem kendisi hakkında bir 
müktesep hak doğurmadığı gibi, bilâhare valilikçe gösterilen gerekçeler karşısında anılan işlemin geri 
alınmasına idare hukuku ilkelerine ve hizmet icaplarına aykırılık arz eden bir cihet görülmemiştir.’’ 
Dan.5.D., E.1970/2422, K.1971/5878, T.12/10/1971., DD., S.6-7, s.226-227. 
911 AKEL, op. cit., s.31. 
912 ONAR, op. cit., C.1, s.551. 
913 OĞURLU, op. cit., s.180. 
914 GÖZLER Fransız hukukundaki hak yaratıcı olmadığı kabul edilen işlemlerin; düzenleyici işlemler, tespit 
edici işlemler, parasal ödeme kararları, geçici işlemler, negatif işlemler, müeyyide işlemleri, kamu yararı 
kararı veya kamulaştırma kararı, yok hükmündeki işlemler, hileyle yapılmış işlemler ve şarta bağlı işlemler 
olduğunu belirtmiştir. GÖZLER, op. cit., s.1128-1134. 
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geri alma yetkisi bulunduğunu kabul etmeye bir engel yoktur915 ve bu işlemlerin geri 

alınmasında süre sınırı uygulanmaz916.  

ONAR’a göre süre sınırının ilgilinin lehinde sonuç doğurmuş olan işlemlerde söz 

konusu olması gerekir ve ilgilinin aleyhinde sonuç doğuran işlemlerin geri alınmaları 

dava açma süresi ile sınırlı değildir917. Geri alma işlemi muhatabın lehinde netice 

doğuracak ise süre sınırlamasının anlamı kaybolur918. Geri alma işlemi muhatabının 

lehinde ise işlemin muhatabını koruması gereken süre sınırının uygulanması tam tersine 

işlemin muhatabına zarar verir. Hak doğurmayan hukuka aykırı işlemlerin geri alınmasını 

süre ile sınırlandırmamak gerekir919. Hak doğurmayan hukuka aykırı işlemleri geri almak 

idare açısından bağlı yetkiye işaret eder. Yani hak doğurmayan hukuka aykırı işlemi geri 

almak idare açısından görev olup bu işlemleri idare her zaman geri alabilir. 

İdari işlemin geri alınması kural olarak geri alınacak işlemin hukuka aykırı olması 

halinde mümkün olmakta, hukuka uygun işlemler ancak koşulların varlığı hâlinde 

kaldırma işlemine konu olmaktadır. Bununla birlikte hukuka uygun işlem hak 

doğurmuyor ise geri alınmasının mümkün olup olmadığı tartışılabilir. Doktrinde hak 

doğurmayan hukuka uygun işlemlerin geri alınması konusuna ilişkin görüşlere 

değinmekte yarar vardır. 

OĞURLU’ya göre hak doğurmayan işlemin hukuka uygun olması hâlinde dahi 

geri alınması kural olarak mümkündür920. KALABALIK hukuki güvenliğe zarar 

vermeyecekse, ilgilinin aleyhinde sonuç doğurmuyorsa, hukuka uygun işlemin geri 

alınmasının mümkün olduğunu ifade etmiştir921. MEMİŞ yararlandırıcı niteliği olmayan 

bireysel işlemler hukuka uygun olsalar da kural olarak geri alınmalarının mümkün 

olduğunu belirtmiştir.922 GÖZLER hak doğurmayan işlemlerin kaldırılmasının mümkün 

olduğunu ancak bu işlemlerin hepsinin geri alınabilmesinin mümkün olmadığını 

belirtmiştir923.  

                                                           
915 GİRİTLİ-AKGÜNER, op. cit., s.169. 
916 TAN, Geri Alma, s.129; YILDIRIM Ramazan, op. cit., s.92. 
917 ONAR, op. cit., C.1, s.551. 
918 KALABALIK, op. cit., s.402. 
919 BALTA, op. cit., s.173. 
920 OĞURLU, op. cit., s.181; Bununla birlikte OĞURLU hak doğurucu nitelik taşımayan işlemin ihtiyaca 
uygunluk gözetilerek geri alınabileceğini belirtmiş bununla birlikte hak doğurmayan işlemin geri 
alınmasının esasında kaldırma manasına geleceğini ifade etmiştir. OĞURLU, op. cit., s.178. 
921 KALABALIK, op. cit., s.401. 
922 MEMİŞ, op. cit., s.281. 
923 GÖZLER idarenin verdiği tezgâh açma iznini geri alamayacağını, geçmişteki hukuka uygun doğmuş 
durumları silmenin hukuka aykırı olacağını ifade etmiştir. GÖZLER, op. cit., s.1118. 
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Hukuka uygun işlemin muhatabının aleyhinde sonuç doğurması kural olarak bu 

işlemin geri alınabileceği anlamına gelmez. Hukuka uygunluk ilkesinden yola 

çıkılamayacağına göre, hukuka uygun bir idari işlemi geriye yürür şekilde sona erdirmek 

ihtiyaca aykırılık bakımından gündeme gelecektir. Doktrinde idarenin kamu hizmetinin 

gereklerini gözeterek iptalini gerektirir bir sakatlık taşımayan işlemi de geri almasının 

mümkün olabileceği savunulmuştur924. Fakat idare ihtiyaca aykırılık sebebiyle idari 

işlemi sona erdirebilir ise de bu sona erme geleceğe etkili olur925. İhtiyaca aykırılık 

sebebiyle idari işlemin geçmişe etkili olarak sona erdirilebileceğini kabul etmek kural 

olarak mümkün değildir. Yani idarenin hukuka uygun ihtiyaca aykırı işlemi kural olarak 

kaldırma yetkisine sahip olduğu düşünülmelidir.  

Bireysel işleme dayanak olan düzenleyici işlemin geri alınması hâlinde de bireysel 

işlemin geri alınması söz konusu olabilir. Düzenleyici işlemin geri alınması hâlinde bu 

işleme dayanılarak tesis edilmiş ve dava açma süresi geçmiş olan, ilgilinin lehinde sonuç 

doğuran bireysel işlemlerin geri alınması mümkün olmasa da, geri alınan düzenleyici 

işleme dayanılarak tesis edilen ilgilinin aleyhinde sonuç doğuran bireysel işlemlerin geri 

alınmasında sakınca bulunmadığı söylenebilir926. 

Kolluk alanında tesis edilen bireysel işlemlerin kamu düzeni nedeni ile sona 

erdirilmesi gerekebilir ve idarenin bu işlemleri kamu düzenini gözeterek sona erdirmek 

için irade açıklaması mümkündür. Ancak bu sona erme genel olarak kaldırma şeklinde 

gerçekleşecektir. TAN kolluk işlemlerinin kural olarak kaldırma işlemi ile sona 

erebileceğini belirtmiştir927. KARAHANOĞULLARI’na göre de kolluk faaliyetleri 

kapsamında verilen izinlerin geriye yürür biçimde sona erdirilmesi mümkün değildir928.  

 

 

 

                                                           
924 ÇAĞLAYAN’a göre işlemin geri alınması için gereken hukuka aykırılık yargı organı tarafından iptali için 
gereken hukuka aykırılıktan daha geniş yorumlanmalı ve idare kamu hizmetinin yürütülmesine engel olan 
ya da hizmetin daha iyi yürütülmesine engel teşkil eden işlemleri iptal edilmesini gerektirecek derecede 
bir sakatlık taşımasa da geri alabilmelidir. ÇAĞLAYAN, op. cit., s.47. 
925 TAN idari işlemin hukuka uygun olması hâlinde hak yaratıcı nitelikte olmasa bile kural olarak geri 
alınması mümkün olmadığını, işlemin hak doğurmamasının geri alınabilmesine değil kaldırılabilmesine 
imkân tanıdığını ifade etmiştir. TAN, Geri Alma, s.40.  
926 Ibid., s.134-135. 
927 Ibid., s.43-44; Bununla birlikte TAN kolluk işlemlerinin sürdürülmesi bakımından kişilerin hak iddia 
edemeyeceğini, kamu yararının gerektirdiği hallerde kişilerin uğradığı zarar tazmin edilmek kaydıyla kolluk 
işlemlerinin de geri alınabileceğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ibid., s.85. 
928 KARAHANOĞULLARI, op. cit., s.556. 



132 
 

9. Düzenleyici İşlemlerin Geri Alınması 

Uyarlanma ilkesi düzenleyici işlemin kaldırılmasını mümkün kılar ancak idare 

düzenleyici işlemin geçmişe etkili olarak sona ermesinde aynı oranda serbest değildir. 

Düzenleyici işlemlerin sona erdirilmesi esas itibarıyla geri alma ile değil kaldırma ve 

değiştirme ile mümkün olur929. 

Düzenleyici işlemlerin kural olarak geçmişe etkili olarak sona erdirilmeleri 

mümkün değildir, yani idare düzenleyici işlemleri sona erdirmek bakımından sahip 

olduğu geniş yetkiyi kural olarak geri alma şeklinde kullanamaz930. Kaldı ki uygulanmış 

bir düzenleyici işlemi geri alarak bu düzenleyici işlemin tesis edilmesinden önceki 

duruma dönülmesi neredeyse imkânsızdır931.  

Kural olarak düzenleyici işlem geri almaya konu olamaz932 ise de düzenleyici 

işlemin yürürlüğe girdikten sonra kimseye uygulanmamış olması hâlinde geri 

alınmasında sakınca bulunmaz933. Zira uygulanmamış bir düzenleyici işlemin geri 

alınması kural olarak hukuk güvenliği ile çelişen bir sonuç doğurmaz934. Uygulama işlemi 

tesis edilmemiş olması hâlinde düzenleyici işlemin kaldırılması ile geri alınması arasında 

belirgin bir fark bulunmadığı düşünülebilir935. Bununla birlikte uygulama işlemi 

yapılmadığı hâllerde düzenleyici işlemin geri alınmasının sınırlı da olsa anlam taşıması 

mümkündür.  

Düzenleyici işlemlerin geri alınmasını hukuka uygun olup olmadıklarına bakarak 

değerlendirmek gerekir. Hukuka uygun düzenleyici işlemler kural olarak kaldırılabilir 

fakat geri alınamazlar936. Hukuka uygun düzenleyici işlemin geri alınmasının mümkün 

olmamasının937 sebeplerinden biri hukuki güvenlik ilkesidir938. Hukuka uygun 

düzenleyici işlemin geri alınması geriye yürüme yasağına takılır939. 

                                                           
929 Ibid., s.585; Yazar düzenleyici idari işlemin hukuka aykırı olması hâlinde geri alınması değil 
kaldırılmasının söz konusu olacağını ifade etmiş ise de hukuka aykırı düzenleyici işlemlerin sınırlı hâllerde 
ve koşulları dahilinde geri alınmaları söz konusu olabilir. 
930 AKSOYLU, op. cit., s.73. 
931 GÜNEŞ, op. cit., s.172. 
932 ZABUNOĞLU, op. cit., s.422. 
933 DURAN, İdare, s.422. 
934 GÖZLER, op. cit., s.1116. 
935 YILDIRIM ve diğerlerine göre geri almanın anlam ifade edebilmesi için düzenleyici işleme dayanarak 
yapılan bireysel işlemlerin de geri alınması gerektiğinden öğretide düzenleyici işlemlerin geri alınması 
sorunu detaylı şekilde değerlendirilmemiştir. YILDIRIM Vd., op. cit., s.422. 
936 ZABUNOĞLU, op. cit., s.421. 
937 KALABALIK, op. cit., s.400. 
938 MEMİŞ, op. cit., s.280. 
939 GÖZLER, op. cit., s.1116. 
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Hukuka uygun düzenleyici işlem hukuki güvenlik ilkesi nedeniyle geri alınamaz 

ancak hukuka aykırı düzenleyici işlemin geri alınması mümkün olabilir940. Bununla 

birlikte düzenleyici işlem her ne kadar hak doğurmasa da öngördüğü hükümlerin belli 

hakkın elde edileceğine dair oluşturduğu beklenti düzenleyici işlemin geri alınmasına 

engel olabilir941.  

TAN düzenleyici işlemler hak yaratmasa da geri alınabilen bireysel işlemlerle 

aynı koşullarda geri alınmalarından bahsedilemeyeceğini, hukuka aykırı düzenleyici 

işlemlerin ancak dava açma süresi içinde geri alınabileceğini ifade etmektedir942.  Benzer 

şekilde ZABUNOĞLU düzenleyici işlemin hukuka aykırı olması halinde dava açma 

süresi içinde geri alınmasının mümkün olduğunu belirtmiştir943. GÖZLER’e göre de 

düzenleyici işlem dava açma süresi içinde geri alınabilir944.  

Düzenleyici işlemin uygulanması hâlinde uygulama işlemine karşı açılan davada 

düzenleyici işlemin de iptalinin talep edilmesi mümkündür945. Bu durumda her an 

uygulanma imkânı olan bir düzenleyici işlem için dava açma süresinin ileriye dönük 

olarak kesin biçimde sona ereceğinden söz etmeye olanak yoktur. Hâl böyle olunca 

düzenleyici işleme karşı dava açma süresi sona ermeyeceğinden bu işlemin her zaman 

geri alınabileceği düşünülebilir. Ancak bu durum geri alma bakımından kabul edilen süre 

koşulunu anlamsız kılacağından düzenleyici işlemin uygulanma olasılığından yola 

çıkılarak her zaman geri alınabileceği kabul edilemez946.  

Düzenleyici işlemlerin geri alınmaları iptallerinde olduğu gibi birçok sorunu 

beraberinde getirecektir. Bu sebeple düzenleyici işlemin en azından geri alınması 

konusunda idarenin sınırlı bir yetkiye sahip olduğunu kabul etmek gerekir. Kural olarak 

düzenleyici işlemi geleceğe dönük olarak her zaman sona erdirme imkânına sahip olan 

idare geri alma bakımından bu oranda serbest olmamalıdır. Bu sebeple biz kural olarak 

düzenleyici işlemin ilan tarihini izleyen günden itibaren dava açma süresinde geri 

alınabileceğini, bu süre geçtikten geri alınamayacağını düşünüyoruz.  

                                                           
940 BALTA, op. cit., s.178; KALABALIK, op. cit., s.400. 
941 SANCAKDAR, op. cit., s.365-366. 
942 TAN, Geri Alma, s.38-39. 
943 ZABUNOĞLU, op. cit., s.422. 
944 GÖZLER, op. cit., s.1116. 
945 İYUK. m.7/4 ‘‘İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren 
başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her 
ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı 
işlemin iptaline engel olmaz.’’ 
946 TAN düzenleyici işlemlerin iptal edilme ihtimali var oldukça geri alınabileceklerini kabul etmenin 
mümkün olmadığını, belirsiz bir süre geri alma yetkisinin var olmasının geri almayı sınırlayan teoriyle 
çelişeceğini belirtmiştir. TAN, Geri Alma, s.128. 
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Yargının iptal yetkisi devam ederken idarenin geri alma yetkisini sınırlamak 

eleştiriye açıktır. Fakat tesis edilmesinden uzun süreler geçtikten sonra düzenleyici 

işlemlerin iptali de geriye doğru sınırlı bir etki yaratabilmekte, hâliyle iptal kararının 

geriye yürümesi de kolay olmamakta hatta mağduriyet yaratabilmektedir. İdarenin 

düzenleyici işlemi kaldırma yetkisinin devam ediyor olması, kamu düzenini korumak ve 

kamu yararını sağlamak için çoğu kez yeterli olacağından, dava açma süresi geçtikten 

sonra kural olarak geri alma yetkisinin bulunmadığını kabul etmek hukuki güvenlik ilkesi 

bakımından makul bir çözüm olacaktır.  
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SONUÇ 

 

İdarenin hukuka bağlılığının bir gereği olarak idari işlemlerin hukuka uygun 

olmaları ve hukuk âleminin hukuka aykırı işlemlerden arındırılması gerekir. İdari 

işlemlerden doğan sonuçların korunması gerektiği gibi bu sonuçları doğuran işlemlerin 

de hukuka uygun olmaları beklenir. Bununla birlikte idari işlemin hukuka aykırı olması 

bu işlemin hiçbir koşula bağlı olmaksızın sona ermesine neden olmamaktadır. İdare her 

an ortadan kaldırılması mümkün olan bir düzenin mimarı olamayacağından idari işlemin 

sona ermesinde mutlak bir yetkisi bulunmadığı kabul edilmelidir. İdari yargının vereceği 

iptal kararlarının etkilerine de hukuka uygunluk ilkesini gerçekleştirmek adına hukuki 

güvenlik ilkesini görmezden gelen bir anlam yüklenmemelidir. 

İptal kararlarının sonuçlarına yüklenen mutlak bir anlamın hukuki güvenlik 

bakımından sakınca yaratabileceği görülmektedir. İdari işlemin özellikle geçmişe etkili 

olarak sona erdiği durumlarda ortaya çıkan hukuki güvenlik ilkesine aykırı sonuçlar 

nedeniyle yalnızca idari işlemin geri alınmasının değil iptalinin sonuçlarına da sınır 

getirilmesi gerekmektedir. İptal kararının etkilerine mutlak bir anlam yüklemek hukuk 

güvenliğini zedeleyen sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle düzenleyici işlemin 

iptalinde bu düzenlemeye dayanılarak tesis edilmiş bireysel işlemlere karşı dava açma 

süresi geçmiş ise bu işlemlerin korunması gerektiğini söylemek mümkündür. İptalin 

etkilerine, hukuka uygunluk karinesinden yararlanan idari işlemlere güvenerek hareket 

eden kişilerin hukuk düzenine olan inançlarını sarsacak bir anlam yüklenmemelidir. İdari 

işlemin hukuk âleminde var olması ile yarattığı etkiler ve neden olduğu beklentiler bu 

işlemin sona ermesinde mutlak bir yetkinin ve keskin bir etkinin kabulünü mümkün 

kılmamaktadır. İptal edilen işleme dayanılarak tesis edilen işlemler kamu düzenini bozan 

sonuçları olmadığı durumlarda kural olarak korunmalıdır.  

İptal davası yoluyla idarenin hukuka bağlılığı sağlanarak kişilerin hukuksal 

güvenceye kavuşması beklenirken, iptalin etkilerine yüklenecek mutlak bir anlam bu tam 

tersine kişilerin hukuki güvenliğine zarar verebilir. Bu sebeple idare yargıcı iptal 

kararının etkileri konusunda da karar verebilmelidir. 

Çalışmada değindiğimiz kararlarda, idari işlemin geri alınması koşullarına ilişkin 

içtihadı birleştirme kararının hüküm fıkrası ile sınırlı olarak ele alındığı, kural olarak tüm 

idari işlemler bakımından dava açma süresinin bir sınır olarak kabul edilmediği 

görülmektedir. İdari işlemin geri alınması bakımından idari istikrar için gereken makul 

bir sürenin değil dava açma süresinin sınır olarak kabul edilmesi hukuki güvenlik 
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ilkesinin bir gereği olarak görülmelidir. Yargı kararlarında makul süreden hareket 

edilerek idari işlemin geri alınmasına sınır getirilmesinin hukuki güvenliği sağlamaya 

elverişli bir yaklaşım olmadığını söyleyebiliriz. Makul süreden hareket etmek her şeyden 

önce işlemin muhatabına hukuksal bir güvenlik sağlamaz. Öte yandan yargı tarafından 

dava açıldıktan sonra belirlenen makul süre işlemin tesis edildiği anda belirli 

olmadığından, objektif bir geri alma koşulu olarak idarenin dikkate almasına da elverişli 

değildir. 

 İdari istikrar ilkesinden hareket ederek idari işlemin geri alınabileceği makul 

süreyi yorum yoluyla belirleyen yargı organı olduğuna göre idarenin ve kişilerin hangi 

sürenin makul olacağını idari işlem dava konusu edilmeden bilmesi mümkün değildir. 

Somut olaya göre değişen koşulların kabulü hukuk düzeninde var olması gereken 

belirliliği tehdit etmektedir. Bu sebeple geri alma bakımından objektif bir süre sınırının 

kabul edilmesinde yarar bulunmaktadır. Bununla birlikte idari yargıda iptal davasının 

menfaat ihlali koşuluna bağlanması ve idari işlemler için dava açma süresinin yazılı 

bildirimle başlayacağının öngörülmesi gibi sebeplerle her bir idari işlem için dava açma 

süresinin ne zaman başlayıp tüm ilgililer bakımından ne zaman biteceğini kestirmek her 

zaman mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla dava açma süresinin geri alma bakımından 

sınır olarak kabul edilmesinin olumlu etkileri olacak ise de bunun dışında geri alma 

bakımından yasa ile getirilecek azami bir süre sınırında fayda bulunacağını söyleyebiliriz. 

 Hileli işlemlerden hak doğması mümkün olmadığı ve bu işlemlerin süresiz şekilde 

geri alınabilecekleri konusunda duraksama bulunmamaktadır. Bununla birlikte idari 

işlemin muhatabının verdiği bilgi ve belgeye dayandığı hâllerde muhatabın her hareketini 

ya da hareketsizliğini hileyle ilişkilendirmemek gerekir. Hile kavramına idarenin 

araştırma yükümlülüğünden sıyrılmasına yol açacak bir anlam yüklenmemelidir.  

Çalışmamızda aktarmış olduğumuz Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararında açık 

hata kavramına süre sınırının istisnaları arasında yer verilmesinin, kamu düzeni 

bakımından kabul edilemez sonuçlar yaratan işlemlerin sona ermesini mümkün kılmak 

ihtiyacından kaynaklandığı düşünülebilir. Kamu düzeni bakımından kabul edilemeyecek 

sonuçları olan bir işlemin dava açma süresi geçtikten sonra geri alınmayacağını kabul 

etmek gerçekten de güçtür. Bununla birlikte açık hata kavramının sınırları belli 

olmadığından bu kavram hukuka aykırı her işlemin süresiz şekilde geri alınmasını 

mümkün kılabilir. Dolayısıyla açık hata kavramı uygulanır iken en azından işlemin 

muhatabına yüklenecek bir kusur bulunup bulunmadığına bakılmalı, öte yandan mevzuatı 

yanlış yorumlamış olmasının idareye bu işlemi her zaman geri alma imkânı vermeyeceği 
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kabul edilmelidir. Özellikle açık hata idarenin kusurundan ileri geliyor ise kamu düzenini 

bozan sonuçlar doğuran işlemler dışında geri almanın dava açma süresi içinde mümkün 

olduğu kabul edilmelidir. Açık hata kavramı idarenin işlemi tesis ederken yaptığı tercihi 

değiştirme imkânı sağlayan bir araca dönüşmemelidir. Açık hatanın geri almada süre 

koşulunun bir istisnası olduğu dikkate alınarak bu kavram mevzuata aykırı her işlemi 

kapsayacak şekilde geniş yorumlanmamalıdır. 

İdari işlemin hak doğurucu nitelikte olmaması hâlinde sona erdirilmesi mümkün 

ise de idarenin bu işlemi sona erdirmek bakımından mutlak bir yetkiye sahip olduğunu 

kabul etmek mümkün değildir. İdari işlemlerin kaldırılması ve geri alınmasında işlemin 

muhatabı kadar üçüncü kişilerin de hukuki durumlarının göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. İdari işlem muhatabı yönünden yükümlendirici etki yaratır iken üçüncü 

kişilerin lehinde sonuç doğurmuş olabilir. Bu sebeple hak doğurmayan bireysel işlemlerin 

sona ermesinin koşulları belirlenir iken yalnızca idari işlemin muhatabı üzerindeki 

etkiden yola çıkılmamalı, üçüncü kişilerin de hukuki durumları dikkate alınarak hak 

doğurmayan işlemlerin süre ile sınırlı olmaksızın sona erdirilebileceği mutlak bir ilke 

olarak benimsenmemelidir.  

Genel olarak idarenin idari işlemi kaldırma yetkisinin geri almaya göre daha geniş 

olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte dava açma süresinden yola çıkılarak idari 

işlemin kaldırılması bakımından idarenin mutlak bir yetkiye sahip olmadığını ifade 

etmemiz mümkündür. İdari işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra işlemin 

muhatabı hem işlemin geçmişte doğurduğu sonuçlara hem de gelecekte doğuracağa 

sonuçlara katlanmak zorunda kalmaktadır. Dava açma süresi geçtikten sonra iptal davası 

yoluyla idari işleme yalnızca geçmiş için değil gelecek için de müdahale etme şansı 

ortadan kalkmaktadır. Hâl böyle olunca dava açma süresinin koruduğu ilkeler idari 

işlemin gelecekteki doğuracağı sonuçlara engel olunmamasını da kapsamaktadır. Bu 

sebeple idari işlemlerin doğurduğu lehe sonuçların dava açma süresi geçtikten sonra 

geleceğe etkili şekilde de olsa idare tarafından sona erdirilememesi gerekir. Yani geri 

alma bakımından söz konusu olan dava açma süresi lehe sonuçlar doğuran hukuka aykırı 

işlemlerin kaldırılması bakımından da bir sınır olarak kabul edilmelidir.  

Dava açma süresi geçtikten sonra idari işlemin iptali söz konusu olmadığı gibi 

kural olarak kaldırılması ve geri alınması da söz konusu olmamalıdır. Öte yandan kamu 

düzenini ciddi şekilde bozan işlemler yönünden idarenin kaldırma yetkisine sahip olması 

gerektiği de açıktır. Ancak bu konuda objektif bir ölçüt belirlemek son derece zordur. 

Bununla birlikte idari işlemin üçüncü kişileri ve kamu düzenini yakından ilgilendirmediği 
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durumlarda işlemin muhatabının hukuki güvenliğinin dikkate alınması ve kaldırma 

işleminin dava açma süresi ile sınırlandırılması gerektiğini ifade edebiliriz. 

Düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi ve kaldırılmasında kişilerin haklı 

beklentileri gözetilmeli bu işlemlere güvenerek hareket eden kişilerin yeni duruma uyum 

sağlayabilmeleri için gereken imkân sağlanmalıdır. Bu kapsamda baskın bir kamu yararı 

aksini gerektirmediği sürece geçiş hükümleri yoluyla idare edilenlerin yeni duruma uyum 

sağlamaları için gereken sürenin tanınması yoluna gidilmelidir. İdare her ne kadar 

düzenleyici işlemleri kural olarak her zaman kaldırabilir ve değiştirebilir ise de kişilerin 

haklı beklentilerinin korunmasına engel olacak bir kamu yararı zorunlu kılmadıkça 

idareye olan güveni sarsacak şekilde işlemi tesis edilmemesi gerektiğini söylemek 

mümkündür.  
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ÖZET 

 

İdari işlemin hukuk aleminde varlık kazanması gibi bu işlemin sona ermesi de 

incelenmeye değer niteliktedir. Hukuka uygunluk ilkesi gereği hukuk aleminin hukuka 

aykırı işlemlerden arındırılması gerekir iken hukuki güvenliğin ve istikrarın sağlanması 

için idari işlemlerden doğan hakların ve bu işlemlerin sonucunda oluşan durumların 

korunması da gerekebilir. İdari işlemlerin yürürlükte kaldıkları sürede yarattıkları etkiler 

bu işlemlerin sona ermesinde ilkeler çatışmasına neden olabilmektedir. Çalışmada idari 

işlem kavramı ve idari işlemin sona ermesinde karşılaşılan ilkeler açıklandıktan sonra 

idari işlemin sona erme nedenleri doktrindeki görüşler ve yargı kararları ışığında 

incelenmiştir. İptal kararının nitelikleri üzerinde durulmuş, idarenin iradesine bağlı sona 

erme nedenleri doktrindeki görüşler ve yargı kararları ışığında açıklanarak idari işlemin 

idarenin iradesi ile sona ermesinin koşulları incelenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

Termination of administrative act is worth investigation just as the asset of 

administrative act in the field of law. While it is required to suppress the unlawful acts in 

the field of law in accordance with the principle of legality, it may also be necessary to 

protect the rights derived from administrative acts and the situations that arise as a result 

of these acts in order to ensure legal security and stability. It is necessary to ensure trust 

towards the administration and to meet the rightful expectations of individuals; however, 

it is also imperative to grant the administration the right to terminate an administrative 

act for the benefit of the public. The termination of administrative acts often leads to 

conflict of principles in the field of administrative law. In this study, after explaining the 

concept of administrative act and the principles of law applied in the termination of 

administrative act, the reasons for the termination of administrative act are examined in 

the light of the opinions in the doctrine and judicial decisions. In this regard, termination 

of administrative act through decree of nullity has been examined by means of 

explanations on the nullity suit. Moreover, the reasons for termination of administrative 

act through administrative will were examined in the light of the opinions in the doctrine 

and judicial decisions, and it was aimed to determine the necessary conditions for the 

termination of administrative act through administrative will.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


