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ÖZET

Kazanılmış Hak ve Müesses Durumlar Türk idare hukukunda uzun

sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bununla birlikte, yargı kararlarında da kullanılan

kavramlar olmalarına rağmen, doktrinde bu kavramlar üzerinde yeterli sayıda

çalışma olduğu söylenemez. Bu nedenle tezde, doktrindeki kaynakların yanında,

yargı kararlarına da sıkça başvurulmuştur.

Tezde, kazanılmış hak ve müesses durum kavramları tanımları, benzer ilke ve

kavramlarla ve kendi aralarındaki ilişkileri, düzenleyici işlemlerdeki yerleri, idari

işlemlerin geri alınması, kaldırılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması

bağlamında belirtilen kavramlarla ilgili sorunların ortaya çıktığı haller, kazanılmış

hak doğurmayan durumlar, genel olarak kazanılmış hak ve müesses durumların

idarenin yetkilerine etkisi ve bunlara aykırılık halinde doğabilecek yaptırımlar

incelenmeye çalışılmıştır.

ABSTRACT

Acquired rights and established situations have a long history in Turkish

Administrative Law. However, although these concepts are also being used in court

decisions, it cannot be said that there are sufficient studies on these concepts in the

doctrine. Therefore, beside the sources in the doctrine, judicial decisions have also

been frequently referred in the thesis.

In  this  thesis,  it  was  tried  to  analyze  the  definitions  of  acquired  rights  and

established situations, relevance with similar principles and concepts and relevance

within itself, their position in regulatory transactions, problematic situations related

with  stated  concepts  in  the  context  of  withdrawal,  annulment,  removal  and

suspension of execution of administrative acts, the situations not giving birth to

acquired rights, general effects of acquired rights and established situations to

authorities of administration and the sanctions which can appear in an infringement

situation.
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ÖNSÖZ

İdare hukuku, bir yandan idare mekanizmasının kamu yararı amacını en iyi

gerçekleştirecek şekilde işlemesini sağlamak, diğer taraftan da idarenin eylem ve

işlemlerine karşı idare edilenleri mümkün olduğu kadar korumak gibi bir arada

yürütülmesi zor olan iki amacı birlikte gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bir yanda

kamu yararı amacının karşılanması, diğer yanda idare edilenlerin haklarının hukuk

devleti kapsamında haleldar edilmemesi, idare hukukunun hep hassas bir dengeyi

sağlaması gereğini ortaya çıkarmaktadır.

İdare ile idare edilen arasında sağlanması gereken bu dengenin en önemli

görünümlerinden birini de kazanılmış haklar ve müesses durumlar oluşturmaktadır.

Bir tarafta idare, kamu yararı amacıyla bir takım işlemler gerçekleştirmekte diğer

yanda idari işlemlerin muhatabı durumundaki idare edilenler bu işlemler vasıtasıyla

bir takım haklar elde etmekte, borç altına girmekte ve çeşitli statüler içinde

bulunmaktadırlar.

Tezimizin konusunun İdare Hukukunda Kazanılmış Hak ve Müesses Durum

olarak belirlenmesi, esas olarak konunun idare hukuku alanında uzun süredir

tartışılmasına rağmen yeterli sayıda çalışma bulunmamasının ortaya çıkardığı bir

ilgiden doğmuştur. Tezde, kazanılmış hak ve müesses durum kavramlarının

tanımları, benzer ilke ve kavramlarla ve kendi aralarındaki ilişkileri, düzenleyici

işlemlerdeki yerleri, idari işlemlerin geri alınması, kaldırılması ve iptali ve

yürütmesinin durdurulması bağlamında belirtilen kavramlarla ilgili sorunların ortaya

çıktığı haller, kazanılmış hak doğurmayan durumlar, genel olarak kazanılmış hak ve

müesses durumların idarenin yetkilerine etkisi ve bunlara aykırılık halinde

doğabilecek yaptırımlar incelenmeye çalışılmıştır.

Kazanılmış hak ve müesses durumların idare hukuku teorisinde daha çok

işlenmesi, yargı kararlarının daha istikrarlı şekilde geliştirilmesine ve kavramların

temel unsurlarının ve sınırlarının daha net olarak belirlenmesine önemli ölçüde katkı

sağlayacaktır.

Tezin hazırlanması sürecinde karşılaştığım zorlukları aşmada yol

göstericiliğinden çok yararlandığım değerli hocam Doç. Dr. Aydın GÜLAN’a

kıymetli yardım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
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GİRİŞ

 Hukuk devleti, genel olarak belirlediği kurallara kendisi de bağlı olan devleti

ifade etmektedir. Hürriyetlerin ve temel hakların güvence altına alınması, kanunların

genelliği ilkesi, idarenin hukuka bağlılığı ilkesi, idarenin yargısal denetimi, idarenin

mali sorumluluğu gibi ilke ve esaslarla birlikte kazanılmış haklara ve müesses

durumlara saygı da hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri olarak ortaya

çıkmaktadır.

Zira hukuk devleti için insan haklarına saygı ve bu hakların korunması için

adil bir hukuk düzeni kurmak olmazsa olmaz denilebilecek şartlardır. İnsan hak ve

hürriyetlerinin ve toplumun huzur ve refahı ise, ancak ve ancak hukukî durumlarda

istikrar sağlanarak güvence altına alınabilir. İşte kazanılmış haklar ve müesses

durumlar temelde bu istikrar ilkesinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kazanılmış hak ve müesses durum kavramların dayandığı ilkeler benzer olsa

da, kazanılmış hak ve müesses durumların ortaya çıktığı haller ve sağladıkları

koruma alanı birbirinden farklı olduğu için, her iki kavramı birbirinden ayrı olarak

incelemek gerekmektedir.

Kazanılmış hak ve müesses durumlar sorunu kamu hukuku ve özel olarak da

idare hukuku alanında uzun bir süredir doktrin ve yargı kararlarında yer alan bir

konu olmasına karşın üzerinde müstakil olarak yapılmış çok az sayıda çalışma

bulunmaktadır.1 Bunlardan bizim en eski tarihli olarak ulaşabildiğimiz eser, 1944

yılında basılmış olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL’in “Kanunların Tatbik

Sahasının Zaman İçindeki Hududu Ve Müktesep Haklar Meselesi” isimli eseridir.

Genel idare hukuku eserlerinde ise, çoğunlukla idari işlemlerin geri alınması

kapsamında kazanılmış hak ve müesses durumlarla ilgili değerlendirmelere

rastlanılmaktadır. Ancak, bu kavramların yargı kararlarında kullanılma sıklığını

1 İdare Hukuku bakımından, kazanılmış hak konusu üzerinde müstakil bir eser olarak sadece Yücel
Oğurlu’nun İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu isimli
çalışması bulunmaktadır. Bkz. Yücel Oğurlu, Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler
Sorunu, Ankara, Seçkin Yay., 2003.
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düşündüğümüzde, doktrinde konu üzerinde yeterince durulmamış olduğunu

görmekteyiz.

Kazanılmış hak kavramının doktrinde vurgulanan en önemli özelliği

fonksiyonelliği olagelmiştir. Özellikle, kazanılmış hak kavramı, esas olarak teoriden

çok yargı kararları ile sınırları tespit edilebilecek bir kavram olarak görülmüştür.

Kazanılmış hakka atıf yapılan birçok yargı kararı bulunmaktadır. Müesses durum

kavramına kazanılmış hak kavramı kadar sıklıkla rastlanılmamakla birlikte, bazı

kararlarda farklı isimlendirmelerle müesses durumların sağladığı hukuki koruma da

kazanılmış haktan ayrı olarak belirtilmiştir. Bu nedenle, konuyu incelerken, teorideki

kaynaklardan yararlanmanın yanında, yargı kararlarında belirlenen ilke ve kuralların

da irdelenmesi gerekmektedir.

Kavramın fonksiyonelliği esasında kesin bir tanımının konulmamış olması ile

de ilgilidir. Bu nedenle kavramın temel unsurlarını belirlemek önemli hale

gelmektedir. Yargı kararlarında ve kısmen doktrinde, hakkın elde edilebilir olması,

birel bir işlemin varlığı, tamamlanmış olma, hukuka uygunluk, üçüncü kişilere karşı

ileri sürülebilme, tek taraflı bir tasarrufla geri alınamama, iyi niyet, hakkın belirli bir

süre ile sınırlı olmaması unsurlarına kazanılmış hakkın unsurları olarak yer verildiği

görülmektedir. Bu unsurlardan yola çıkarak kavramın uygulama alanının sınırları bir

ölçüde çizilebilmektedir.

Ayrıca kazanılmış hak doğurmaya elverişli olmayan işlemler de doktrinde

bazı kaynaklarda ve bazı yargı kararlarında belirtilmektedir. Kazanılmış hak doğuran

bir işlem söz konusu olduğu halde bazı durumlar kazanılmış hakkın sınırı olarak

belirlenebilmektedir.

Müesses durum kavramı ise kazanılmış hak kavramı kadar da işlenmiş bir

kavram değildir. Bazı içtihadı birleştirme kararlarında kazanılmış hakla müesses

durum kavramı birlikte incelenmiş ve bazı farklılıklarına işaret edilmiş olmakla

birlikte, bu kararların devamı getirilememiş ve birçok kararda kazanılmış hak,

müesses durumları da kapsayan bir anlamda kullanılmıştır. Bu bakımdan kazanılmış

haktan farklılıkları ve bazı temel ilkelerle ilişkisi ifade edilmekle birlikte, müesses
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durum kavramının sınırlarının tanımlanması ve temel unsurlarının belirlenmesi için

kavramın doktrinde ve yargı kararlarında daha çok kullanılması gerekmektedir.

Kazanılmış hak ve müesses durumlar çoğunlukla idari işlemin geri

alınmasında karşımıza çıkmakla birlikte, kaldırma iptal gibi diğer sona erme

hallerinde ve idari işlemin yürütmesinin durdurulmasında bakımından da incelenmesi

gerekmektedir. Bu hallerde de kazanılmış hak ve müesses durum sorunu ile

karşılaşılabilmektedir. Ayrıca idari işlemin sona ermesi ve yürütmesinin

durdurulması hallerinde hukuka uygun ve hukuka aykırı işlemlerin doğurdukları

neticeler kazanılmış hak ve müesses durum ayrımı bakımından önem arz

edebilmektedir. Hukuka uygun ve hukuka aykırı işlem ayrımının yanında düzenleyici

işlemlerle birel işlemlerin de ayrı olarak incelenmesi bazı hallerde gerekli

olmaktadır.

Kazanılmış hak ve müesses durumlarla ilgili diğer önemli bir konu da bu

kavramlarla belirtilen hukuki korumanın birey lehine nasıl bir sonuç doğurduğunun

yanında idarenin özellikle takdir yetkisine nasıl bir etkide bulunduğunu belirlemektir.

İdare edilenin birtakım menfaatlerinin korunması söz konusu olduğunda bu şüphesiz

idare açısından da birtakım neticeler doğurmaktadır.

Yine bu hukuki koruma alanlarının idare tarafından ihlal edilmesi halinde

hangi yargısal başvuru yollarının kullanılabileceğinin de ortaya konulması

gerekecektir. Kazanılmış hak ve müesses durum kavramlarının uygulamada

edinmeleri gereken gerçek yeri tespit edebilmek için kavramların unsurlarının ve

sağladıkları hukuki korumanın tespit edilmesinin yanında, ihlal halinde hangi

yargısal yollara müracaat edilebileceğinin de belirlenmesi önem arz etmektedir. Aksi

takdirde uygulamada görüldüğü üzere, özellikle kazanılmış hak kavramı, dava

dilekçelerinde çokça başvurulan ancak her istenildiğinde farklı değerlendirmelerin

yapılabildiği muğlâk bir mefhum olarak kalmaktadır.
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I. KAZANILMIŞ HAK VE MÜESSES DURUM KAVRAMLARI

A. Kazanılmış Hak Kavramı, Nitelik Ve Unsurları

1. Tanım

Kazanılmış hak kavramı üzerinde doktrin ve yargı kararlarında kesin bir

tanım mevcut değildir. Kavramın daha çok fonksiyonel bir nitelik gösterdiği yargı

kararlarında da kabul edilmektedir.1 Ancak hukuk aleminde bu kadar sık kullanılan,

yargı kararlarında çokça zikredilen ve doktrinde de kullanılan bir kavramın

sınırlarının daha net olarak belirlenmesi de bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Zira

dayanak olarak kabul edilip kararların oluşturulmasında kullanılan bir kavramın

muğlak ve karanlık olarak kalmasını kabullenmek hukuk devletinin temel

ilkelerinden biri olan "belirlilik" ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Hukuk

devleti, vatandaşların uymak durumunda olduğu kuralların ve muhatap olduğu

hukuki kavramların da herkesin anlayabileceği düzeyde olmasa da en azından

içeriğinin belirlenebilir, sınırları çizilebilir olmasını gerektirir. Bu nedenle öncelikle

kavramın, doktrinde de kabul edilen fonksiyonelliğinin bir neticesi olarak yargı

kararlarında kullanıldığı şekliyle anlamının tespit edilmesine çalışmak

gerekmektedir. Bu nedenle kazanılmış hak kavramını öncelikle mahkeme

kararlarında yapılan tanımlardan yola çıkarak belirlemeye çalışmak daha uygun

olabilir. Danıştay kararlarında kazanılmış hakkın tanımı olarak "objektif bir hukuk

kuralının kişi hakkında uygulanması veya kendiliğinden uygulanacak hale gelmesi"

ifadesine yer verilmektedir.2 Yine bir kararda da "genel objektif hukuki durumun özel

hukuki duruma dönüşmesi yani kişiselleşmesi"3 kazanılmış hak olarak tarif edilmiştir.

Ancak görüldüğü gibi bu ifadeler "kazanılmış hak"kın tanımından ziyade "hakkın

kazanılması"nın tanımı olarak ifade edilmiş gibidirler. Bir başka kararda ise

"kazanılmış hak"kın tanımı olarak değerlendirilmeye daha uygun olan şu ifadeler

kullanılmıştır;

1 Dan. 1. D., T.19.12.1988,  E.1988/336, K. 1988/355, D.B.B.
2 Dan. 10. D., T.6.10.1998, E.1996/9616, K. 1998/4741, D.B.B.
3 Dan. 8. D., T.25.4.2002, E.2001/2179 K.2002/2463, D.B.B.
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"(Ü)çüncü kişilerden bir şey isteyebilmek ve onları bir şey yapmaya
zorunlu bırakmak gibi aktif hak sahipliği bahseden bir sübjektif hak veya
karşılanmadıkça ve boşluğu giderilmedikçe tek taraflı tasarrufla geri
alınamayan bir olanak, güç veya yetki.. "4

Anayasa Mahkemesinin 03.04.2001 tarihinde vermiş olduğu bir kararda5 ise,

daha net bir tanım verilmiştir. Mahkemeye göre, "'kazanılmış hak', kişinin bulunduğu

statüden doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak

niteliğine dönüşmüş haktır". Yargı kararlarında yer alan bu tanımların yanında

doktrinde de kazanılmış hak tanımlarına rastlanılmaktadır. Örneğin Başgil,

kazanılmış (müktesep) hakkı, "istimal ve intifaa başlanmış yahut hiç olmazsa, sahibi

için taayyün etmiş vaziyet" olarak tanımlamıştır. Bu tanımda kazanılmış hakkın

varlığından bahsedilebilmesi için hakkın "kullanılması" ve haktan "yararlanılması"

bir şart olarak belirtilmiştir. Eğer bunlar yoksa, hakkın kişi yönünden "belirli hale

gelmesi" gerekecektir.6

2. Hak- Kazanılmış Hak İlişkisi

Kazanılmış hak kavramını incelerken öncelikle hak kavramı ile kazanılmış

hakkın arasında nasıl bir ilişki bulunduğu üzerinde durmak gerekmektedir.

Kazanılmış hak kavramı içinde “hak”kın sahip olduğu anlam ve hakkın "kazanılmış"

olmasının manası bu şekilde belirlenebilecektir.

Hak, hukuk düzeninin koruması ve sağlaması altında olan menfaattir.7

Kazanılmış hakkın varlığı için hak doğurucu bir işlemin ve bir hakkın varlığı gerekli

olmakla birlikte, hakkın doğduğu her halde kazanılmış hak sorunu doğmaz.8

Kazanılmış hak kavramında önemli olanın zaman bakımından uygulama

olduğu ve hak kavramı gibi hukuk normunun zaman bakımından uygulanmasında

4 Dan. 3. D., T.15.5.1979, E. 1979/310, K. 1979/297, D.B.B.
5 AYM, T.3.4.2001, E.1999/50, K. 2001/67, K.B.B.
6 Ali Fuad Başgil, Kanunların Tatbik Sahasının Zaman İçindeki Hududu ve Müktesep Haklar

Meselesi, İstanbul, Kenan Basımevi, 1942, s. 354.
7 Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1999, 2. B., s.86.
8 Yücel Oğurlu, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve haklı Beklentiler Sorunu,

Ankara, Seçkin Yay., 2003, s.29-30.
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kamu gücü karşısında bireysel menfaatlerin korunmasını sağlayacak bir standart

olduğu ifade edilmiştir.9

Bu nedenle, ‘kazanılmış hak’ kavramının, ‘hak’ kavramından ayrı olarak

düşünülmesi pek mümkün değildir. Kazanılmış hak, bir ‘hak’kın zaman bakımından

uygulanma yönüyle tanınmaması halinde ileri sürülen bir hukuki dayanak olarak

düşünülmelidir.10 Yani bir bakıma somutlaşmış ve tamamlanmış bir hak, hakkı

ortadan kaldırmaya yönelen bir işlemle karşılaştığında onun 'kazanılmış' olması

özelliği ön plana çıkmakta ve bir hukuki koruma sağlanmaktadır.

Hakkın ‘kazanılmış’ bir hak olarak nitelendirilebilmesi için gerekli unsurlar

aşağıda açıklanacak olmakla birlikte, hakkın “kazanılmış” olması konusunda

Danıştayımızın düzenleyici işlemlerin kişilere uygulanması veya kendiliğinden

uygulanacak hale gelmesi yönündeki tutumunun yerinde olduğu, ancak, haktan bir

süre yararlanılmış olması gibi koşulların gerekli olmadığı doktrinde

savunulmaktadır.11

3. Kazanılmış Hakkın Unsurları

a. Hakkın Elde Edilebilir Olması

Kazanılmış hakkın varlığı için, öncelikle elde edilebilecek bir hakkın

bulunması veya başka bir ifadeyle hakkın elde edilebilir olması gerekir. Bu unsura

Danıştay kararlarında rastlanılmaktadır. Danıştay 10. Dairesinin bir kararında12

hakkın korunmaya değer duruma gelmiş olmasından önce elde edilebilir olması

gerektiği ifade edilmiştir. Hakkın elde edilebilir olmasının anlamı, elde edilemeyecek

bir hak olabilir mi? sorusunun sorulması ile daha belirginleşebilir. Hak, hakka sahip

olandan ayrı olarak var olamayacağı için, mutlaka bir kişi tarafından elde edilmiş

olacaktır. Bu bakımdan her hak elde edilebilirdir. Ancak kanımızca burada hakkın

elde edilebilir olması; devredilmesi, başka kişiler tarafından da elde edilmesi

9 A.e., s.30-31.
10A.e., s. 31.
11 Tan, İdari İşlemin Geri Alınması, Ankara, AÜSBF Yay., 1970, s. 70.
12 Danıştay 10. D., T.6.10.1998, E.1996/9616, K.1998/4741, D.B.B.
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imkanının bulunması olarak anlaşılmalıdır. Bu bakımdan, örneğin şahsa sıkı surette

bağlı haklarda olduğu gibi doğumla kişi için kazanılan bir hak, hiçbir şekilde

devredilmesi mümkün olmadığı için elde edilebilir değildir. Diğer bir örnek olarak

da kamu malları verilebilir. Zira kamu mallarında en temel ilkelerden biri kamu

mallarının devir ve ferağ edilemezliğidir. Bu ilke gereğince bir kamu malı satılamaz

ve başkasına devredilemez. Kamu malını kamu tüzel kişisinin elinden çıkaracak ve

idarenin usulüne uygun iradesi dışında kamu malını tahsis gayesinden ayıracak olan

tahsise aykırı ve onu tehlikeye düşürecek alım-satım ve takas gibi her türlü işlem

geçersiz olacaktır.13 Ancak bu ilke kamu malının farklı kamu tüzel kişileri arasında

devrine engel değildir. Dolayısıyla özel kişiler kamu malları zerinde kendileri için

tesis edilmiş yararlanma haklarının kazanılmış hak olduğunu iddia edemeyeceklerdir.

b. Birel Bir İşlemin Varlığı ve Somutlaşma (Sübjektif Hale

Gelme)

Kazanılmış hak konusundaki yargı kararlarında ve doktrinde genel olarak

kazanılmış hakkın varlığından söz edilebilmesi için hakkın ilgili için birel bir işlemle

somutlaşmış olması unsuru aranmaktadır. Bu bir bakıma, hakkın ‘kazanılmış’

olmasının şartı olarak değerlendirilmektedir. Düzenleyici işlemler, bu nedenle tek

başlarına kazanılmış hak doğurmazlar.14 Yukarıda belirtilen Danıştay kararlarında

yer alan kazanılmış hak tariflerinde de bu unsurdan bahsedilmiştir.

Bu durum birçok kararda hakkın sübjektif niteliğe bürünmesi şeklinde ifade

edilerek, kazanılmış hakkın bir unsuru olarak belirtilmiştir.15

13 Aydın Gülan, Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim,
İstanbul, Alfa Yay., 1999, s. 121.
14 “(H)ukuk ilkelerine göre kazanılmış hak objektif bir hukuk kuralının kendiliğinden uygulanacak

hale gelmesi ya da kişilere uygulanması, böylece, objektif ve genel hukuki durumun kişisel bir
işlemle özel hukuki duruma dönüşmesi olması ve genel hukuki düzenlemeler ile bu düzenlemelerde
yapılan değişikliklerin genel nitelik taşıdığından kendiliğinden bir kazanılmış hak doğurma(z) (Dan.
İ.D.D.K., T.28.3.2003, E.2003/56, K.2003/154, D.B.B.).

15 Bazı karar örnekleri; Dan. 4. D.,  T.12.5.1994, E.1993/3502, K.1994/3069; Dan. 5. D.,
T.23.11.1992, E.1992/3785, K.1992/3259, D.B.B.
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Ancak birel işlemin birel-koşul işlem ve öznel işlem ayrımına göre her iki

durumda da kazanılmış hak ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle Danıştay

kararlarında16 da kazanılmış hakkın bir unsuru olarak birel işlem bu ayrıma uygun

olarak, ‘objektif bir hukuk kuralının kişi hakkında uygulanması veya kendiliğinden

uygulanacak hale gelmesi’ olarak ifade edilmiştir.

c. Tamamlanmış Olma (Hukuken Korunmaya Değer

Aşamaya Gelme)

Kazanılmış hakkın varlığından bahsedilebilmesi için gerekli olan bir diğer

unsur da ilgili hakkında tamamlanmış ve hukuki koruma altına girmiş bir durumun

söz konusu olması gereklidir. Danıştayın bir kararında17 bu husus ‘hakkın yeni

düzenlemeden önce yürürlükte olan kurallara göre bütün sonuçlarıyla fiilen elde

edilmiş olması’ şeklinde ifade edilmiştir. Yani hukuki korunmanın sağlanabilmesi

için hakkın bütün sonuçları ile fiilen elde edilmiş olmasına bakılacaktır. Zira

Danıştayın yukarıda atıf yapılan bir kararında vergi oranını artıran bir Bakanlar

Kurulu Kararından önce vergi döneminin tamamlanmamış olmasından dolayı, yeni

düzenlemenin içinde bulunulan vergi dönemine uygulanacağı yönünde karar

vermiştir.18

d.  Hukuka Uygunluk

Kazanılmış hakkın varlığı ancak hakkın hukuka uygun olarak kazanılmış

olması şartına bağlıdır. Bu nedenle açık hata, hile veya ikrah ile elde edilen haklar

kazanılmış hak kapsamı dışındadır. Sayılan bu hukuka aykırılıkların haricinde de

başka hukuka aykırılıkların, hakkın elde edilmesinde ortaya çıkmış olup olmadığı her

somut olayda ayrı ayrı incelenmelidir. Danıştay kararlarında da hukuka aykırı olarak

elde edilmiş olan hakların kazanılmış hak olarak değerlendirilemeyeceği

16 Dan. İ.D.D.K., T.28.3.2003, E.2003/56, K.2003/154; Dan. 10. D., T.6.10.1998, E.1996/9616,
K.1998/4741, D.B.B.

17 Dan. 10. D., T.1.10.2002, E.2000/2114, K.2002/3458; aynı yönde Dan. 10. D., T.06.10.1998,
E.1996/9616, K.1998/4741, D.B.B.

18 Dan. 4. D.,  T.12.5.1994, E.1993/3502, K.1994/3069, D.B.B.
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belirtilmiştir. Zira hukuka aykırı elde edilmiş bir hakkın, hukuk düzeni tarafından

korunması düşünülemez.19 Hakkın bir meşruiyet zemini bulunmalıdır. Meşruiyet

zemini bulunmaksızın elde edilmiş herhangi bir hak veya belgenin yok hükmünde

sayılması gerekeceğinden bir hakkın doğmuş olmasından da bahsedilemeyecektir.20

Hukuka aykırı işlemlerin kazanılmış hak doğurmadıkları Danıştay kararlarında da

kabul edilmekle birlikte21 “sakat bir işlemin, bundan yararlanan lehine kazanılmış bir

hak doğurmasa da, bunun kişiler için doğurduğu sübjektif etki ve sonuçlarının

korunması gerektiği” sonucuna varılmıştır.22

e. Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilme

Kazanılmış hak kavramının Danıştay kararlarında23 da ifade edilen bir diğer

unsuru ise, "(Ü)çüncü kişilerden bir şey isteyebilmek ve onları bir şey yapmaya

zorunlu bırakılmak gibi aktif hak sahipliği bahş(etmesi)”dir. Bu unsur bir bakıma

kazanılmış hakkın bir hak olarak değerlendirilmesinin sonucudur. Hala böyle olunca

hakkın tanımında yer alan hukuk düzeninin korumasından yararlanılması

neticesinde, bu koruma alanının üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilmesi imkanı

kazanılmış hakkın unsurlarından bir tanesi olarak ortaya çıkmaktadır.

f. Tek Taraflı Bir Tasarrufla Geri Alınamama

Kazanılmış hakkın, karşılanmadıkça ve boşluğu giderilmedikçe tek taraflı bir

tasarrufla geri alınamaması da kazanılmış hakkın bir unsuru olarak ifade edilmiştir.24

19 Dan. 8. D., T.27.9.2004, E.2004/1570, K.2004/3441, D.B.B.
20 Dan. 8. D., T.7.2.2005, E.2004/2625, K.2005/452, D.B.B.
21 "...Açıklanan nedenlerle, davacı hakkında tesis edilen işlem, 7/5399 sayılı kararnameye ve 9 ile 9/1

sayılı tebliğlere uygun bulunduğundan ve anılan kararnameye aykırı biçimde 6 sayılı tebliğle
getirilen düzenleme normlar hiyerarşisi içinde kazanılmış bir hakka vücut veremeyeceğinden...
(Dan. 10. D., T.20.3.1984, E.1982/4170, K.1984/604, D.B.B.).

"..Davacının iddiasının aksine, meskun alan içinde kalan fabrikanın, ruhsatsız olarak faaliyetini
sürdürmesi nedeniyle kazanılmış bir hakkın  doğduğundan söz edilemeyeceği gibi.." (Dan., 10. D.,
T.19.2.1985, E.1984/1404, K.1985/249,D.B.B.).

22 Dan. İ.B.K. T.22.12.1973, E. 1968/8, K. 1973/14, 14.6.1974 gün ve 14915 sayılı R.G.
23 Dan. 3. D., T.15.5.1979, E.1979/310, K.1979/297, D.B.B.
24 Dan. 3. D., T.15.5.1979, E.1979/310, K.1979/297, D.B.B.
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Kazanılmış hak idare edilen için ortaya çıktıktan sonra idare tarafından herhangi bir

işlemle, hakkın ortadan kaldırılması mümkün değildir. İdare bu aşamadan sonra ilgili

için ortaya çıkmış olan kazanılmış hakkı ihlal etmesi halinde, ilgili işlemin iptali

veya ihlalden kaynaklanan bir tazminat mükellefiyeti ile karşı karşıya kalabilecektir.

g.  İyi Niyet

Kazanılmış hak kavramı tanımlanırken doğrudan iyi niyet unsuru

belirtilmediği halde, bazı kararlarda25 kazanılmış hakkın kabulü için iyi niyetin de

destekleyici bir unsur olarak arandığını görmekteyiz.

h.  Hakkın Bir Süre İle Sınırlı Olmaması

Kazanılmış hakkın varlığından bahsedebilmek için gerekli ola unsurlardan

biri de hakkın belirli bir süre ile sınırlı olmamasıdır. Hakkın bir süre ile sınırlı olarak

verilmesi halinde bu sürenin sona ermesinden itibaren bir kazanılmış haktan

bahsedilemeyecektir. Zira kazanılmış hak niteliği itibarıyla ortadan kalkmadıkça

ilerisi için de hüküm doğuran bir haktır. Belirli bir süre ile sınırlı olarak verilen

haklar ise, hakkın tanınmasında süre şartı konduğu için tanınan sürenin sonunda ilgili

için bir koruma sağlamayacaktır.

4. Kazanılmış Hakkın Nitelikleri

Kazanılmış hak kavramının nitelikleri ile ilgili olarak mahkeme kararlarında

belirtilenleri sıralamak gerekirse, şu ölçütler kazanılmış hak kavramının nitelikleri

olarak karşımıza çıkmaktadır.

a. Kazanılmış Hakkın Kesin Bir Tanımının Olmayışı

Kazanılmış hak kavramı ile ilgili olarak yukarıda da belirtildiği üzere, bazı

unsurlar ve kavramın bazı özellikleri doktrinde ve yargı kararlarında ifade edilmekle

25 Dan. İ.B.K. T.6.7.1987, E. 1987/1, K.1987/2, 19.3.1988 gün ve 19759 sayılı R.G; Dan. 6. D.,
T.6.11.1991, E.1991/749,  K.1991/2306; 3. D., T.12.7.1974, E.1974/339, K.1974/367, D.B.B.
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birlikte, üzerinde anlaşılmış, kesin olarak kabul görmüş bir tanım geliştirilememiştir.

Halbuki kazanılmış hak, asıl kullanım alanı özel hukuk olmakla birlikte kamu

hukukumuzda da oldukça uzun süredir zihinleri meşgul eden bir kavramdır.  Örneğin

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad BAŞGİL "Kanunların Tatbik Sahasının Hududu Ve

Müktesep Haklar Meselesi" ismindeki eserini 1941 yılında kaleme almıştır.

BAŞGİL, eserini "Müktesep hak fikrinin miyarını nazariyattan çok, ilhamını

tatbikattan alan mehakim içtihadı tesbit edebilir" diyerek bitirmektedir.26 ONAR, pek

çok kullanılan kazanılmış hak kavramının doktrinde ihtilaflı, mahiyeti ve kapsamı

belirsiz bir kavram olduğunu ifade etmektedir.27 Gerçekten, kavramın bugünkü

görünümü de pek değişmemiş, hala yargı kararlarında yer aldığı kadar doktrinde

üzerinde durulmamış ve sınırları kesin olarak tespit edilmemiştir. Bununla birlikte

yukarıda belirtildiği üzere, bazı tanımlamalar yapılmış ve kavramın çerçevesi az çok

oluşturulmuştur.

b. Kazanılmış Hakkın Fonksiyonelliği ve İdari Yargı

Hakiminin Takdir Yetkisi

Yukarıda belirttiğimiz, kazanılmış hak kavramının tanımının belirgin

olmayışı ile birlikte, kavramın fonksiyonelliği de, kazanılmış hakkın yargı

kararlarında da kabul edilen28 en önemli özelliklerinden biridir. Kamu hukuku

alanında doktrinde kolayca benimsenmemiş olsa da özellikle idare mahkemeleri ve

Danıştay kararlarıyla Anayasa Mahkemesi kararlarında çokça dayanak olarak

belirtilmiş ve kavramın bazı unsurları tespit edilerek bunlar üzerine birçok karar bina

edilmiştir. Ancak bu kararlar sayılarına oranla kavramın sınırlarını tespit etme ve

istikrarlı bir tanımlama getirme bakımından umulan zenginlikte değildir.

26 Başgil, a.g.e., s.356.
27 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları,  C. I., 3. B., İstanbul, Hak Kitabevi, 1966,

s. 482.
28 "..(K)azanılmış hakkın her olaya göre incelenmesi gerektiği başka bir anlatımla kazanılmış hak

kavramının bir fonksiyonellik içerdiği doktrinde kabul edilmiş bulunmaktadır. Anayasa mahkemesi
kararıyla Danıştay içtihatlarında da kazanılmış hak kavramının konu ve kapsamının kesin
sınırlarının çizilmediği ve her olaya göre, değişken olması göz önünde tutularak, konunun özelliğine
göre değerlendireme yoluna gidildiği gözlemlenmektedir..." (Dan. 1. D., K. 1988/355, E. 1988/336)
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c. Kazanılmış Hakkın Genellikle Kişiye Bağlı Bir Hak Oluşu

Kazanılmış hakkın özellikle izin ve ruhsat işlemlerinde ortaya çıkan bir diğer

niteliği de, hakkın sahibi ile sınırlı bir kullanım alanı olması, başkasına devredilme

imkanının bulunmayışıdır.29 Bunun sebebi, yukarıda kazanılmış hakkın

unsurlarından biri olarak belirtilen hakkın bireyselleşmiş olması unsurudur.

Kazanılmış hakkın, idare tarafından ilgili hakkında tesis edilen bir işlem neticesinde

idare ile ilgili arasında oluşan bir hukuki durum olmasından dolayı, bir diğer kişi

tarafından kendisi için kazanılmış hak ortaya çıkmış olan kişinin bu hakkına

dayanılarak idareye karşı bir talep ileri sürülemez.

B. Müesses Durum Kavramı

Müesses durumlar yargı kararlarında ve doktrindeki eserlerde çoğu zaman

kazanılmış hak kavramı ile ifade edilmekle birlikte esasında kazanılmış haktan farklı

olarak değerlendirilmesi gereken ayrı bir hukuki durumu ifade etmektedir.

Müesses durum kavramı, aşağıda incelenecek olan Yargıtay İçtihatları

Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 27.1.1973 tarih ve 6/2 sayılı kararında

kullanılmış, kavramın tanımı yapılmamakla birlikte, kazanılmış hak kavramından

farkı belirtilmiştir. Ancak bu kararda verilen niteliklerinden yola çıkarak kavramın;

yokluk ve idarenin açık hatası ve kişinin gerçek dışı beyanı ile hilesi olmaksızın

kurulan hukuka aykırı idari işlemin iptal davası açma süresi geçtikten sonra geri

alınması halinde, kişi yararına doğan özel hukuki durum olarak tanımlanması

mümkündür.30

Kavram, Danıştay kararlarında ise genellikle kullanılmamaktadır. Ancak,

Yargıtay kararında müesses durum kavramı ile kastedilen durumun, kazanılmış hak

kavramından farklı bir olguyu karşıladığı farklı şekillerde ifade edilmiştir.31

29 Oğurlu, a.g.e., s. 114.
30 Zuhal Bereket, Hukukun Genel İlkeleri Ve Danıştay, Ankara, Yetkin Yay., 1996, s. 135.
31 Bazı kararlardan şu şekilde örnekler verilebilir; “Kanunsuz bir terfi işleminin, bundan faydalanan

memur lehine müktesep bir hak doğurmadığı aşikar olmakla beraber bu terfiin de sübjektif bazı tesir
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Kararlarda müesses durumlar genellikle, “sübjektif bazı tesir ve neticeler” “sübjektif

sonuçlar” olarak ifade edilmekle birlikte, nadir de olsa müesses durum32 kavramının

veya aynı anlamı karşılama üzere, “kazanılmış durum” 33 kavramının kullanıldığı

kararlara da rastlanılmaktadır. Danıştayın eski tarihli bir kararında da kazanılmış hak

yerine müesses hak ifadesi kullanılmıştır.34

C. Kazanılmış Hak ve Müesses Durum Kavramlarının

Karşılaştırılması

Müesses durum kavramının kazanılmış hak kavramından farkı

Y.İ.B.B.G.K.’nun 27.1.1973 tarih ve 6/2 sayılı kararında, net olarak belirtilmiştir. Bu

kararda, aşağıda hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ile ilgili bölümde

inceleneceği üzere, kazanılmış hakkın hukuka uygun bir işlemden doğacağı ve işlem

geri alınsa bile ilerisi için devam edeceği belirtilmiştir. Müesses durum kavramı ise

kazanılmış haktan farklı olarak, hukuka aykırı bir işlemin belirli süre geçtikten sonra

geri alınması üzerine artık ilerisi için işlemin hüküm ifade etmeyeceğini, fakat

geçmişte kalan durumun da tanınması gerektiğini ifade eder.

Bu nedenle, hukuka aykırı işlem geri alma süresi geçtikten sonra geri alınsa

dahi ilerisi için bir hak bahşetmeyecek,  sadece geri almaya kadar geçen süre içinde

doğmuş olan hukuki sonuçlara dokunulamayacaktır. Dolayısıyla müesses durumlarda

sağlanan koruma hukuka aykırı işlemin geri alınmasına kadar geçerli iken,

kazanılmış hak, işlemin geri alınmasını engelleyen bir koruma sağlamaktadır.

Yargıtay bu kararında müesses (kazanılmış) durumun tanımını yapmamakta

fakat kazanılmış hakla karşılaştırarak doğuracağı sonucu göstermektedir.

ve neticeler hasıl ettiğine şüphe edilemez.” (Dan. 1.D., T.19.12.1988, E.1988/336,
K.1988/355,D.B.B.)

32 Dan. 3. D., T.28.5.1981, E. 1981/83, K. 1981/100, D.B.B.
33 Dan. İ.D.D.K., T.21.10.1983, K. 1983/127, E. 1982/506, Dan. 8. D. T.18.9.1980, E. 1979/1871, K.

1980/2683, D.B.B.
34 Dan. 1. D., T.10.12.1946, E. 1946/21, K. 1946/39, D.B.B.
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Bu durumda; yokluk ve idarenin açık hatası ve kişinin gerçek dışı beyanı ile

hilesi olmaksızın kurulan hukuka aykırı idari işlemin iptal davası açma süresi

geçtikten sonra geri alınması halinde, kişi yararına doğan özel hukuki duruma,

müesses (kazanılmış) durum denilir.35 Doktrinde DURAN, kazanılmış hak ve

müesses durum kavramlarını bahsettiğimiz içtihatları birleştirme kararındaki ayrıma

uygun bir şekilde kullanmıştır. DURAN idari işlemlerin geri alınması ile ilgili olarak

“İdare, hukuka uygun olan ve müktesep hak teşkil eden ferdi tasarrufları ile hukuka

aykırı da olsa müesses durum doğuran ve dava süresi geçmiş bulunan işlemlerini geri

alamaz, yani geçmişe etkili olarak iptal veya kısmen değiştirip düzeltemez.” diyerek,

kazanılmış hak ve müesses durum ayrımını, işlemin hukuka uygun veya aykırı

olmasına göre yapmaktadır.36

Ancak doktrinde, kazanılmış hak kavramının bir medeni hukuk kavramı

olduğu ve idare hukukunda müesses durum kavramının, kazanılmış hak kavramının

karşılığı olarak kullanılması gerektiği yönünde bir görüş de bulunmaktadır. Bu

görüşe göre müesses durum kavramı, oluşan hukuki durumun kişinin lehine veya

aleyhine olmasına göre “hukuksal kazanım” ve “hukuksal oluşum” şeklinde

kullanılabilir.37

Ancak, Danıştay kararlarında, yukarıda belirtildiği gibi bu kavram doğrudan

kullanılmadığı için iki kavram arasında yukarıda belirtilen Yargıtay kararında olduğu

kadar net bir karşılaştırma yapılmamıştır. Bunla birlikte, kazanılmış haktan farklı

olarak, müesses durum kavramına karşılık gelmek üzere hukuka aykırı işlemlerin

doğurduğu hukuksal durumlar, yukarıda belirtildiği şekilde farklı betimlemelerle

ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Danıştay kararlarında hukuka aykırı işlemlerin doğurduğu

sonuçların “kazanılmış hak” olarak ifade edildiği kararlar da mevcuttur. Örneğin bazı

iptal kararlarında işlem hukuka aykırı olduğu halde bu işleme dayanılarak ortaya

35 Bereket, a.g.e., s. 135.
36 Duran, İdare Hukuku Meseleleri, Gözden Geçirilmiş İlaveli Yeni Yayın, İstanbul, Fakülteler

Matbaası, 1964.  s.368.
37 Güran, a.g.e., s.1283.
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çıkan hukuksal durumlar kazanılmış hak olarak belirtilmiştir. Örneğin yapı ruhsatları

ile ilgili bazı Danıştay kararlarında hukuka aykırı işlemlerden doğan durumlar için

kazanılmış hak teriminin kullanıldığını görüyoruz. Danıştay, genelde dayanak

düzenleyici işlemin iptal edilmesi ile hukuka aykırı hale gelmiş olan yapı

ruhsatlarına göre inşa edilerek belirli bir aşamaya gelmiş olan yapıların mevcut

durumlarını “kazanılmış hak” olarak nitelemiştir. Danıştayın hukuka aykırı

işlemlerin kazanılmış hak doğurmayacaklarını ifade eden kararları ışığında bu

kararlar değerlendirildiğinde, hukuka aykırılığın iptal kararı ile ortaya çıkmış olması

nedeniyle, iptal kararından önce dayanak düzenleyici işlem hukuka aykırı olsa bile,

yapı ruhsatına uygun olarak inşa edilen yapıların mevcut durumunu, hukuka uygun

işlemler neticesinde ortaya çıkan kazanılmış hak kavramı ile ifade etmiştir. Ancak,

bu durumun devam etmesini de kabul etmeyerek, müesses durumlarda söz konusu

olduğu gibi sadece mevcut durumu korumuştur.

Kanımızca bu hallerde kazanılmış hak değil, müesses durum kavramının

kullanılması gerekmektedir. Zira ortaya çıkan durumun hukuka aykırı bir işlem

neticesinde doğmuş olması ve bu nedenle doğru olarak hukuka aykırılığın tespit

edilerek iptal hükmünün verildiği tarihten itibaren ilerisi için bir koruma

sağlamaması, müesses durumların yine bazı Danıştay kararlarında ve yukarıda atıf

yapılan Y.İ.B.B.G.K. kararında belirtilen özelliklerine daha uygun düşmektedir.

D. Kazanılmış Hak Kavramının Diğer Hukuk Dallarındaki

Yeri

1. Özel Hukuk ve Medeni Yargılama Usulü Hukuku Alanında

Kazanılmış hak kavramının, doğduğu alan olan özel hukukun birçok dalında

kullanıldığını görmekteyiz. Kavram, Yargıtay kararlarında yaygın biçimde

kullanılmakta olup, doktrinde de farklı anabilim dallarında "kazanılmış hak" ile ilgili

çalışmalara rastlanılmaktadır. Örneğin kazanılmış haklara saygı iç hukukta olduğu

kadar milletlerarası hukukta da kabul edilen bir ilkedir.38 Milletlerarası özel hukukta

38 Aysel Çelikel, Yabancılar Hukuku, 10. B, İstanbul, Beta Yay., 2003, s. 63.
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kazanılmış haklar, bir hukuk nizamının uygulanmasıyla elde edilen veya ortadan

kaldırılan hakların geçerliliği sorunudur.39 Milletlerarası özel hukuk alanında

yabancılar hukuku bakımından kazanılmış haklar, bir yabancının yürürlükte olan

hukuk düzenine uygun olarak kazandığı hakların o hukuk kurallarının zaman içinde

değişmesi halinde korunması gerekliliğine dayanmaktadır.40 Bir ülke hukukuna göre

kazanılan hakların bizzat o ülkede veya başka ülkelerde tanınması sorunu,

milletlerarası özel hukukta çokça tartışılmış ve Fransız hukukunda bir teorinin ortaya

çıkmasına da sebep olmuştur. Bu teoriye göre, milletlerarası özel hukukta haklar

'kazanılmış haklar' ve 'kazanılacak haklar' olarak ikiye ayrılmış ve iki kategorideki

halları da kendisine özel kurallara tabi tutmuştur.41  Milletlerarası özel hukukta

kazanılmış haklar, kanunların zaman itibarıyla uygulanmasından ve statü

değişikliğinden doğan sorunlar sebebiyle gündeme gelmektedir. Daha açık olarak

ifade etmek gerekirse, milletlerarası özel hukuk kurallarının zaman içinde değişmesi

sonucunda, eski ve yeni hukukların uygulama alanı sorunu ile bir kimsenin veya bir

şeyin bir bağlanma kuralı gereğince kazandığı hukuki statünün, daha sonra bağlanma

noktasının değiştirilmesi nedeniyle tanınıp tanınmayacağı sorunu kazanılmış hakların

korunması sorununu ortaya çıkarmaktadır.42

Kazanılmış hak, Medeni Yargılama Usulü Hukuku alanında "usuli müktesep

hak" veya "usule ilişkin kazanılmış hak" olarak kullanılmaktadır. Vermiş olduğu

hüküm Yargıtay tarafından bozulan mahkemenin, bozmaya uyma kararından dönerek

ısrar kararı veremeyip, hükmünün kesinleşmiş kısımları hakkında da yeni bir karar

verememesi usule ilişkin kazanılmış hakkın neticesidir.43 Medeni Yargılama Usulü

hukuku alanında kazanılmış hak kavramı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda

yer almamasına rağmen Yargıtay içtihatları ile geliştirilmiş ve kabul edilmiştir.44

39 Aysel Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk, Genişletilmiş 6. B., İstanbul, Beta Yay.,2000, s. 147.
40 Çelikel, Yabancılar Hukuku, s.63.
41 Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk, s.147.
42 A.e., s.147-150.
43 Baki Kuru, “Usuli Müktesep Hak”, Dr. Recai Seçkin’e Armağan, Ankara, AÜHF Yayınları, 1974,

s. 395.
44A.e., s.396.
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Usule ilişkin kazanılmış hak en iyi şekilde 9.5.1960 günlü içtihadı birleştirme

kararında açıklanmıştır.45 Bu karara46 göre,

"Mahkemenin bozma kararına uymasıyla meydana gelen bozma
gereğince muamele yapma ve hüküm verme durumu, taraflardan biri lehine
ve diğeri aleyhine hüküm verme neticesini doğuracak bir durumdur ve buna
usuli müktesep hak yahut usule ait müktesep hak denilmektedir. Usul
kanunumuzda bu şekildeki usule ait müktesep hakka ilişkin açık bir hüküm
konulmuş değilse de temyizin bozma kararının hakka ve usule uygun karar
verilmesini sağlamaktan ibaret olan gayesi ve muhakeme usulünün hakka
varma, hakkı bulma maksadıyla kabul edilmiş olması yanında hukuki alanda
istikrar gayesine dahi ermek üzere kabul edilmiş bulunması bakımından
usule ait müktesep hak müessesesi, Usul Kanununun dayandığı ana
esaslardandır ve amme intizamı ile ilgilidir."

Bu içtihadı birleştirme kararından sonraki Yargıtay kararları, istikrarlı

biçimde bu karara uygun olarak ve çoğunlukla ona atıf yaparak, usuli kazanılmış

(müktesep) hakkı çeşitli olaylara aynı şekilde uygulamışlardır.47 Usuli kazanılmış

hak, başlıca iki şekilde meydana gelmektedir.48 Bunlardan birincisi mahkemenin

bozma kararına uymasının neticesinde ortaya çıkar. Mahkemenin bozma kararına

uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usule ilişkin kazanılmış hak

doğmaktadır. Bu nedenle mahkeme de artık bozma kararı gereğince işlem yapmak ve

hüküm vermek zorundadır. İkinci durum ise, bozma kararının kapsamı dışında kalan

konuların kesinleşmesi ile kesinleşen kısımlar kendi lehine olan taraf yararına usule

ilişin kazanılmış hak doğması halidir. Bozma kararına uyan mahkeme, bozma

kararının kapsamı dışında kalmış olması nedeniyle kesinleşmiş olan kısımlar

hakkında yeniden inceleme yaparak karar veremez.49

45 Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002, s. 755.
46 Yargıtay İ.B.K. 9.5.1960 tarih ve 21/9 sayılı kararı, 28.6.1960 tarih ve 10537 sayılı R.G. s. 1613-

1614.
47 Kuru, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 756.
48 Kuru, Usuli Müktesep Hak, s. 397.
49 Kuru, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s.755-757.
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2. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku Alanında

Kazanılmış hak kavramına ceza hukuku kaidelerini taşıyan metinlerin zaman

itibarıyla yürürlüğü konusunda başvurulmaktadır.50 Ceza kanunlarının zaman

bakımından uygulanması konusunda genel kural 'fiil işlendiği sırada' yürürlükte olan

kanunun uygulanmasıdır. Ancak, 'fiilin işlenmesinden sonra' yürürlüğe giren kanun

failin lehine ise, lehe kanunun geçmişe yürümesi, yani yürürlüğe girdiği tarihten

önceki olaylara da uygulanması, her hukuk devletinde kabul edilmektedir.51 Bu esas

ceza hukukunda, aleyhe kanunun geçmişe yürümesi yasağı olarak ifade edilmektedir.

Kanunilik ilkesinden kaynaklanan bu yasak, fiilin işlenmesinden sonra yürürlüğe

giren ve failin durumunu kötüleştiren düzenlemelerin, söz konusu fiil açısından

uygulanamayacağını ifade eder. Ancak failin lehine olan düzenlemeler ise geçmişe

yürümektedir. 52 Suça karşılık gelen cezanın suçun işlendiği tarihten sonra yürürlüğe

giren bir düzenleme ile ağırlaştırılması halinde, bu ceza yeni düzenlemenin

yürürlüğünden önce o suçu işlemiş olanlar hakkında uygulanamayacaktır. Bu kısma

kadar kazanılmış hak ilkesinin bir gereği uygulanmış olmaktadır. Ancak, ceza

hukukunda lehe uygulama kuralı neticesinde suçlu lehine kazanılmış hakkı da aşan

bir uygulama mevcuttur. Zira kazanılmış hak ilkesi, yukarıda açıklandığı üzere,

ilgilinin kendisi açısından sonuç doğurmuş bir işlem neticesinde yararlandığı bir

haktan sonradan mahrum edilemeyeceği anlamını taşır. Ancak, örneğin önceki

düzenlemeye göre ilgilinin daha lehine netice doğuran yeni bir düzenlemeden, önceki

düzenlemeye göre bir hak elde etmiş olan kimselerin yararlanmasını kapsamaz. Yani

kazanılmış hak kavramı her düzenleme değişikliğinde, ilgilinin daha lehine olanın

uygulanması anlamına gelmez. Ceza hukuku alanındaki lehe olan kuralı uygulama

ilkesi ise, kazanılmış hak kavramının kapsamadığı bu alanı da kapsaması

bakımından, ilgilinin daha lehine ve daha geniş bir ilkeyi ifade etmektedir.

50 Emin Ateşağaoğlu, “Ceza Hukukunda Kazanılmış Hak Konusunda Bir İnceleme”, Adalet Dergisi,
Yıl: 79, Sayı:1, Ocak-Şubat 1988., s.53.

51 Bahri Öztürk, Mustafa R. Erdem, Veli Ö. Özbek, Ceza Hukuku, 2. B., Ankara, Turhan Kitabevi,
2003, s.19.

52A.e., s.5.
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Yine, Ceza Muhakemesi Hukukundaki aleyhe temyiz bulunmadığı takdirde

hükmün sanık aleyhine bozulamayacağı ilkesinde de kazanılmış hakka saygı

düşüncesi hakimdir. Lehe verilen hükmün sanık için kazanılmış hak teşkil ettiği

düşünülmekte ve aleyhine bir hükmün sonradan verilmesi imkanı kalmamaktadır.

Ceza yargılamalarının diğer bir kuralı da yasal hükümlerin çatışması halinde sanığın

lehine olanın uygulanması gerektiğine ilişkin olan kuraldır. Burada da kazanılmış

hak düşüncesi ön plandadır. Zira yeni yasa daha ağır bir cezayı öngörmüş ise sanık

daha hafif olan önceki yasa hükmüne göre cezalandırılır. Lehe olan hükümlerden

yararlanır.53

3. Anayasa Yargısında

Anayasa yargısında kazanılmış hak konusu en çok iptal kararlarının

yürürlüğü konusunda gündeme gelmektedir. İdari yargıda iptal kararlarının geriye

yürümesinin asıl olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının

Anayasanın 153. maddesi hükmü gereğince, "geriye yürümemesi" asıldır. Bu açıdan

yönetsel yargıdaki iptal kararları beyan edici, açıklayıcı olduğu halde, Türk Anayasa

Yargısındaki iptal kararları genelde kurucu niteliktedir.54

Doktrinde Bilgen, Anayasa yargısında iptal kararlarının geriye

yürümemesinin en önemli gerekçesinin kazanılmış hakların korunması olduğunu

ifade etmiştir.55 Nitekim 1961 Anayasasında da yer alan "iptal kararları geriye

yürümez" (1961 Ay. m. 152/3) kuralı ile ilgili olarak Danıştay 5. Dairesi de 1963

yılında verdiği kararlarda Anayasanın bu kuralının ancak kazanılmış hakların saklı

tutulması amacını güttüğünü belirtmiştir.56

53 Nedim Turhan, “Kazanılmış Hak Kavramı ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bu Konu İle İlgili
Bir Kararı Üzerine Düşünceler”, Yargıtay Dergisi, C. 18, Sayı: 4, Ekim 1992, s. 469.

54 Burhan, Kuzu, Anayasa mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu, İÜHFM
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’e Armağan, C.LII, Sayı:1-4, s.194; Yılmaz Aliefendioğlu,
Anayasa yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara, Yetkin Yay., 1996, s.300.

55 Pertev Bilgen, “Kanunların Uygulamasının Anayasa Mahkemesi Tarafından Durdurulması”,
Anayasa Yargısı, s.182, (çevrimiçi) www. anayasa.gov.tr, 10.11.2006.

56 Dan. 5. D., T.17.6.1963, E.1963/1108, K.1963/2537 ve T.4.7.1963, E. 1963/1094, K. 1963/2804,
nakleden Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 5.B., İstanbul, Beta Yay., 1998, s. 211.
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Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının bu niteliğinin neticesi olarak

kazanılmış hak sorunu ile, Anayasa yargısında idari yargıda görüldüğü kadar

karşılaşılmaz. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin kazanılmış haklarla ilgili

değerlendirmelerinin yer aldığı bazı kararları üzerinden, Mahkemenin kazanılmış

haklar konusundaki görüşlerini inceleyebiliriz.

Örneğin, Anayasa Mahkemesinin 28.09.1988 tarihinde vermiş olduğu bir

karara konu olan olayda57 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun bazı hükümlerinde

değişiklik getiren 311 sayılı KHK’nın bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı

gerekçesiyle açılan iptal davasında, aylık seyyar görev tazminatının KHK ile 6245

sayılı Kanunda öngörülenden üçte iki oranında düşürülmesi sebebiyle kazanılmış

hakların ihlal edildiği iddia edilmiştir.

Kararda, kazanılmış hak deyiminin, öğretide ve uygulamada, niteliği ve

kapsamı ile açık biçimde tamamlanmadığı ifade edilerek, bir statü hukuku olan idare

hukukunda kazanılmış hakkın ancak statü hukukunun olanak verdiği oranda ve

koşullarda, genel durumun kişisel duruma dönüşmesinden sonra ortaya

çıkabildiğinden bahsedilmektedir. Dava konusu olaydaki ödemeler ve benzerlerinin

ise, ‘statü hukukunun kişisel duruma dönüşmesi’ niteliğinde olmayıp, kamu

hizmetinin gerektirdiği harcamaların karşılanması amacıyla yapılan ‘parasal bir idari

işlem’ olduğu ifade edilmektedir. Yüksek Mahkemeye göre "Statü hukuku esasına

dayalı bu tür ödemelerde kazanılmış hak söz konusu değildir."

Kanun Koyucu bir kamu hizmetinde görevin gerektirdiği niteliklerin

saptanmasını ve saptanmış niteliklerin değiştirilmesini, Anayasa çerçevesi içinde

kalmak kaydıyla, görevin ve ülkenin gereklerine ve zorunluluklarına göre serbestçe

takdir edecektir. Çünkü bu gerek ve zorunlulukları en iyi bilecek durumda olan

Kanun Koyucudur. Mahkemeye göre, burada değişikliğin tarihinden önce kazanılmış

hakların korunup korunmamış olduğunun önemi vardır. Bu noktadan bakıldığında

da, gezici görevlilere daha önce her ay yedi gündelik tutarında yapılan ödemenin, bu

kez fiilen görev yapılan günler esas alınarak yapılması biçiminde değiştirilmesi,

57 AYM, T.28.9.1988, E.1988/12, K.1988/32, K.B.B.
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görevin gereklerini ve zorunluluklarını dikkate alan Yasa Koyucunun takdirine bağlı

bir husus olarak görülmüş, bir kazanılmış hak ihlalinin ortaya çıkmadığına karar

verilmiştir.

Anayasa Mahkemesine göre , "Bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında, bu

kurala uygun biçimde tüm sonuçları ile kesin olarak edinilmiş hakların korunması

hukuk devletinin gereğidir." Ancak, " ...önceki yasaya göre sağlanmış bir hak,

kamusal düzen, toplumsal yarar açısından, "kazanılmış hak" korumasından sonsuza

değin yararlanamaz. Kaldı ki, aydan aya ya da belirli aylarda alınarak her alınış

zamanında yürürlükte olan kurala uygunluğu esasa tutulması gereken ödemeler

kazanılmış hak kapsamında ve niteliğinde değildir.” Anayasa Mahkemesi, bu

kararında kazanılmış hakkın korunması gereğinden söz ederken, iptal edilen yasaya

göre kazanılan hakkın sonsuza dek bu korumadan yararlanamayacağını

vurgulamaktadır.

Anayasa Mahkemesi hukuka aykırı olan kanunların kazanılmış hak

doğurmayacağını gayet açık bir şeklide ifade etmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin

kararıyla Anayasa’ya aykırılığı saptanan bir yasaya dayanılarak ileriye yönelik hak

kazanılması ve kazanılmış bir haktan söz edilmesi olanaksızdır.58 Hukuk devleti

ilkesi öncelikle devletin işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygun

yürütülmesini gerekli kılacaktır. ÖZBUDUN Anayasa mahkemesinin bu

düşüncesinin yine Mahkemenin başka bir kararında dayandığı ‘devlete güven’

ilkesiyle çeliştiğini ifade etmektedir.59 Anayasa Mahkemesinin bahsedilen kararda

“devlete güven ilkesi vazgeçilmez temel öğelerdendir. Devlete güven, hukuk

devletinin sağlamak istediği huzurlu ve istikrarlı bir ortamın sonucu olarak ortaya

çıkar. Yasaların Anayasa’ya uygunluğu karinesi asıldır. Yasalara gösterilen güven ve

58 AYM T.12.12.1989, E. 1989/11, K. 1989/48, K.B.B.
59 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 8. B., Ankara, Yetkin Yay., 2005, s.

122.
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saygıdan kaynaklanan oluşumların sonuçlarını korumak gerekmektedir.” şeklinde

hüküm verdiği belirtilmiştir.60

Anayasa Mahkemesine göre kural işlemler, nesnel ve genel hukuksal

durumlar ortaya çıkarırken bir statü oluştururlar ve kişiler bu statülere kişisel bir

işlemle (şart işlem) alınırlar. Ancak, nesnel ve genel hukuksal durumun bu şeklide

özel (bireysel) hukuki duruma dönüşmesi kazanılmış hakkın varlığı için yeterli

değildir. Zira bu statüler her zaman değişebildiğinden veya hukuka aykırılık halinde

iptal edilebildiğinden, hukuki durumun bireyselleşmiş olması, kişiler için hiç bir

zaman değiştirilemeyecek durumlar doğurmazlar. Bu nedenle kazanılmış hak ancak,

kişinin bulunduğu statüden doğan (maaş gibi), tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden

kesinleşmiş, kişisel alacak niteliğine dönüşmüş haklar için söz konusu olabilir.61

4. İdari Yargılama Usulü Hukukunda

Yukarıda belirtildiği üzere, medeni yargılama usulü hukukunda usule ilişkin

kazanılmış hak, bozmaya uyma kararından dönerek ısrar kararı veremeyip,

hükmünün kesinleşmiş kısımları hakkında da yeni bir karar verememesi ve vermiş

olduğu hüküm temyiz mercii tarafından bozulan mahkemenin, karar verme yetkisinin

hükmün bozulan kısmı ile sınırlı olması olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır.

Ancak idari yargıda 1982 yılında yapılan düzenlemelere kadar, idari yargı mercileri,

Danıştay tarafından verilen iptal kararına karşı ısrar yetkisini haiz değildi.62 İdari

yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası ile “Mahkeme bozmaya

uymayarak eski kararında ısrar edebilir.” şeklinde bir düzenleme getirilmesiyle, idari

yargılama hukukunda da usuli kazanılmış hak tartışılmaya başlanmıştır. Ancak, usuli

kazanılmış hak, medeni yargılama usulünde olduğu gibi idari yargıda da yasal bir

dayanağa sahip değildir.63 Yargı kararlarında ise, usuli kazanılmış hakkın sağladığı

60 AYM, T.12.12.1989, E. 1989/11, K. 1989/48, AMKD, Sayı 25, s. 434; nakleden, Özbudun, a.g.e.,
s. 122.

61 Aliefendioğlu, a.g.e.,s.301-02-03.
62 Gürsel Kaplan, “İdari Yargılama Hukukunda Usulü Kazanılmış Hak”, Atatürk Üniv. Erzincan

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S.1-2, s.134.
63 A.e., s.138.
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korumadan bahsedilmekle birlikte, kavram olarak çok az kullanılmaktadır. Usuli

kazanılmış hak kavramı ilgili olarak bir Danıştay kararında64 “Danıştay bozma

kararına karşı mahkemece verilen ilk kararda direnilmediği takdirde, bozma

kararında belirtilen esaslar dışına çıkılarak karar verilemez” denilmektedir. Usuli

kazanılmış hakkın ilk anlamı doğrultusunda mahkeme bozma kararına uyma

yönünde karar verdikten sonra artık kendi uyma kararı ile bağlanmış olmakta ve

uyma kararının dışına çıkamamaktadır.

Yine başka bir Danıştay kararında65 da usuli kazanılmış hak kavramına açıkça

yer verilerek şu şekilde bir değerlendirme yapılmıştır:

“İdari yargılama Usulü kanununda, usulü kazanılmış hak ile ilgili açık
bir hüküm olmamakla beraber; idare mahkemesince,  Danıştay ilgili dairesinin
temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu bozma kararına uyulmak suretiyle
verilen kararın, dairesince yeniden temyizen incelenmesi aşamasına yapılacak
inceleme, mahkeme kararının bozma kararına uygun olup olmadığı, bir başka
anlatımla, bozma kararının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği, kararın
bozma konusu ile sınırlı olup olmadığı konusuyla sınırlı olmak
durumunda(dır).”

Bu kararda görüldüğü üzere, usuli kazanılmış hak ilk derece mahkemesi için

geçerli olduğu gibi Danıştay dairesi için de geçerli bir kural olarak ifade edilmiş

bulunmaktadır. Danıştay dairesi de bozma kararının yerine getirilip getirilmediği ile

ilgili bir değerlendirme yapabilmekte, bu kapsamın dışına çıkamamaktadır.66

Ancak idari yargıda bozma kararına uyma ile ortaya çıkan usuli kazanılmış

hakkın idari yargıda kesin bir şekilde uygulamasının doğru olmayacağı da doktrinde

ifade edilmektedir. İdari yargılama usulünde önemli araçlardan biri olan re’sen

araştırma ilkesi gereğince hakimin hukuka uygunluk denetimi yapmasının asli görevi

olduğu, bu görüş sahiplerince gerekçe olarak kullanılmaktadır.67

64 Dan. 11. D. T.24.9.1997, E. 1996/3902, K. 1997/3032, D.D., Sayı: 95, s.700, nakleden A.e., s.140.
65 Dan. İ.D.D.K. T.3.3.2000, E.1999/1126, K.2000/394; A.e., s.138; aynı yönde Dan. V.D.D.K.

T.5.6.1998, E.1996/297, K.1998/116, D.B.B.
66 Ramazan Çağlayan, İdari Yargıda Kanun Yolları, 2. B., Asil Yay.,t.y., s.95.
67 Kaplan, a,g,.e., s. 149.
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Bozma kararının kapsamı dışında kalması sebebiyle ilgili için usuli

kazanılmış hak doğması hali ise, usuli kazanılmış hakkın diğer bir çeşididir. Ancak

İdari yargılama Usulü Kanununun 49 .maddesinin 5. fıkrasında “Kararların kısmen

onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında

belirtilir.” Hükmü getirilerek bu konuda medeni yargılama usulü hukuku

alanındakinden daha net bir çözüm getirilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla hükmün

kesinleşen ve bozulan kısımları hükümde görülecek ve usuli kazanılmış hak

kavramına başvurmaya gerek kalmayacaktır.68

E. Kazanılmış Hak ve Müesses Durum Kavramlarının Yakın

Kavram ve İlkelerle İlişkisi

1. Kazanılmış Haklara Saygı ve Hukuk Devleti İlkesi

Hukuk devleti, genel olarak belirlediği kurallara kendisi de bağlı olan devleti

ifade etmektedir. Hürriyetlerin ve temel hakların güvence altına alınması, kanunların

genelliği ilkesi, idarenin hukuka bağlılığı ilkesi, idarenin yargısal denetimi, idarenin

mali sorumluluğu gibi ilke ve esaslarla birlikte kazanılmış haklara saygı da hukuk

devleti ilkesinin yansımalarından biridir.69 Hukuk devleti ilkesinin bu

görünümlerinden ortaya çıkan sonuç, ilkenin en önemli boyutlarından birinin,

idarenin de bir kısım kurallara tabi olması ile idare edilenin güvenlik ihtiyacının

karşılanması olduğudur.70 İdare edilenler böylece idarenin kendilerine vermiş

olduğu, kendileri için kazanılmış hak niteliğine bürünmüş olan hak ve menfaatlerinin

idare tarafından hukuka aykırı olarak geri alınamayacağı konusunda bir güvenceye

sahip olacaklardır.

Hukuk Devleti ile kazanılmış hak ilkeleri arasındaki ilişkiye bazı Anayasa

Mahkemesi Kararlarında da değinilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 19.11.1966 tarihli

68 Kaplan, a,g,.e., s. 143.
69 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1972, s.108.
70 Turan Yıldırım, “İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan,

İstanbul, Galatasaray Üniv. Yay., 2003, s. 581.
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bir kararında71 bu ilkeler arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilmiştir: "Hukuk Devleti

demek, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, âdil bir hukuk düzeni

kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan bütün davranışlarında hukuk

ve Anayasa'ya uyan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı bulunan bir

Devlet demektir. İnsan hak ve hürriyetlerinin ve toplumun huzur ve refahının

güvenlik altına alınması ise, ancak, ve ancak hukukî durumlarda kararlılık

sağlamakla olabilir. Öte yandan, kararlılık da hukuk devleti ilkesinin gereklerinden

biri olarak (Kazanılmış hak kavramı) nın benimsenmesi ile gerçekleşebilir."

Görüldüğü üzere, hukuk devletinin hukuki durumlarda istikrar ile

sağlanacağı, istikrar için de kişiler lehine doğmuş olan kazanılmış hakların ihlal

edilmemesi ile gerçekleşeceği şeklinde bir ilişki kurulmuştur.

2. Müesses Durum ve İdari İstikrar

İdari işlemlerin herhangi bir süre ile bağlı olmadan idare tarafından her

zaman geri alınabilmesi yönetilenlerin, idari faaliyetlerinde karşı olan güvenini

ortadan kaldırabilir. Bu nedenle idari işlemelerde devamlılık ve istikrar kural,

değişebilme, geri alma ise istisnadır. 72 Bu durum hukuka uygun işlemler için kesin

bir kural olmakla birlikte, hukuka aykırı olduğu halde ilgilisi lehine hukuki durum

ortaya çıkaran işlemlerin ancak belirli süreler içinde geri alınabilmesinin kabul

edilmesinde de temel dayanak idari istikrar ilkesidir.73 Bu nedenle hukuka uygun

işlemlerden doğan kazanılmış hak kavramı ile de yakın olarak ilişki bulunmakla

birlikte, idari istikrar ilkesinin müesses durumlarla doğrudan bir bağlantısı vardır.

Zira hukuka aykırı işlemlerin bireyler hakkında doğurduğu neticeleri hukuka

uygunluk ilkesi karşısında koruyan ilkeler bireysel sonuçların dokunulmazlığı ilkesi

ve idari istikrar ilkeleridir.

71 AYM T.29.11.1966, E. 1966/11, K. 1966/44, K.B.B.; 27.12.1967 tarih ve 12787 sayılı R. G. de
yayımlanmıştır.

72 Bereket, a.g.e., s. 122.
73 A. Şeref Gözübüyük-Turgut Tan, İdare Hukuku, C. I., Güncelleştirilmiş 4. B., Ankara, Turhan

Kitabevi, 2006, s. 514.
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 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bir kararında Danıştay İçtihatları

Birleştirme Kurulunun 26.9.1952 tarih ve 1952/44 sayılı kararıyla  ve 22.12.1973

tarih ve 1973/14 sayılı kararına atıf yaparak söz konusu İçtihadı Birleştirme Kurulu

kararları ile hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan durumlar için sağlanan

korunmanın da 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. Diğer

bir deyişle, hukuka aykırı idari işlemle elde edilen statü ve bu statüye dayanılarak

yapılan işlem ve eylemler kamuya yönelik etki ve sonuçlar doğruyorsa bu statü

korunmayacak, ancak idarece hatalı işlem düzeltilinceye kadar ilgili kişinin bu statü

nedeniyle elde ettiği kişisel kazanımlara da dokunulmayacaktır.74

İdari istikrar kavramı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında da hem

hukuka uygun hem de hukuka aykırı işlemlerden doğan sonuçların korunması ile

ilgili olarak ve genelde kazanılmış hak kavramı ile birlikte kullanılmaktadır.75

3. Kazanılmış Hak ve İdari İşlemin Geri Yürümezliği İlkesi

İdari işlemin geriye yürümezliği ilkesinin kuramsal temelleri Roma

Hukukunda yer alan yasaların geçmişe etkili olamayacağı kuralından doğmaktadır.

İlke, genel hatları ile yapıldıkları zaman yürürlükte olan hukuk kurallarına uygun

olarak yapılmış işlemleri ve bunlardan doğmuş olan hukuki durumları daha sonra

yapılacak işlemlerle tartışmalı hale getirmenin hukuktan beklenen güvenlikle

bağdaşmaması ve zaman itibarıyla yetki prensibini çiğnemek fikirlerine

74 Dan., İ.D.D.K., T.13.11.1998, E. 1996/509, K. 1998/562, K.B.B.
75AYIM 1.D., T.23.03.1999 E.1998/637, K.199/235 AYIMD.S.14, s.475-478, AYIM.1.D.25.11.1997,

E.1997/932, K.1997/907 AYIM.D.S.12, S.733,738., AYIM.1.D.25.10.1994; E.1993/1138,
K.1994/1195;AYIM.D.S.9, s.92-93., nakleden, Erol Alpar, “Idare Hukukunda Kazanılmış Hak
Kavramı ve Uygulaması”, (çevrimiçi) http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makaleler.asp,
05.10.2006
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dayanmaktadır.76 İdare, geçmişi değil, ancak geleceği düzenlemek ve etkilemek

yetkisine sahiptir.77

İdari işlemin geriye yürür sayılabilmesi için yürürlüğe giriş tarihine göre

geriye dönük sonuçları olması gerekir. Dolayısıyla bir işlemin geriye yürür olup

olmadığı, kabaca yayınlanma ve bildirilme tarihi ile yürürlüğe giriş tarihini

karşılaştırmakla bulunabilir. Bu çerçevede idari işlemin geriye yürümemesi prensibi,

idari işlemin, hukuki sonuçlarının yürürlükten sonrası için olması şartıyla, önceki

olaylara veya hukuki durumlara uygulanmasına engel değildir. Dolayısıyla

yapılmasından önce hukuken meydana gelmiş durumlara uygulanmasını geriye

yürümeden ayırmak gerekir.78

Ancak hukukun genel ilkelerinden sayılan bu ilkenin bazı istisnaları vardır.

Örneğin, kanunun geriye yürür işlem yapılmasına ve karar alınmasına açıkça izin

verdiği haller bu ilkenin istisnasını oluşturur. Ayrıca, idari işlem ve kararların yargı

mercilerin tarafından iptal edilmesinden sonra, ortaya çıkan durumu düzeltmek ve

hükmü yürürlüğe koymak amacıyla, gerek iptal edilen işlemlerin gerek bunlara

dayanılarak yapılan işlemlerin geriye yürür biçimde yeniden yapılması zorunluluğu

çoğu zaman ortaya çıkmaktadır79.Örnek olarak, bir memur hakkında kademe

ilerlemesinin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karar daha sonra iptal edilmiş ise,

idare memurun kademe ilerlemesini geçmişe yönelik bir şekilde yapmak

zorundadır.80

Ayrıca, bir diğer istisna olarak da idarenin geri alma işlemlerini belirtmek

gerekir. İdare hukuka aykırı işlemlerini belirli şartlar dahilinde geri alma yetkisini

haizdir.81 İdari işlemin idarece geri alınması halinde, geri alma  işlemi, daha önceki

76 Tan, a.g.e., s.58.
77 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982, s 412.
78 Tan, a.g.e., s 58.
79 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 413.
80 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 2. B., Bursa, Ekin Kitabevi Yay., 2004, s. 321.
81 A.e., s. 321.
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işlemi doğduğu andan itibaren hukuk aleminden kaldırdığı için geri alma işlemi

geçmişe yönelik olarak uygulanmaktadır. 82

İdari işlemin geriye yürümezliği ilkesi ve kazanılmış hak ilişkisi konusunda

doktrin ve mahkeme kararlarında farklı görüşler mevcuttur. Bazı kararlarda ve

doktrinde bazı yazarların fikrine göre, idari işlemlerin geri yürümezliği ilkesi

tamamen kazanılmış hakları korumaya yönelik olan ve bu amaca hizmet eden bir

ilkedir.83 Dolayısıyla bir idari işlemin geriye yürüyüp yürümeyeceğine karar verirken

de sadece kazanılmış hakların ihlal edilip edilmediğine bakılmak gerekir. Eğer

kazanılmış haklar ihlal ediliyorsa, işlemin geri yürümesi kabul edilmeyecek, aksi

takdirde işlem geri yürütülebilecektir.

Tan, bu konuda her zaman bu şekilde bir ayniyet kurulup kurulamayacağını

sorgulamakta ve DURAN’ın “İdari tasarrufların makable şamil olması şeklinde ifade

edilen hukuk prensibi, müesses vaziyetlerle müktesep hakları korumak ve hukuki

münasebetlerde istikrar sağlamak ihtiyaç ve zaruretinden doğmuş bir hukuk

kaidesidir.” görüşüne katılmamaktadır.84 Yazara göre, kazanılmış hakların temelinde

hukuki işlemlerin kişisel sonuçlarının dokunulmazlığı ilkesi vardır ve bu ilke esasen

hem geçmişe hem de geleceğe yönelmiştir. Bu nedenle, hukuka uygun işlemlerin

kaldırılamamasında, idari işlemin geriye yürümemesi ilkesi değil, kişisel sonuçların

dokunulmazlığı ilkesi uygulandığı için kazanılmış haklar korunmaktadır.85

Danıştayın bir kararında da kazanılmış hakların korunması ilkesi geriye

yürümezlikten ayrı olarak belirtilmiştir.86

82 Bereket, a.g.e., 108.
83 Dan. 10. D., T.06/10/1998, E.1996/9616, K.1998/4741, D.B.B., Duran, İdare Hukuku Ders

Notları, s.422
84 Tan, a.g.e., s. 59.
85 A.e., s. 59-60.
86 Dan. 1. D., T.25.09.1991, E.1991/123, K.1991/233, D.B.B.
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4. Kazanılmış Hak ve Haklı Beklenti

Kazanılmış hak ve haklı beklenti kavramları birbirine yakın olmakla birlikte,

iyi ayırt edilmesi gereken iki farklı durumu ifade etmektedir. Bu iki kavramı

birbirinden ayırmamızı kolaylaştıracak olan hakkın kazanılması meselesidir. Zira

birçok örnekte, belirli bir statünün, henüz gerçekleşmemiş ‘semerleri’nin, statünün

içinde bulunmaktan dolayı kişiye bir kazanılmış hak bahşedip bahşetmediğinden

kaynaklanan kavram kargaşası doğmaktadır. Bu iki kavram arasındaki farklılığa

değinen ve somut olaydaki meselenin hangi kavramın uygulama alanına girdiğine

ilişkin değerlendirmelere yer veren mahkeme kararlarına rastlanılmaktadır. Örneğin

Anayasa Mahkemesi, 03.04.2001 tarihli yukarıda da atıf yapılan kararında87

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekli hakkını elde etmesine bir ya da iki yıl

kalmış bulunan personelin ilgili Kanunun uygulanması sonucu atanacağı memur

kadrosundan emekli olabilmesi için en az dört yıl ve daha fazla çalışması

gerekeceğinden bahisle kazanılmış hakları ortadan kaldırdığı şeklindeki iddianın

yerinde olmadığını, burada bahsedilen olgunun kazanılmış hakkı değil, doktrinde

"haklı beklenti" olarak ifade edilen durumu ifade ettiğini belirtmiştir. Nitekim Ali

Fuat Başgil, yukarıda verilen kazanılmış (müktesep) hak tanımından hareketle, bir

hakkın kazanılmış olması için "kullanma", "yararlanma" veya en azından ilgili

bakımından "belirli hale gelmiş olma" şartlarını aramakta, eğer bu şartlar

gerçekleşmemişse, söz konusu durumun, "sırf bir ümit ve intizar kabilinden"

olduğunu, "müktesep" olmadığını ifade etmiştir.88 Başgil, bu konu ile ilgili olarak da,

bir A şahsının öldükten sonra b, c ve d gibi üç varis bırakması örneğini vermektedir.

Veraset usulünü değiştirerek (d) nin mirastan mahrumiyetini netice veren bir kanun

değişikliğinin, A'nın ölümünden sonra yürürlüğe girmesi halinde, (d)nin miras

hakkının etkilenmeyeceğini, zira miras hakkının kendisi için belirli hale gelmiş ve

gerçekleşmiş olması sebebiyle artık bir kazanılmış (müstesep) hak haline geldiğini,

ancak; kanunun A'nın ölümünden önce yürürlüğe girmiş olması halinde (d) için

varisliğin, ölümden önce gerçekleşmiş ve belirli hale gelmiş olmaması sebebiyle bir

87 A.Y.M., T.03.04.2001, E. 1999/50, K. 2001/67, K.B.B.
88 Başgil, a.g.e., s. 354.



30

kazanılmış hak değil, kendisi için sırf bir ümit ve intizar mahiyetinde olduğunu

söylemiştir.89

Burada kullanma ve yararlanma, kazanılmış hakkın varlığı için bir şart olarak

belirtilmese dahi90 ilgili hakkında tesis edilen bir işlem veya örnekte olduğu gibi

hakkın kişi için belirli hale gelmesini netice veren bir maddi vakıa ile kişi için belirli

hale gelmiş olma kazanılmış hak ile haklı beklentiyi ayırmaktadır. Hakkın

kullanılması ve haktan yararlanmanın ise, hakkın kazanılmasından daha ileri bir

aşamayı ifade ettiğinden kazanılmış hakkı haklı beklentiden ayırmakta

kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Zira eğer hakkın kullanılmış olması veya

haktan yararlanılmış olması kazanılmış hakkın bir şartı olarak değerlendirilirse,

hakkın kişi için belirli hale gelmesi yeterli sayılmayacak, kişi için belirli hale gelmiş,

ancak henüz kullanılmamış ve yararlanılmamış bir hak da kazanılmış hak olarak

değerlendirilmediği için haklı beklenti olarak kabul edilebilecektir.

Burada Danıştay 8. Dairesinin verdiği bir karar üzerinde durulmasının faydalı

olacağını düşünüyoruz. Dava konusu olayda, Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim

Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin

11.11.2001 tarih ve 24580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 19.

maddesinde "...Hukuk Fakültesinde üçüncü sınıfa geçebilmek için birinci sınıfın,

dördüncü sınıfa geçebilmek için ikinci sınıfın en çok 2 ders dışındaki diğer tüm

derslerinin başarılmış olması gerekir" hükmü yer almakta iken, 15.07.2002 tarih ve

24816 sayılı Resmi Gazetede Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlanmış, bu yeni yönetmeliğin 19. maddesinde;

"Hukuk Fakültesinde üçüncü sınıfa geçebilmek için birinci sınıfın, dördüncü sınıfa

geçebilmek için ise ikinci sınıfın bütün derslerinin başarmış olması gerekir" şeklinde

bir düzenlemeye gidilmiştir. Davacı ise, 2000-2001 eğitim öğretim yılında Çankaya

Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırmış 2. sınıfta İdare Hukuku ve Borçlar

Genel Hukuku dersinden başarısız olduğu gerekçesiyle 2003-2004 eğitim ve öğretim

89 A.e., s. 354.
90 Ali Himmet Berki, Hukuk Mantığı ve Tefsir, Ankara, Güney Matbaacılık, 1948, s.67.
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yılında 4. sınıfa kayıt yaptırmak için yaptığı başvuru Yönetmelik değişikliği

sebebiyle reddedilmiştir. 8. Daire bu konuda;

“İdari yargı içtihatlarıyla, önceden kişi yararına var olan bir hakkın,
sonradan çıkarılan hükümlerle çiğnenemeyeceği, bir kimsenin edinmiş
olduğu hakkın onun iradesi dışında elinden alınamayacağı, bir mevzuatta
yeni bir mevzuatla değişiklik yapılmışsa kazanılmış hakkı olanın lehinde
olan hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiş bulunmaktadır.

Olayda, davacının 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Çankaya
Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdığı, 11.11.2001 günlü ve 24580
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılından
itibaren geçerli olan Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle
Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin değişik 19. maddesi
hükümlerine göre 4. sınıfa kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ikinci sınıfın en
çok iki dersi dışındaki tüm derslerinden başarılı olmak şartını yerine getirdiği,
bu dönemdeki yönetmelik hükümlerinin kendi lehinde olması, kendisi için
kazanılmış hak teşkil etmesi nedeniyle yeni çıkarılan yönetmelik hükümlerinin
davacı hakkında uygulanmak istenmesinin idare hukukunun genel ilkelerinden
olan kazanılmış hak ile idari istikrar ilkelerini zedeleyici nitelikte olduğu
anlaşıldığından, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

şeklinde karar vermiştir. Görüldüğü üzere, burada Danıştay, 2. sınıfın sonunda 4.

sınıfa kayıt yaptırabilmek için gerekli koşul sağlandığından bir hak kazanıldığı

kararına varmıştır. Ancak 4. sınıfa kayıt yaptırabilmek için gerekli koşullardan birisi

olan 2. sınıftan en fazla iki ders kalması koşulu 4. sınıfa kayıt yapabilmenin yeter şartı

olarak değerlendirilerek, henüz 3. sınıf da başarı ile tamamlanmamışken, 2. sınıfın

sonunda 4. sınıfa kayıt yapma hakkının kazanıldığından bahsedilmesi kazanılmış

hakkın bir idari işlemle bireyselleşmesi unsuru gerçekleşmediğinden mümkün

değildir. Ancak burada söz konusu olan olay standart bir haklı beklenti sorunu olarak

değerlendirilmelidir. Görüldüğü üzere Danıştay birçok Avrupa ülkesinde de

uygulanmakta olan91 haklı beklenti kavramını idare hukuku sahasına kazandırmak

yerine, dava konusu durumu kanımızca çok yerinde olmayan bir değerlendirme ile

kazanılmış hak kapsamında inceleyerek sorunu çözmeye çalışmıştır.

91 Oğurlu, a.g.e., s.219.
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F. Düzenleyici İşlemlerde Kazanılmış Hak Kavramının Yeri

Kazanılmış haklar, yukarıda açıklandığı üzere, idarenin birel işlemleri

dolayısıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte çeşitli uluslararası anlaşmalar, yasal

düzenlemeler ve idari düzenleyici işlemlerde kazanılmış hakları koruyucu

hükümlerin getirildiği görülmektedir. Kazanılmış hakların korunmasına yönelik olan

bu hükümlerin, belirtici-açıklayıcı olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Bizzat

kazanılmış hak tesis eden bir işlem olarak görülemez. Zira düzenleyici işlemle hak

tesis edilmesi mümkün olmakla birlikte, kazanılmış hak terimi yukarıda belirtilen

unsurları taşıyan bir hukuki korumayı ifade etmektedir. Doktrinde de ağırlıklı olarak

bu yönde görüş belirtilmektedir.92 Yukarıda da açıklandığı üzere kazanılmış hakların

unsurlarından en önemlisi hakkın bireyselleşmiş olmasıdır. Tek başına düzenleyici

işlemle hakkın bireyselleşmesi, düzenleyici işlemlerin genel, soyut ve objektif

hükümler getirmeleri karşısında mümkün görünmemektedir. Ancak, getirilen yasal

düzenlemelerle özel hüküm bulunmadığı sürece ilgililerin kazanılmış haklarının

bertaraf edileceğinin kabulü olanaklı değildir.93 Bu bakımdan çeşitli normlarda

kazanılmış hakların düzenlenmesi, kazanılmış hak doğuran hallere ilave olarak çeşitli

normların kazanılmış hak tesis etmesi olarak düşünülmemeli, kazanılmış hak olarak

ortaya çıkmış durumların korunmasının sağlanması olarak değerlendirilmelidir. Bu

bölümde çeşitli düzenleyici işlemlerde kazanılmış hakların korunması bakımından ne

tür hükümler getirildiği ve bu hükümlerle, bunlara dayanılarak yapılan birel işlemler

arasındaki ilişkiler, Türk mevzuatından çeşitli örnekler vasıtasıyla incelenecektir.

Burada düzenleyici işlemlerin kazanılmış hak doğurması konusundaki

görüşlere yer vermek gerekecektir. Öncelikle, genel düzenleyici işlemlerin

kazanılmış hak doğurmamasından kastedilenin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Zira düzenleyici işlemlerin kazanılmış hak doğurmayacağı görüşünün dayanağı

olarak ifade edilenler, daha çok kişilerin düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi

konusunda idareyi sınırlama hakkının olmadığı noktasından hareket etmektedir.

Ancak, düzenleyici işlemlerin kendilerine dayanılarak yapılan şart işlemlerle

92 Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e., s. 899; Özay, Günışığında Yönetim, s. 431.
93 Dan. 10. D., T.19.11.1998, E. 1996/2459, K. 1998/5882, D.B.B.
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kazanılmış hak doğurması konusunda herhangi bir karşı görüş bulunmamaktadır.

Nitekim Fransız Danıştay kararlarının da düzenleyici işlemlerin hak doğurmadıkları

yönünde olmayıp idare edilenlerin ileride yapılacak değişikliklere karşı koymaya hak

ve yetkilerinin olmadığı şeklinde anlamak gerektiği savunulmuştur.94

ÖZAY, düzenleyici işlemlerin geriye dönük olarak uygulanamayacağını

belirttikten sonra, genel düzenlemede geriye yürüyen bir hüküm var ise, bunun

sadece hak doğurucu ve yararlandırıcı durumlar için söz konusu olabileceğini

belirtmektedir. Aksi halde geriye yürür nitelikte hükümlerin mevcut olması o işlemin

“konu” yönünden hukuka aykırı ve iptal edilebilir nitelikte olması anlamını taşır.95

1. Uluslararası Antlaşmalar

Hukuki normlarla kazanılmış hakları koruyucu hükümler getirilmesi

konusunu incelerken öncelikle kazanılmış hakların uluslararası antlaşmalar alanında

nasıl bir yer işgal ettiğini incelemek istiyoruz. Öncelikle belirtmek gerekir ki,

uluslararası antlaşmalarda kazanılmış hakları koruyan hükümlere yer verilmektedir.

Örneğin Lozan Antlaşması ile o tarihe kadar yabancıların icra ettikleri her çeşit

meslek, sanat, ticaret, yine yabancılara ait hayri, ilmi kurumlarla sağlık kurumlarının

durumları da saklı tutulmuştur. Yabancıların icra ettikleri her çeşit meslek, sanat ve

ticaretin 1 Ocak 1923 den itibaren yeni sözleşmelerin yapılmasına kadar devam

edeceği kabul edilmiştir. Ayrıca, Lozan'a bağlı İkamet ve Adlî Salahiyet

sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 1924 tarihinden itibaren on iki ay

içerisinde karşılıklılık esasına dayanan yeni sözleşmeler akdedilmesi, bu sözleşmeler

akdedilmediği takdirde, tarafların kazanılmış haklara riayet ederek serbestçe hareket

etmek hakkına sahip olacakları da kabul edilmiştir.96 Ayrıca kazanılmış hakları

sınırlayan Antlaşma hükümleri de mevcuttur. Örneğin yine Lozan Antlaşması ve ona

94 Kemal Doğu Tolon, “İptal ve Tam Yargı Davalarında Kazanılmış Hak”, İdare Hukuku ve İdari
Yargı ile İlgili İncelemeler(III), Ankara; Danıştay Yay., 1980, s. 180-81.

95 Özay, Günışığında Yönetim, s. 429.
96 Çelikel, Yabancılar Hukuku, s. 63.
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bağlı eklerde, kabotaj hakkının Türk vatandaşlarına ait olacağı, 1.1.1923 tarihinde bu

işi yapanların kazanılmış haklarının bir yıl korunacağı bir bildiri ile açıklanmıştır.97

2. Kanunlar

Hukuki normlarda kazanılmış hak kavramının kullanımı ile ilgili olarak,

özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarında değerlendirmeler bulunmaktadır.

Kanunlarda kazanılmış hakların korunmasına dair hükümler getirilmesi ile ilgili

kararlarda Anayasa'ya aykırı olarak kanunlarla kazanılmış hak tesis edilemeyeceği

hususu vurgulanmaktadır.

Anayasa Mahkemesi 3621 sayılı Kıyı Kanununun bazı maddelerinin

Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan davada kıyının anayasal konumu ortaya

konulurken, kıyılar üzerinde “kazanılmış hak” kavramının ne derece geçerli olduğu

konusu üzerinde durulmuştur. Bu kararda98 "Sahil şeritlerinden yararlanmada

öncelikle kamu yararının gözetilmesine olanak vermeyecek biçimde bir derinliğin

saptanması, bu yerlerden kamunun yararlanmasını engelleyecektir. Bu durumda,

Anayasa’ya aykırılığı saptanmış bir kurala göre kazanılmış hakların varlığından da

söz edilemez." şeklinde karar vererek, Anayasaya aykırı olan bir kanun hükmü ile de

kazanılmış hak ortaya çıkamayacağını belirtmiştir.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin belirtilen kararlarından da anlaşılacağı

üzere, Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla, kanunlarla kazanılmış hak tesis

edilebilir. Nitekim birçok kanunda kazanılmış haklar özel olarak hükme bağlanarak

hukuki koruma sağlanmıştır. Öyle ki Danıştay, bir kararında kazanılmış hakkın bir

statü hukuku olan idare hukuku alanında ancak yasalarla öngörülmesi halinde söz

konusu olabileceğini dahi ifade etmiştir.99 Danıştay kararı bu konuda isabetli

97 A.e., s. 63.
98 A.Y.M., T.18.9.1991, E. 1990/23, K. 1991/29, aynı yönde, A.Y.M.,  T.12.12.1989, E. 1989/11, K.

1989/48; T. 20.04.1972, E. 1971/59, K. 1972/19, K.B.B.
99 "..Zira, öğretmenlik için mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle

idarenin bu açık hataya dayalı işlemlerini her zaman geri alması mümkündür. Diğer taraftan, statü
hukukunda, yasalarda açık hüküm bulunmadıkça, kazanılmış haktan söz edilemeyeceğinden, bu
kişilerin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki görevlerine devam ettirilmelerinin de olanaklı
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görünmemekle birlikte, kazanılmış hakların kanunla korunması ile ilgili olarak, 4722

sayılı Türk Medenî Kanununun  Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

üzerinde durulması gerekli bir örnektir. Kanunun ‘kazanılmış haklar’ başlıklı 4.

maddesinde, “(E)ski hukuk yürürlükte iken gerçekleşmiş olup da Türk Medenî

Kanununun yürürlüğe girdiği sırada henüz herhangi bir hak doğurmamış olaylara, bu

Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü getirilmiştir. Madde ile getirilen düzenleme

kazanılmış hak doğuran durumun tamamlanmış olması, hukuken korunmaya değer

aşamaya gelmiş olmasını arayarak Danıştayın bir kararında100 belirtilen, ‘hakkın yeni

düzenlemeden önce yürürlükte olan kurallara göre bütün sonuçlarıyla fiilen elde

edilmiş olması’ ölçütüne göre kazanılmış hakların sınırını tespit etmiştir. Bir olay

veya durum ortaya çıkmış ancak bütün sonuçları ile tamamlanarak bir hak

doğurmamışsa, kazanılmış hak doğmayacak ve yeni Kanunun düzenlemesine tabi

olacaktır. Ayrıca çeşitli konularda önceki hukuka göre doğmuş olan durumların

korunmasına dair hükümler tek tek sayılmıştır. Örneğin, 5. maddede fiil ehliyeti ile

ilgili olarak,

“Fiil ehliyeti, Türk Medenî Kanunundaki hükümlere tâbidir. Ancak,
Türk Medenî Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte eski hukuka göre fiil
ehliyetine sahip olup da, bu Kanuna göre sahip olamayanların ehliyetleri
devam eder.”

hükmü mevcuttur. Ayrıca Kanunun farklı maddeleri ile gaiplik kararı, dernek ve

vakıflar, evlenme ve boşanma, evlat edinme, velayet ve vesayet konularında fiil

ehliyeti ile ilgili olarak getirilen hükümle benzer düzenlemeler getirilmiştir.

Bir başka örnek olarak, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Türk

Vatandaşlığının Kaybını Düzenleyen bölümde yer alan ‘yabancı muamelesi ve saklı

tutulan haklar’ başlıklı 29. maddesinde de,

“Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp
tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tâbi tutulur. Ancak doğumla
Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni

olmadığı tartışmasızdır. Nitekim, bu konuda verilmiş yargı kararları da aynı doğrultudadır...." Dan.,
1. D., T.3.7.2000, E. 2000/96, K. 2000/106.

100 Dan. 10. D.,  T.01.10.2002, E. 2114/2000, K. 3458/2002, aynı yönde Dan. 10. D., T.06.10.1998, E.
1996/9616, K. 1998/4741, D.B.B.
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alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine
ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma
yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç
veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış
hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki
hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen
yararlanmaya devam ederler.”

hükmü yer almaktadır. Burada da Türk vatandaşlığı statüsüne bağlı olarak

kazanılan hakların bir kısmının, statünün kaybedilmesine rağmen korunması

amacıyla, bunlara ilişkin kazanılmış hakların korunacağı açıkça hükme bağlanmıştır.

775 sayılı Gecekondu Kanununda da Geçici 4. madde ile “6188 sayılı

Kanundan doğan müktesep haklar ve yükümlülükler saklıdır.” hükmü getirilmiştir.

3. Tüzükler

Tüzükler de bir idari düzenleyici işlem olarak kazanılmış haklarla ilgili

koruyucu hükümlerin yer alabildiği hukuki işlemlerdendir. Mevzuatımızda,

kazanılmış haklarla ilgili hükümler ihtiva eden Tüzükler bulunmaktadır. Örneğin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü Emniyet Genel

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü” nün geçici 1. maddesinde “Bu Tüzüğün yürürlüğe

girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan ve müfettişlerin kazanılmış

hakları saklıdır.” şeklinde getirilen bir düzenleme ile Teftiş kurulunda hali hazırda

çalışmakta bulunan personelin, yeni düzenlemeden olumsuz yönde etkilenmeleri

önlenmek istenmiştir.

4. Yönetmelikler

Yönetmeliklerde ise, genellikle memuriyetle ilgili aylık, kıdem vb.

kazanılmış hakları korumak amacıyla getirilmiş olan hükümlere rastlanılmaktadır.

Bu durumlar haricinde örneğin “Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma

Yönetmeliği”nde ilgilinin (gerçek veya tüzel kişinin) ihalesine katılabileceği işin

grubunu ve keşif bedelinin tavanını gösteren müteahhitlik karnesi ile ilgili olarak

“Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar kullanılmamış olsa dahi kazanılmış haklar
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saklı olup, bu tarihe kadar karne almış olanların, karnelerini yenileme talebinde

bulunmaları halinde karneleri, grubu ve miktarı üzerinden güncelleştirilerek verilir.”

şeklinde bir hüküm getirilerek, kullanım şartı da olmadan, Yönetmeliğin yayımı

tarihinden önce karne almış olanların kazanılmış hakları korunmuştur.

Yönetmelikle kazanılmış hakların korunmasına dair bir olay Danıştayın

önüne gelmiştir. Karara101 konu olan olayda, davacının, işgal ettiği TEKEL Yönetim

Kurulu kararı ile kaldırılan İskenderun Pazarlama ve Dağıtım Müdürlüğü

kadrosunun kaldırılması neticesinde, şef kadrosuna atanmıştır. Danıştay tarafından

söz konusu işlem hukuka aykırı bulunarak idare mahkemesinin kararı bozulmuştur.

Kararda TEKEL Personelinin Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atanmalarına

İlişkin Yönetmeliğin "Kazanılmış Hakların Saklılığı" başlıklı 34. maddesinde "Bu

Yönetmelik ekinde sayılan görevlere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce

atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır." hükmüne yer verildiği ve Yönetmelik

ekindeki görevler arasında "Başmüdür" ve "Pazarlama ve Dağıtım Müdürü"

görevlerinin de sayılmış olduğu belirtilerek, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden

önce 9.5.1990 günlü işlemle İskenderun Pazarlama ve Dağıtım Müdürlüğüne atanan

davacı için, bu görevin kazanılmış hak teşkil ettiği belirtilmiştir.

101 Dan. 5. D. T.25.11.1999, E.1997/1204, K.1999/3891, D.B.B.
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II. İDARİ İŞLEMLERİN GERİ ALINMASI, KALDIRILMASI,

İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI BAĞLAMINDA

KAZANILMIŞ HAK VE MÜESSES DURUM

A. İdari İşlemlerin Geri Alınmasında Kazanılmış Hak ve

Müesses Durum

İdari İşlemin, yapıldığı tarihten itibaren bütün sonuçlarıyla ortadan

kaldırılması işlemine geri alma denilmektedir.1 Tam ve sahih bir hukuki tasarrufun

geri alınması veya muhteva ve hükümlerinin değiştirilmesi demek hakikatte yeni bir

hukuki tasarruf demektir; yani ortada teselsül eden iki hukuki tasarruf vardır;

birincisi mevcut, hüküm ifade etmiş, durum husule getirmiş ve hala hükmünü ifade

etmekte olan tasarruf; ikincisi ise birinci tasarrufu ortadan kaldırarak yeni hüküm

doğuracak olan tasarruf.2

İdari işlemlerde değiştirme, düzeltme, kaldırma (ilga) ve iptal özde mevcut

bir idari işlemin hukuksal varlığına, ikinci ve yeni bir işlemle, yeni işlem tarihinden

itibaren ileriye doğru (prospective) etkili olarak son vermek, ortadan kaldırmak

demektir. Başka bir deyişle işlem, yeni aksine işlem yapılana kadar geçen süre

içinde, hukuk düzeninde doğmuş, yaşamış, varlığını ve etkilerini sürdürmüştür.

Geri alma ise farklıdır. Geri alma, geri alınan (önceki) işlemin, daha sonra

tesis edilen geri alınan işlem ile geri alınan işlemin yapıldığı tarihten itibaren geriye

doğru- geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılması demektir. Bu tanım gereği geri

almada, yoklukta olduğu gibi geri alınan (önceki) işlem hiç doğmamıştır, hukuk

dünyasına hiç çıkmamıştır; böyle bir işlem hiçbir zaman hukuksal varlık ve hukuksal

etki kazanmamıştır.3

1 Gözübüyük-Tan, a.g.e., s. 509.
2 Onar, a.g.e., s. 551.
3 Güran, a.g.e., s.1281.



39

1. Hukuka Uygun İşlemlerin Geri Alınması

Hukuka uygun işlemlerin geri alınmasında karşımıza çıkan temel ilke idari

işlemlerin geriye yürümezliği ilkesidir. Geri alma ise bu ilkeye aykırı bir uygulama

olduğundan4 ortada bir hukuka aykırılık da yoksa "idari işlemin geriye yürümezliği"

ilkesinin aşılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hukuka uygun idari işlemlerin

hiçbir surette geri alınmayacağı doktrinde ve idari yargı kararlarında üzerinde

mutabakat olan bir konudur.5 Hukuka uygun işlemlerin hiç bir şekilde geri

alınamayacağı kabul edildiğinde kazanılmış hak sorunun doğması da mümkün

olmamaktadır. Çünkü burada işlemin ilgili bakımından bir hak doğurup

doğurmaması önemli değildir. "İdari işlemin geriye yürümezliği ilkesi" gereği, hak

doğurup doğurmama ayrımına gidilmeden hukuka uygun idari işlem geri alınamaz

sonucuna ulaşılmakta ve bu işlem bir hak doğurmuş olsa bile, başka bir işlemle

verilen bu hak geriye alınamadığından kazanılmış haklar korunmaktadır.

Ancak, üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerinin etkilememek şartıyla, disiplin

cezası gibi ilgili aleyhine sonuç doğurmuş olan işlemlerin istisnai olarak geri

alınabileceği kabul edilmektedir. 6 Bu şekilde bir yorum, ceza hukukundaki lehe olan

kuralın uygulanması gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. Yani hukuka uygun

işlemlerde "idari işlemin geriye yürümezliği ilkesi"  uygulandığı halde, ilgili için

lehe olan bir durumun ortaya çıkması neticesinde, önceki işlem hukuka uygun idiyse

bile, lehe durumun kişiye uygulanmasına öncelik verilmektedir. Bu durumda ortada

bir kazanılmış hak da yoktur. Sadece bir ceza hukuku ilkesinin idare hukukuna

uygulanması söz konusudur. Ancak disiplin cezası örneği ele alınırsa idare hukuku

alanında yer alan bu alanda ceza hukuku ilkelerinin uygulanması kıyasen mümkün

olabilir. Bu nedenle kanaatimizce, ilgili lehine bu şekilde sonradan yapılan bir

işlemle önceki işlemin geri alınması ancak disiplin cezaları hakkında sınırlı olarak

uygulanabilir.

4 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 423.
5 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s.422, Güran, a.g.e., s.1283, Giritli-Bilgen Akgüner, a.g.e., s.

827, Yıldırım, a.g.e., s. 577.
6 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s.423.
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a. Hukuka Uygun Düzenleyici İşlemlerin Geri Alınması

Hukuka uygun düzenleyici işlemlerin de yukarıda bahsettiğimiz "idari

işlemin geriye yürümezliği ilkesi" neticesinde geriye alınması mümkün

olmadığından kazanılmış hak sorunu doğurması mümkün olmamalıdır. Ancak eğer

ilgili düzenleyici işlem hiç uygulanmamış ise bu işlemin geriye alınabilmesi

gerektiği doktrinde savunulmaktadır.7 Ancak bu şekilde bir yorum yaptığımızda bu,

"idari işlemin geriye yürümezliği ilkesi"nden vazgeçilmesi ve ilgili işlemin hak

doğurup doğurmadığına bakılması anlamına gelmektedir. Burada "idari işlemin

geriye yürümezliği ilkesi"nin anlamını irdelemek gereği ortaya çıkmakta, eğer bu

ilke de kazanılmış hakların korunmasına dayanıyorsa hak doğmaması halinde taviz

verebileceğimiz, ancak başka esaslar varsa bir değerlendirme yapılarak neticeye

varılması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Burada idari işlemin geriye yürümezliği

ilkesinin özünün hukuk güvenliği olduğunu kabul edersek işlemden herhangi bir hak

doğmaması halinde hukuk güvenliği zedelenmeyecek, dolayısıyla eğer bir

düzenleyici işlem hiç uygulanmamışsa, ona dayanılarak bir birel işlem yapılmamış

ise, geri alınabileceği kabul edilecektir. 8

Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulunun 16.2.1995 tarih ve 95/2 sayılı

kararıyla; geriye yönelik düzenleme yapılmış olup, bu durumun "kazanılmış hak"

ilkesine aykırılık teşkil ettiği, bu düzenlemeye kadar "ABD doları olarak hesaplanan

ödeme tutarlarının Türk Lirasına çevrilmesinde, ödemenin yapıldığı tarihteki Merkez

Bankası döviz alış kurunun esas alınacağı" şeklindeki uygulamadan vazgeçildiği

anlaşılmaktadır.

“Gerek doktrin ve gerekse uygulamada, idari işlemlerin geriye yürümeyeceği ve
düzenleyici tasarrufların, düzenledikleri konularda o konuya ilişkin
hükümlerinin yayınlandıkları tarihten itibaren uygulanacağı esas olarak kabul
edilmiştir. Yine İdare Hukukunda, objektif bir hukuk kuralının kişi hakkında
uygulanması veya kendiliğinden uygulanacak hale gelmesi "kazanılmış hak"
olarak tanımlanmaktadır. Kazanılmış haktan söz edebilmek için de hakkında
elde edilebilir, Anayasa ve diğer yasalarla korunmaya değer duruma gelmiş
olması gerekir. İdari işlemlerin geriye yürümemesi, geriye dönük sonuçlar

7 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s.422; Gözler, İdare Hukuku, s.982.
8 Gözler, İdare Hukuku, s.982, Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s.422.
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doğurmamasından amaçlanan hukuk devletinin gereği olan kazanılmış haklara
saygıyı sağlamaktır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin 31.12.1994
tarihinden önce yapmış olduğu ihracat nedeniyle ödenecek navlun priminde
esas alınacak kur oranı konusunda 16.2.1995 tarih ve 95/2 sayılı dava konusu
kararla geriye yönelik düzenleme yapılması "kazanılmış hak" ilkesine aykırılık
teşkil etmektedir. Bu haliyle dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık
görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, karar
verildi.”

b. Hukuka Uygun Birel İşlemlerin Geri Alınması

Hukuka uygun birel idari işlemlerin geri alınması, işlemin ilgililer lehine

doğurduğu hukuki sonuçların ortadan kaldırılması anlamına geleceğinden, bu işlemle

verilen hakları geri alan veya önceki işleme göre ilgilinin daha aleyhine olan bir

işlemin uygulanması hukuka aykırı olacaktır. Dolayısıyla, kazanılmış hak, önceki

işleme göre daha aleyhe sonuç doğuran sonraki geri alma işlemine göre

değerlendirilebilir. Bu nedenle mevcut durumda kazanılmış bir hakkın varlığı somut

olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Somut olayın özelliklerine göre geri

alınan işlemin ilgiliye bir hak bahşetmiş olup olmadığı ayrı ayrı değerlendirilecektir.9

Hukuk aleminde hukuka uygun bir işlemden kaynaklanarak ortaya çıkmış

olan durumun sadece hiç kimseye bir hak sağlamadığı gerekçesiyle bütün

sonuçlarıyla ortadan kaldırılması (geri alınması) hukuk devleti ilkesini de

zedeleyecek bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Ayrıca geçmişte yapılmış bir işlemin ilgili

lehine hak doğurup doğurmadığını tespit etmek mümkün olsa bile üçüncü kişiler

lehine herhangi bir hak doğurmadığından da emin olmak her zaman kolaylıkla

mümkün olamayacaktır. Örneğin idare bir memura hukuka uygun olarak verdiği

disiplin cezasını geri alabilir. Ancak disiplin cezasının geri alınması bu memurun

yerine atanmış olan memurun işine son verilmesi sonucunu doğuracaksa, böyle bir

durumda üçüncü kişinin kazanılmış haklarına dokunan bir işlem vardır ve böyle bir

işlem geri alınamaz.10

9 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 423.
10 Gözler, İdare Hukuku, s.984.
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Hukuka uygun işlemlerin eğer hak doğurucu nitelikte değillerse geri

alınabileceğini savunanlar "yerindelik" ilkesine dayanmaktadırlar. 11 Bununla birlikte

bir işlem hak yaratıcı dahi olsa aşağıdaki hallerde geri alınabileceği doktrinde

GÖZLER tarafından şu şekilde ifade edilmektedir:

“Bir kere, bu kuralın aksini öngörülebilir. Kanunun öngördüğü durumda hak
yaratan hukuka uygun bir bireysel idari işlem de geri alınabilir. (2) İkinci
olarak bizzat ilgili kişinin istemesi durumunda hak yaratıcı ve hukuka uygun
bireysel işlem geri alınabilir. Ancak bu geri alma, geri alınan işlemi, ilgili
kişinin daha lehine olan bir işlemle değiştirmek amacıyla yapılmış olmalıdır.
Keza, istek üzerine geri almanın mümkün olabilmesi için ayrıca söz konusu
işlemin geri alınmasının üçüncü kişinin haklarına halel getirmemesi gerekir.
(3) İdare tarafından hukuka uygun olduğu düşünülen bir kararın mahkeme
tarafından iptal edilmesi durumunda da idare mahkeme kararını
uygulayabilmek için hak yaratıcı bireysel idari işlemi geri alır.”12

Ancak, hak doğuran bir işlemin kanunla geri alınabileceğini savunmak hukuk

devleti olma ilkesine uygun düşmemektedir. Hak doğuran ve hukuka uygun bir

işlemin kanunla geri alındığında sorumluluk doğurmayacağı hukuk devletinde kabul

edilemez. Zira kazanılmış bir hak adından da anlaşılacağı üzere bir kere hukuk

aleminde ortaya çıkmış, vücut bulmuştur. Bundan sonra kanunun değiştirilmesi,

kazanılmış hakkın varlığını ortadan kaldırmayacaktır. Zira kazanılmış hakların

korunması veya bireysel sonuçların dokunulmazlığı ilkesi Anayasamızda yer alan

hukuk devleti ilkesinin görünümleridir. Bu nedenle, kazanılmış hakları ihlal eder bir

düzenlemenin kanun da olsa hukuka uygunluğu savunulamaz.

Ancak Danıştay, önüne Boğaziçi Kanunu dolayısıyla gelen davalarda verilen

kararlarda, düzenleyici işlemin iptali ile dayanağını kaybetmiş olan ruhsatın idarece

iptalinin (geri alınmasının) neticesinde hukuka uygun olarak alınmış olan ruhsatın

verdiği yapı yapma hakkını, ancak ruhsatın dayanağı olan düzenleyici işlemin

ortadan kalktığı tarihe kadar yapılmış olan kısım ile sınırlı olarak değerlendirmiştir.

Danıştay söz konusu olayla ilgili olarak verdiği bir kararında13 “Uyuşmazlık

konusu olayda, idarece iptal edilen ruhsatın düzenleniş tarihi itibariyle Anayasa

11 A.e., s. 983.
12 A.e., s. 984.
13 Dan. 6. D. T.24.12.1991, E.1991/482, K. 1991/3229, D.B.B.
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Mahkemesinin iptal kararına kadar yürürlükte olduğu tartışmasız ise de daha sonra

sözü edilen ruhsatın dayanağı olan yasa hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal

edilmesi sonucu idarece geri alınmasında isabetsizlik bulunmamaktadır.”

demektedir.

Ayrıca ruhsat alındıktan sonra ruhsatta gösterildiği şekilde yapının yapılması

hakkının elde edilmediği ancak, ruhsata dayanılarak yapının ne kadarı

tamamlanabilmişse, bu kısmın ilgili için kazanılmış hak oluşturduğu belirtilmiştir.14

“Bu durum karşısında, İdare Mahkemesince 3194 sayılı Yasanın 29.maddesine

dayanılarak kazanılmış haktan bahisle iptal kararı verilmesinde isabet

bulunmamaktadır.”

2. Hukuka Aykırı İşlemlerin Geri Alınması

Hukuka aykırı işlemlerin geri alınması halinde bu işleme dayanılarak yapılan

işlemler veya bu işlemlerle ortaya çıkan hukuksal durumlar korunmalı mıdır? Yani

hukuka aykırı bir işlemin bir süre bundan yararlanan kişi lehine herhangi bir hak

veya korunması gereken bir hukuksal durum doğurması mümkün olacak mıdır?

Hukuka aykırı işlemlerin idarece geri alınmasında idari istikrar ilkesi ile

hukuka uygunluk arasında bir denge kurmaya yönelik ilk örnek olarak olarak,

26.9.1952 tarihinde Danıştay tarafından verilen bir içtihadı birleştirme kararı

karşımıza çıkmaktadır. Danıştay 1. Dairesinin 19/12/1988 tarihli bir kararında15 söz

konusu İçtihadı Birleştirme Kararına da atıf yapılarak hukuka aykırı işlemlerin geri

alınmasına ilişkin olarak şu açıklamalar yapılmıştır:

“İdari işlemin geri alınması teorisinin uygulama alanının
sınırlandırılmasında işlemin hak doğurup doğurmamış olması da hukuka
uygunluğu kadar önemlidir. Nitekim, Danıştayın 26.9.1952 günlü E:1952/15,
K:1952/244 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında bu gerçek şu biçimde
vurgulanmıştır. "Kanunsuz bir terfi işleminin, bundan faydalanan memur lehine
müktesep bir hak doğurmadığı aşikar olmakla beraber bu terfiin de sübjektif

14 “Davacılar tarafından ileri sürülen kazanılmış hak iddiasına gelince, Danıştay'ın süregelen
içtihatlarında, kazanılmış hakların tesbitinde yapı izin belgesinin düzenlenmiş bulunması yeterli
olmayıp, bu izin belgesine bağlı olarak inşa edilen yapının ulaştığı seviye ölçü olarak alınmaktadır.”

15 Dan. 1. D. T.19.12.1988, E.1988/336, K.1988/355, D.B.B.
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bazı tesir ve neticeler hasıl ettiğine şüphe edilemez. Böyle olunca kanunsuz bir
terfiin her zaman geri alınabileceğini kabul etmek terfiin kanunsuzluğu
dolayısıyla bunun tesir ve neticelerini tehdit eden müphemiyet ve kararsızlığın
hudutsuz bir şekilde devamına yol açmak olur ki, bu hal idare hukuku sahasında
da tatbik yeri bulan istikrar esası ile bağdaşmaz." Hukuka aykırı bir işlemin ise
kazanılmış hak doğurabileceğini söylemek pek kolay olmamakla beraber, sakat
bir işlemin de bundan yararlananlar lehine bir hak doğurabileceği ve sübjektif
sonuçlar meydana getireceği açıktır. Yok işlemler, ilgilinin hilesine dayalı
işlemler, idarenin açık hatası sonucu yapılan işlemler ve hemen hak doğurmaya
elverişli olmayan işlemlerin kazanılmış bir hak doğurmayacağı da
tartışmasızdır. Bunlar dışındaki idarenin bazı hukuka aykırı işlemlerinin,
hukuka uygun olmasalar bile ilgili lehine yarattığı hukuki durumların belli bir
süreden sonra değiştirilmesi idarenin istikrarı ilkesine aykırı düşer. Bu işlemler
hukuka aykırı olsalar bile yargısal başvurma süresi geçirildikten sonra hukuki
sonuçlarının korunması gerekir. Bu durum idari işlemin kişisel sonuçlarının
dokunulmazlığı ilkesinin doğal bir sonucudur.”

Yukarıda atıf yapılan Danıştay içtihadı birleştirme kararından sonra hukuka

aykırı işlemlerin ne kadar süre içinde geri alınabileceğine ilişkin olarak Yargıtay

İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 27.1.1973 tarih ve 6/2 sayılı kararı16

geniş ölçüde benimsenerek, doktrinde de iptal davası süresinin hukuka aykırı idari

işlemlerin geri alınmasında süre sınırı olarak kabul edilmiştir. Bu kararda işlemin

hukuka uygun veya aykırı olmasına göre kazanılmış hakla müesses durum

(kazanılmış hukuksal durum) ayrımı yapılmaktadır:

"Burada müktesep hak (kazanılmış hak) ile müesses durum (yerleşmiş,
kazanılmış durum) kavramları arasındaki fark meydana çıkmaktadır.
Kazanılmış hak, hukuka uygun bir işlemden doğar ve bu işlem geri alınsa bile,
ilerisi için de devam eder. Yerleşmiş, kazanılmış durum kavramı ise, hukuka
aykırı bir işlemin belirli süre geçtikten sonra geri alınması üzerine artık ilerisi
için işlemin hüküm ifade etmeyeceğini, fakat geçmişte kalan durumun da
tanınması gerektiğini ifade eder, yani işlemin ilerisi için değiştirildiği,
düzeltildiği anlamına gelir. Onun için, hukuka aykırı(yanlış) işlem, yukarıda
açıklanan süreler geçtikten sonra geri alınırsa sonrası için kişiye bir hak
bahşetmez, yalnızca geçmişteki durumun, parasal da olsa, tanınması sonucunu
doğurur."

16Yargıtay İ.B.B.G.K. 27/1/1973 tarihli ve E. 1972/6, K. 1973/2 sayılı Kararında yer alan istirdatla
ilgili ilkeler gözetilmiş; bu anlamda, fazla ödeme yapılanlardan hilesi veya gerçek dışı beyanları
bulunmayanlardan, bahsi geçen 15 Ocak 2004 tarihinden geriye doğru 60 gün içinde kalan
dönemdeki ödemelerin istenmesi, ancak, ita amirliği yetkilerini kullanmaları sonucu fazla ödeme
yapılmasını sağlayan, hem de fazla ödemeden yararlanan ilgililerden, ita amirliği yetkilerini haiz
oldukları dönemde şahsen yararlandıkları ödemelerin tamamının geri alınması gerektiğinden
hareketle ilgili madde düzenlenmiştir. (Kanun Tasarı Metni).
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denilmektedir.17

Bu karara göre ilgililer için idari dava açma süresinin geçmesi ile işlemin

hukuka uygunluk karinesinden yararlanması gibi idareye de aynı süre verilmekte, bu

süre geçtikten sonra işlemin geri alınması halinde, hukuka aykırı işlemden ilgililer

lehine doğmuş olan sonuçlar hukuki koruma altına girmiş olmaktadır. Diğer bir

deyişle, iptal davası süresinin geçmesi ile idari istikrar ilkesi hukuka aykırılığa ağır

basmaktadır.18 Yargı merciinin iptal davası süresi içinde iptal edebileceği işlem ve

kararların, işlemi yapan yetkili makam ve görevliler tarafından aynı süre içinde geri

alınabilmesini kabul edilmesi idari işlemlerin geri alınması ile yargısal iptal

arasındaki paralelliğin de bir yansımasıdır.19 Ancak idarenin hukuka aykırı işlemi

dava açma süresi içinde fark etmesi halinde işlemi geriye yürür şekilde ortadan

kaldırma imkanı verilmekte, bu süre içinde ilgililer lehine doğan sonuçlar ise,

korunmamaktadır.20

TAN bu konuda;

"Gerçekten hukuka aykırı bir işleme karşı iptal davası için gerekli
sürenin söz konusu işleme yapay bir sıhhat kazandırdığı doğrudur. Bu süre
boyunca işlemin kazandırıcı sonuçlarını (effects ecquisitifs) henüz
tamamlamadığı kabul edilmektedir. Hemen belirtelim ki belirli bir zaman
süresinin geçmesinin hukuka aykırılıkları ortadan kaldırdığı söylenemez.
Ancak, lehlerine belirli hukuki durumlar yaratılmış olan kişilerin bunların
korunmasında olan meşru yararların sınırsız bir şekilde tartışma konusu
yapılması da hukukun başlıca amacı olan ilişkilerde güven ve istikrar esasları ile
bağdaşmaz. Dolayısıyla idari işlemin kişisel sonuçlarının dokunulmazlığı
prensibi hukuka aykırı da olsalar aleyhlerine yargısal başvurma süresi geçirilmiş
olan işlemlerin ilgililer lehine yarattıkları durumların korunmasını gerektirir." 21

diyerek bu sürenin geçmesini kazandırıcı zaman aşımı süresine benzetmiş, bu süre

geçtikten sonra işlemin yapay bir sıhhat kazandığını belirtmiştir. Ancak hukuka

aykırı işlemlerin herhangi bir süre ile sınırlı olmadan her zaman geri alınabileceği de

17Y.İ.B.B.G.K. T.27.1.1973 tarih ve 6/2 sayılı kararı, 4.4.1973 tarih ve 14497 sayılı R.G.
18 Tan, a.g.e., s. 72.
19 Tan, a.g.e., s.71.
20 Oğan, a.g.e., s.3.
21 Tan, a.g.e., 73.
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doktrinde savunulmuştur.22 Ayrıca lehine bir geri almadan yararlanabilecek olan kişi

için de bunun dava açma süresi ile sınırlı tumanın doğru olmadığı da

savunulmaktadır.23

Hukuka aykırı işlemden doğan durumun korunmasında kazanılmış hak

teriminin kullanılmaması kazanılmış hak kavramının unsurları incelenirken

görüldüğü gibi "hukuka uygun olarak kazanılma" unsurunun bulunmaması ve

hukuka aykırı işlemden hak doğmayacağı gerekçesine dayandırılmaktadır.24

Yargıtay'ın kararından kısa süre sonra Danıştay da bu kararda belirtilen

çözüm tarzına uygun, ancak hukuka aykırı terfi ve intibak işlemleri ile sınırlı olmak

üzere bir içtihadı birleştirme kararı almıştır.25 Fakat bu içtihat da Danıştay tarafından

tutarlı olarak geliştirilememiş ve pek çok kararında hukuka aykırı işlemlerin,

herhangi bir süre sınırı koymadan, işlemin yapılmasından çok sonra da geri

alınabileceği yönünde kararlar vermiştir.26 İptal davası süresini standart olarak kabul

etmemekte, dava konusu olayın özelliklerine göre farklı süreleri kabul etmektedir. 27

Ayrıca Danıştayın süre bakımından hiç bir değerlendirme yapmadan idarenin

hukuka aykırı işlemini geri alması işlemlerinin hukuka uygunluğuna karar verdiği

birçok kararı mevcuttur.28 Danıştay, bir kararında da idarenin geri alma işlemini iptal

22 Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e., s. 827.
23 Yıldırım Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, s.7–8–9–10.
24 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 424.
25 Danıştay İ.B.K, T.22.12.1973, E.1968/8, K.1973/14. sayılı kararı, 14.6.1974 tarih ve 14915 sayılı

RG.
26 Kemal Gözler, İdare Hukuku, C.I., Bursa, Ekin Kitabevi Yay., 2003, s. 973
27 Gözübüyük- Tan, a.g.e., s. 370; Örneğin Dan. 8. Dairesi yüksek lisans öğrencisi davacının başka bir

bölüme yaptığı yatay geçişinin kabulüne ilişkin enstitü yönetim kurulu kararının, aradan bir yıl
geçtikten sonra geri alınmasına ilişkin olarak verdiği kararda; “İdare işlemlerin hukuka aykırı
bulunmaları halinde geri alınmaları mümkün ise de geri alma işleminin makul bir süre içinde, hak
ve nesafet kurallarını zedelemeyecek şekilde yapılması gereklidir. Bu durumda davacının, Yönetim
Kurulu kararı ile yatay geçiş yaparak, bir yıllık eğitim sonucunda aldığı bütün dersleri verdikten
sonra, idarece hukuki bir dayanak gösterilmeksizin yatay geçişe ilişkin işlemin geri alınmasında
hukuka uygunluk görülmemiştir.” denilmiştir. (Dan. 8. D. 22.12.1983 tarih ve E. 1993/2193, K.
1993/4343, D.B.B.)

28 Örneğin; Dan. 6. D., T.27.01.1992, E. 1990/929, K. 1992/234 sayılı kararı, Dan. 6. D.,
T.16.04.1992, E. 1992/658, K.1992/1570 sayılı kararı, Dan. 6. D., T.25.01.1993, E. 1992/1664,
K.1993/154, D.B.B.
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eden mahkeme kararını, geri alma işleminin "haklı nedene dayanmadığı"

gerekçesiyle onamıştır.29

a. Hukuka Aykırı Düzenleyici İşlemlerin Geri Alınması

Hukuka aykırı düzenleyici işlemlerin de genel çözüme uygun şekilde ancak

idari dava açma süresi içinde geri alınabileceği, bu süre geçtikten sonra geri

alınamayacağı savunulmaktadır.30

Düzenleyici işlemlerin kazanılmış hak doğurmayacağını doktrinde savunanlar

daha çok bireylerin düzenleyici işlemlerin hukuk aleminde varlığının devamı

konusunda idareyi sınırlama yetkisine sahip olmamaları üzerinde durmuşlardır.

Ancak bu anlamda bir kazanılmış haktan bahsedilemeyeceği açıktır. Burada

incelenmesi gereken düzenleyici işlemler kapsamında ilgililer için doğan sonuçların

birel işlemler vasıtasıyla korunması olmalıdır.

Düzenleyici işlemlerin geri alınmasında bu işlemlere dayanılarak yapılan

birel işlemlerin durumunun da tartışılması gerekmektedir. Çünkü kazanılmış hak

veya müesses durumdan bahsedebilmek için ilgili düzenleyici işlemden fertlerin bir

şekilde etkilenmeleri gerekmektedir. Bu da düzenleyici işlemler kapsamında yapılan

birel - koşul veya öznel işlemler vasıtasıyla olacaktır. Kazanılmış hak ve müesses

durumlar bakımından önemli olan, bir düzenleyici işleme dayanılarak yapılan birel -

koşul veya öznel işlemlerin geri alınmasıdır. Zira düzenleyici işlem tek başına

kazanılmış hak doğurmaz.31 Ancak düzenleyici işlemle, eski düzenleyici işlem

döneminde yararlanılan bir takım hakları koruyucu hükümler getirilebilmektedir.

Bir düzenleyici işlemin geri alınması halinde buna dayanarak yapılmış kişisel

işlemlerin durumu ne olacaktır? Düzenleyici işlemin hukuka aykırılığı nedeni ile geri

alınması halinde onun uygulaması cümlesinden yapılmış birel işlemlerin hukuki

dayanaklarını kaybedecekleri açıktır.

29 Dan. 6. D., T.17.02.1993, E.729/1992, K. 1993/535, D.B.B.
30 Gözler, İdare Hukuku, s.982-83.
31 Dan. 8. D., T.22.01.2003, E. 2002/1531, K. 2003/292, D.B.B.
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            Bununla beraber düzenleyici işleme dayanan birel işlemler dava süresi içinde

başvurma konusu yapılmamışlarsa, düzenleyici işlemin iptalinin bunlara bir etkisi

olmayacağı, dolayısıyla ne geri alınabilecekleri ne de iptal edilebilecekleri kabul

edilmektedir. Ancak bu çözümü hak doğuran kişisel işlemlerin iptal davası içinde

geri alınabilecekleri prensibi içinde değerlendirmek gerekir. Yani bir düzenleyici

işlemin iptal edilmesi veya geri alınması sonucu bunun uygulanması kapsamında

yapılmış işlemler de bu prensibin sınırları içinde geri alınabilir.

Eğer hak doğurmayan bir işlem söz konusu ise o zaman böyle bir süre sınırı

içinde kalmaya gerek yoktur. Zira hak doğurmayan sakat işlemlerin geri alınması

süre ile sınırlı değildir. Bu durumda, düzenleyici işlemin yapıldığı tarihten itibaren

geri alınması sonucu idarenin onun uygulanması cümlesinden yapılmış işlemleri geri

almak zorunda olduğunu, dolayısıyla ilgililerin de işlemini geri almasını idareden

isteyebileceklerini ve isteklerinin reddi halinde de iptal davası yoluna

gidebileceklerini kabul etmek gerekir.32

b. Hukuka Aykırı Birel İşlemlerin Geri Alınması

Hukuka aykırı işlemlerdeki genel çözüme göre, hukuka aykırı birel idari

işlemler, idari dava açma süresi geçtikten sonra ilgili lehine müesses durum ortaya

çıkaracaktır.

Birel işlemlerde hukuka aykırılık iki şekilde ortaya çıkabilir. Ya birel işlemin

dayandığı düzenleyici işlem hukuka uygun, fakat birel işlem hukuka aykırıdır, ya da

birel işlemin dayandığı düzenleyici işlem ve dolayısıyla birel işlem de hukuka

aykırıdır. Hukuka aykırı birel işlemlerin de ancak idari dava açma süresi içinde geri

alınabilmesi gerekmektedir.

GÜRAN, düzenleyici-kural işlemin geçerli, birel işlemin ise hukuka aykırı

olması ve işlemin meydana gelmesinde, lehine birel hukuksal durum doğan ilgili

kişinin hilesi, saklaması, bilerek yanlış bildirimi, yanıltması türünden bir katkısı

olmaması halinde, idarenin, geri alma işlemini, süresiz değil, ancak dava süresi

32 Tan, a.g.e.,s. 134.
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içinde gerçekleştirebileceğini ve bu süreden sonra, idarenin, sakat işlemin doğum

anına kadar geriye giderek ortadan kaldırma, yani geri alma yerine, tesis tarihinden

itibaren hukuksal etki doğuracak olan değiştirme, kaldırma, veya iptal işlemi ile

yetineceğini ifade etmektedir.33

Ancak Danıştay özellikle hatalı işlemlerle ilgili olarak verdiği kararlarında bu

sınırların dışına çıkmakta, hatalı işlemlerin de her zaman geri alınabileceğini belirten

kararlarına rastlanılmaktadır. Özellikle, işlemin her zaman geri alınabilmesi için bir

gerekçe sağlayan ‘açık hata’ kavramının, Danıştay tarafından çok kullanılan bir

kavram olarak iyi incelenmesi gerekmektedir. Zira hatalı işlemlerle ilgili olarak

kabul edilebilen süre sınırı ‘açık hata’ söz konusu olduğunda uygulanmadığı ve

işlemin her zaman geri alınabilmesine olanak verdiği için, bazı esaslarının

belirlenmesi ve sınırlarının tespit edilmeye çalışılması müesses durumların

korunması için de bir gerekliliktir.

Açık hata hali aşağıda ele alınacak olmakla birlikte, birel işlemlerin geri

alınması ile ilgili olarak açık hata kavramının kullanıldığı bazı kararları incelemek

faydalı olacaktır. Örneğin, Danıştay 8. Dairesinin, Mısır El-Ezher Üniversitesinden...

Üniversitesi İlahiyat Fakültesine sınıfına yatay geçiş yapan davacının, kayıt

sırasındaki usulsüzlükler nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla öğrencilikle

ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemi, bu konuda Fakülte Yönetim Kurulunun yetkili

olduğu gerekçesiyle iptal eden Van İdare Mahkemesi kararının temyizi üzerine

verdiği bir kararında34;

“(D)avacının, El-Ezher Üniversitesinde en son öğrenim gördüğü sınıfı
aynı yıl başarı ile bitirmeden ve belirlenen kontenjan da aşılarak yatay geçişle
ilgili buyurucu kurallara açıkça aykırı olarak kaydının yapıldığının belirlenmesi
üzerine dava konusu işlemin alındığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Yerleşmiş idare hukuku kuralına göre, idarenin açık hata olan işlemlerini her
zaman geri alabilmesi olanağı bulunmaktadır. Bu durumda, yönetmeliğin
buyurucu kurallarına aykırı olarak yapılan hatalı yatay geçişle ilgili kayıt
işleminin, davacının öğrenimi bitmeden geri alınmasında, ilgili hukuksal
metinlere ve yerleşik Danıştay kararlarına aykırılık bulunmamaktadır.”

33 Güran, a.g.e., s. 1284.
34 Dan. 8. D., T.11.6.2002, E. 2001/1430, K.2002/3454, D.B.B.
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denilmektedir. Bu olayda Danıştay, Yönetmeliğe aykırı bir yatay geçiş işleminin 1,5

yıl sonra geri alınmasına dair Yönetim Kurulu Kararının hukuka uygun olduğuna ve

bu Yönetim Kurulu kararını iptal eden mahkeme kararının bozulmasına

hükmetmiştir. Verilen karar, idarenin açık hatası ile yapılmış olan işlemin her zaman

geri alınabileceği gerekçesine dayanmaktadır. Benzer bir karar 10. Daire tarafından

da verilmiştir. Daire, 19.02.1985 tarihinde verdiği kararında35  belediye tarafından

“Belediyenin malı olmayan ve özel mülkiyete de konu olamayacak durumda bulunan

taşınmaz yerlerin mevzuata açıkça aykırı bir biçimde davacıya satışı” açık hata

olarak değerlendirilerek açık hata ile malul ihale işleminin, süre kaydı aranmaksızın

idarece geri alınabileceği yönünde karar verilmiştir.

Danıştay, başka bir kararında36 yine, “yasaya aykırı olarak verilen içki ruhsatı

davacı için kazanılmış hak olmadığından ve idare hatalı işlemini her zaman geri

alabileceğinden mevzuat hükümlerine ve idare hukukunun genel ilkelerine aykırılık

görülmemiştir.” diyerek genel bir ifadeyle idarenin hatalı işlemlerini her zaman geri

alabileceği kararını vermiştir. Görüldüğü üzere Danıştay, bu defa hatanın açık bir

hata olup olmadığına da bakmadan idarenin hatalı işlemini her zaman geri

alınabileceği yönünde karar vermektedir. Ayrıca Danıştay bu kararda da görüldüğü

gibi hukuka aykırı işlemlerden doğan durumları ifade etmek için  –bazı kararlarında

hukuka aykırı işlemlerin kazanılmış haktan farklı olarak birtakım sübjektif tesirler

doğurduğunu belirtmesine rağmen- kazanılmış hak terimini kullanmaktadır.

Ancak, Danıştayın genel çözüme uygun olarak, her ne kadar bütün

kararlarında dava süresi olarak kabul etmese bile, belirli bir sürenin geçmesinden

sonra işlemin müesses durum doğuracağını ve geri alınamayacağını benimseyen

kararları da mevcuttur. Bazı örnekler üzerinden konuyu incelemek gerekirse,

Danıştay 10. Dairesinin 17/01/1984 tarih, 1984/19 Karar ve 1983/578 esas sayılı

kararında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen hizmet süresinin, borçlandırılmak

suretiyle emeklilik fiili hizmet süresine sayılması yasaya aykırı olmakla birlikte;

yirmi dört yıl önce yapılmış borçlandırma işleminin, anılan yasaya aykırılık hali

35 Dan. 10. D., T.19.2.1985, E. 1984/1549, K.1985/247, D.B.B.
36 Dan. 10. D., T.18.5.1983, E. 1982/1970, K.1983/1184, D.B.B.
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nedeniyle idarece geri alınamayacağı yönünde karar vermiştir.37 Yüksek mahkeme

bu kararda, “yasaya aykırı yapılmış olan bir işlemin bundan yararlanan ilgili lehine

müktesep bir hak doğurmayacağı açık olmakla beraber” bu süre içinde işlemin

“kişisel birçok etki ve sonuçlar meydana getirdiği” gözetilerek ve “idarece kanunsuz

bir işlemin her zaman için geri alınabileceğini kabul etmek işlemin kanunsuzluğu

dolayısıyla bunun etki ve sonuçlarını sınırlandıran kararsızlığın sınırsız bir şekilde

devamına yol açma(nın)” “idare hukukunda uygulanan istikrar ilkesiyle”

bağdaşmayacağını belirtmiştir.

Aynı şekilde Danıştay 10. Dairesi, 23.01.1984 tarihinde K. 1984/82 ve E.

1983/260 sayılı kararında da,  yasaya aykırı şekilde yapılan emeklilik borçlanması

işleminin, aradan on beş yıl geçtikten sonra geri alınamayacağına aynı gerekçeyle

karar vermiştir. 38

Yine Danıştay 10. Dairenin verdiği bir kararda39, yasal geçerliği bulunmayan

belge ibraz ettiği anlaşılan şirkete yapılan ihalenin, idarece dava açma süresi içinde

feshedilebileceği ve aynı konuda tekrar ihale yapılması yoluna gidilebileceği

yönünde değerlendirme yapılarak “İdarenin hukuka aykırı işlemlerini dava açma

süresi içinde geri alabileceği tartışmasızdır.” denilmiş ve içtihadı birleştirme kararı

doğrultusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Tabi bu örnekte hile halinin

bulunmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı için hatalı işlemin geri alınması dava

süresi ile sınırlandırılmıştır. Aksi takdirde, açık hata halinde olduğu gibi işlemin her

zaman geri alınabileceğine hükmetmek gerekir.

Birel işlemlerdeki hukuka aykırılıkların düzenleyici işlemlerden de

kaynaklanabileceği yukarıda belirtilmişti. Hukuka aykırı düzenleyici işlemlere

37 “Anılan yasanın amir hükmüne göre davacının 18 yaşın dolumundan önce geçen hizmet süresinin
borçlandırılması işlemi hatalı olmaktadır. Ancak, yasaya aykırı yapılmış olan bir işlemin bundan
yararlanan ilgili lehine müktesep bir hak doğurmayacağı açık olmakla beraber, bu işlemin kişisel bir
çok etki ve sonuçlar meydana getirdiğinin görülmesi nedeniyle idarece kanunsuz bir işlemin her
zaman için geri alınabileceğini kabul etmek işlemin kanunsuzluğu dolayısıyla bunun etki ve
sonuçlarını sınırlandıran kararsızlığın sınırsız bir şekilde devamına yol açmak demek olup, bu
durumun ise idare hukukunda uygulanan istikrar ilkesi ile bağdaştırılmasına olanak
bulunmamaktadır.”

38 Aynı yönde, Dan. 10. D. T.13.2.1985, E. 1984/2208, K. 1985/204, D.B.B.
39 Dan. 10. D., T.1.5.1984, E. 1982/4581, K. 1984/909, D.B.B.
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dayanan veya dayanak düzenleyici işlem ortadan kalkan birel işlemlerin kazanılmış

hak ve müesses durum doğurma bakımdan durumlarının iyi tespit edilmesi

gerekmektedir. Yargı kararları ile iptallerde ilan veya tebliğ anı dikkate alınacak

müesses durum bu ana göre belirlenecektir. Ancak Danıştayın dayanak düzenleyici

işlem geri alınmadan veya iptal kararı yürürlüğe girmeden, bu düzenleyici işlemlere

dayanılarak yapılmış olan birel işlemler hukuki dayanaktan yoksun olarak

nitelendirerek, hukuka aykırı işlemlerden de kazanılmış hak doğmayacağı

gerekçesiyle önceki içtihatları ile uyuşmayan kararlar verdiğini de gözlemlemek

mümkündür.

Örneğin, Danıştay bir kararında40 Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir

yasaya dayanılarak verilen ruhsatın “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 düzenlenmiş olması nedeniyle işlemde açık hata olduğu kuşkusuzdur.”

diyerek iptal edilen yasa hükmüne dayanılarak verilen ruhsatın her zaman geri

alınabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca bu olayda Danıştay, Anayasa Mahkemesinin

Resmi Gazetede yayımlanmasını da aramamış ve “Mahkemece … 11.12.1986 günlü,

1986/29 sayılı kararı ile iptal edilmiş, karar aynı gün Anayasa gereği Devlet eliyle

kurulan ve tarafsız bir kamu tüzel kişisi olan TRT Kurumu ve takip eden günde

yazılı basın aracılığıyla tüm kamuoyuna duyurulmuş, dolayısıyla Yasa maddesinin

Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiği hususu, tüm kamuoyunun özellikle konu

ile ilgili bulunan idareler ve şahısların bilgisi dahiline girmiştir.” diyerek basın

yoluyla kararın duyurulmuş olmasını yeterli sayılmış ve,

“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. Ayrıca, bu olayda kazanılmış haktan söz
edebilmek için yapı ruhsatının 11.12.1986 gününden önce alınmış ve yapıya da
bu tarihten önce başlanmış olması gerekir.”

40 Dan. 6. D. T.6.11.1991, E.1991/749, K.1991/2306, D.B.B.
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şeklinde karar vermiştir. Yani iptal kararı, basın yoluyla kararın duyurulduğu tarihten

itibaren geçerli olacak ve kazanılmış hakkın varlığı için bu tarihten önce ruhsat

alınması da yeterli olmayacak ruhsat alınmış ve yapıya başlanmış olacaktır.

Danıştay'ın benzer şekilde henüz kesinleşmeyen yeni imar planına aykırı

olduğu gerekçesiyle idarenin verdiği ruhsatı geri almasını onaylayan bir kararı da

mevcuttur. Söz konusu kararda41, "İdarelerin yanlış ve hatalı işlemlerini geri

alabilmeleri hususu(nun) idare hukuku ilkelerinden..." olduğu belirtilmiş, imar planı

değişikliği Bakanlıkça onaylanarak kesinleşmeden,

"davacıya her ne kadar 9.9.1985 gününde inşaat ruhsatı verilmiş ise de,
belediye meclisinin 15.7.1985 günlü, kararıyla, davacı taşınmazının önünden
geçen yolun 12.50 metreden 14 metreye çıkartılmasını öngören bir plan
değişikliği kararı alındığı, bu plan değişikliği kararının Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca 5.11.1985 gününde onaylandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle
9.9.1985 gününde verilen inşaat ruhsatının planın onay safhasında da olsa
17.9.1985 gününde idarece iptal edilmesi kesinleşen yeni imar planı karşısında
yerinde olduğundan"

denilerek, imar planının Bakanlıkça onaylanmadığı halde kesinleşmiş olduğu

ifade edilmiş ve verilen ruhsat, yeni imar planına aykırı olduğu gerekçesiyle geri

alınabilmiştir.

Müesses durum kavramı Danıştay içtihatları birleştirme kararında da

belirtildiği üzere, kazanılmış hak gibi geriye ve ileriye yönelik olarak değil, sadece

ileriye geriye yönelik kazanımları korumakta, onları müesses olarak kabul

etmektedir. Bu nedenle hukuka aykırı yapı ruhsatları ile ilgili olarak verilen Danıştay

kararlarında, bu çözüme uygun olarak yapının halihazırda ruhsata göre yapılmış

kısmı müesses durum – kararlarda ifade edildiği şekliyle kazanılmış hak- olarak

kabul edilmekte, ancak ruhsata göre ilave olarak yapabileceği katlar müesses durum

olarak kabul edilmemektedir. Ancak kararlarda kazanılmış hak teriminin

kullanılması yerinde değildir. Zira eğer kazanılmış hak söz konusu olsa ilerisi için de

bir hak kazanılmış olacaktır. Müesses durum söz konusu olduğundan sadece gelinen

aşama korunmaktadır.

41 Dan. 6. D, T.27.1.1987, E. 1986/585, K. 1987/89, D.B.B.
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Bu konu ile ilgili olarak bir Danıştay kararında42, İmar Yönetmeliğinin ilgili

hükümlerindeki kat sınırının üstünde verilen inşaat ruhsatının idarece iptalinin (geri

alınması) "bu ruhsat uyarınca yapılan inşaatın zemin kat ve birinci katların beton

iskeleleri tamamen bitmiş, ikinci kata başlanmış vaziyette iken son 2,5 katının iptal

edilmesinde ve yapının durdurulmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır."

denilerek hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. Bu olayda da inşaatın, ruhsatın

idarece geri alınması anına kadar yapılan kısmı kazanılmış hak olarak

değerlendirilerek, ruhsatın verdiği yapı hakkının "kullanılan" kısmı "kazanılmış" hak

olarak değerlendirilmiştir. İdarenin hukuka aykırı işlemini ne kadar süre içinde geri

almış olduğu anlaşılamamaktadır. Ancak müesses durumların, ancak idare tarafından

idari dava açma süresi içinde hukuka aykırı bir işlemin geri alınmaması halinde

doğacağını kabul ettiğimizde, hukuka aykırı olarak alınmış bir ruhsata göre inşa

edilmekte olan bir yapı için, ruhsatın alınmasından itibaren idari dava açma süresi

dolmuşsa ne yapılacaktır? Ruhsatın verilmesi müesses durum olarak

değerlendirildiğinde, izin verilen yapının ne kadarının inşa edildiğine bakılmadan

ruhsat kapsamında yapılacak bütün işler müesses durum olarak kabul edilecektir.

Ancak, kararda görüldüğü üzere, Danıştay ruhsatı bir bütün olarak

değerlendirmemekte, ruhsatla verilen hakkın ne kadarının kullanıldığına da bakarak

gelinen aşamayı müesses durum olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte ortaya

çıkan durum müesses durum olarak kabul edilse bile müesses durum ilerisi için

hüküm ifade etmediği için, hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde, geri alma değil

ama kaldırmanın söz konusu olabileceği ortaya çıkmaktadır. Örnekteki ruhsat

işleminde olduğu gibi, idari işlem kaldırıldığında ilerisi için bu ruhsata dayanılarak

yapıya devam edilmesi imkanı bulunmayacak, ancak gelinen aşama korunacaktır.43

Danıştay'ın bu konudaki kararlarında bir istikrar görünmektedir. Zira yakın tarihli bir

karar olarak, Altıncı Dairenin 20.02.2004 tarihinde vermiş olduğu bir kararda44 da

yeni imar planına göre verilen ruhsata dayanılarak başlanılan yapının, yeni imar planı

değişikliğinin idare mahkemesince iptali üzerine ve bu iptal kararından iki sene sonra

42 Dan. 6. D., T.21.3.1984, E. 1981/2242, K.1984/1499, D.B.B.
43 Aynı yönde, Dan. 6. D, T.25.12.1984, E. 1982/3859, K. 1984/3327; 6. D. T.8.12.2004, E.

2003/3435, K.2004/6378 ve T.17.6.2005, E.2003/6692, K.2005/3650.
44 Dan. 6. D., T.20.2.2004, E.2003/6430, K.2004/948, D.B.B.
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durdurularak yapının dava konusu işlemle imara aykırı kısımlarının yıkımına karar

verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vererek "arada geçen bu sürede

yapımına devam edilen inşaatın bu tarihe kadar tamamlanmış kısmının korunması

zorunlu olduğundan, bu hususun göz önünde bulundurul(arak)" idare mahkemesince

yeniden karar verilmesi yönünde karar vermiştir. Yine yeni tarihli bir kararında45

Altıncı Daire, ruhsatın tek başına kazanılmış hak olarak değerlendirilmediğini şu

şekilde ifade etmiştir;

"Davacının yapısı için inşaat ruhsatının düzenlenmesi kazanılmış hak
için tek başına yeterli olmasa da İdare Mahkemesince iptal hükmünün verildiği
tarihe kadar ilgilinin hatası hilesi ya da kusuru olmadan yapıya devam edilmesi
durumunda mahkeme kararının verilmesini takiben davalı idarece yapının
ruhsatının iptal edilerek inşaatın mühürlenmesi, bu aşamaya kadar gelmiş
yapının fiili durumunun da kazanılmış hak olarak kabul edilmesi
gerekmektedir."

B. İdari İşlemlerin Kaldırılmasında Kazanılmış Hak ve

Müesses Durum

İdari işlemin kaldırılması ile kazanılmış hak doğması konusunu incelerken ilk

önce bir idari işlemin kaldırılmasının sonuçlarına dikkat etmemiz gerekmektedir.

“Kaldırma”, “geri alma” dan etkileri bakımından farklıdır. Geri alma ile yargısal iptal

etkilerini geriye yürür şekilde göstererek işlemin hiç yapılmamış olması gibi bir

sonuç ortaya çıkarırken, "kaldırma"nın etkileri ileriye yöneliktir.46 Kaldırmanın

etkilerinin ileriye yönelik olması, bir idari işlemin kaldırılmasının kazanılmış bir

hakkı ihlal etmeyeceği, zira kazanılmış hakkın adından da anlaşılacağı üzere ilgili

işlemle zaten ilgili için sonuç doğurmuş olduğu, bu işlemin ileriye etkili bir kaldırma

işlemiyle hukuk aleminden kalkmasının ilgilinin kazanılmış hakkını etkilemeyeceği

ilk bakışta düşünülebilir. Ancak, kazanılmış hak, müesses durumlardan farklı olarak

ileriye yönelik bir koruma da sağlar. Bu nedenle kazanılmış hakkın varlığı, idari

işlemin kaldırılmasına karşı da bir koruma sağlamaktadır. Ancak müesses durumlar

için aynı şeyi söylemek mümkün olmayacaktır. Zira müesses durumda önemli olan

hukuka aykırı işlemden belirli bir süre yararlanmış olan kişinin durumunun sürekli

45 Dan. 6. D., T.2.6.2004, E.2002/6073, K.2004/3442, D.B.B.
46 Özay, Günışığında Yönetim, s.479.
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tehdit altında kalmasını idari istikrar ilkesi gereğince önlemektir. Ancak bu koruma

ileriye yönelik kazanımları kapsamaz.

1. Hukuka Uygun İdari İşlemlerin Kaldırılması

Doktrinde hukuka uygun işlemlerin ancak somut olayda “baskın kamu

yararı” varsa kaldırılabileceği de savunulmaktadır.47 Hukuka uygun işlemlerin

kaldırılması ile kazanılmış hak ve müesses durum kavramlarının ilişkisi düzenleyici

ve birel işlemler bazında incelenebilir.

a. Hukuka Uygun Düzenleyici İşlemlerin Kaldırılması

Doktrinde çoğunlukla savunulan görüşe göre idarenin düzenleme yetkisinin

sonucu olarak, kimsenin idarenin düzenleyici işlemlerinin kalmasını ve

değiştirilmemesini isteme hakkı yoktur. Bu nedenle, hukuka uygun düzenleyici

işlemler her zaman değiştirilebilir veya kaldırılabilir.48 Bu konu ile ilgili olarak

ONAR, düzenleyici işlemlerin her zaman kaldırılabileceğini ve değiştirilebileceğini

ifade ettikten sonra, kaldırma veya değişikliğin, kaide tasarrufların doğurduğu

objektif ve genel hukuki durumları sona erdireceğinin mutlak bir kural olduğunu,

mevcut hukuki durumların korunması için belirli bir süre belirlenmiş olmasının ve bu

süre boyunca değiştirilemeyeceğine dair hükümler konulmuş olmasının da kaldırma

veya değiştirme yetkisini haiz olan merciler nezdinde hiçbir etkisi olmayacağından

söz etmektedir.49 Ancak Güneş, kişilerin bir düzenleyici işlemin yapılmasını istemek

hakları nasıl varsa mantıken bir düzenleyici işlemin muhafazasının istemek hakkının

da olduğunu kabul etmek gerektiğini ifade etmektedir.50 ONAR, düzenleyici

işlemlerin kaldırılması veya değiştirilmesinin, işlemin önce doğmuş olan

hükümlerine etki etmemesi gerektiğini, düzenleyici işleme dayanılarak yapılmış birel

işlemler veya düzenleyici işlemin doğurmuş olduğu bireysel hukuki durumların

muteber kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ancak bu uygulama bazı

47 Güran, a.g.e., s. 1283-84.
48 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 423, Onar, a.g.e., s. 552-53.
49 Onar, a.g.e., s. 552-53.
50 Turan Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s.169.



57

güçlükler ve meseleler ortaya çıkarabileceğinden, değişikliğin etki alanının tayin

edilmesi bazı durumlarda önemlidir.51

ÖZAY da düzenleyici işlemlerin etkilerinin yürürlük süreleri ile sınırlı

olduğunu, ne geriye yürümeleri ne de değişip kalkmalarından sonra da etkilerinin

devam etmesinin söz konusu olmadığını belirterek, düzenleyici işlemlerin değişip

kalkmaları ile kendilerine bağlı hak ve yükümlülüklerin de ortadan kalktığını ifade

etmektedir. 52 Bu nedenle, kazanılmış hakkın bireyselleşme unsurunun tam olarak

gerçekleşmesi gerekmektedir. Zira düzenleyici işlemin kaldırılması genel hukuki

durumların ortadan kalkması sonucunu doğuracak, ancak, birel bir işlem vasıtasıyla

düzenleyici işlemle ilişkisi ortadan kalkmış ve tamamen bireysel alanda bir

yararlanmaya dönüşmüş olan durumlara tesir etmeyecektir.

Nitekim Danıştay 3. Dairesi de bir kararında53 düzenleyici işlemlerin

değiştirilmeleri (kaldırılmaları) ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermiştir.

"Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname gibi kaide tasarruflar
daima kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Ve yürürlükte bulundukları sürece,
aynı durumda olan kişilere aynı şekilde uygulanırlar. Bu statüler düzenlenirken
belirli kişilerin durumları göz önünde tutulmaz, doğurdukları hukuki sonuçlar
tamamen gayri şahsi, umumi ve objektiftir. Bir düzenleyici tasarrufta yapılan
değişiklik de böyledir. Bu değişiklik, ancak geçmişte tamam olmuş ve
kazanılmış haklara tesir etmez. Veya geçici bir hükümle kendinden evvelki
düzenlemeye göre kazanılabilecek bazı haklar korunmuşsa, korunan bu haklar
bakımından hüküm ifade etmez.

Yukarıda belirtilen Tüzük değişikliğinde, tüzüğün eski şekli yürürlükte
iken mahrumiyet bölgesinde görev yapanlara herhangi bir hak tanıyan geçici bir
hüküm bulunmamaktadır. Öte yandan, sınavla ilgili olarak getirilen bu
değişiklikten evvel, tamamlanmış ve kazanılmış bir hak da bahse konu değildir.
Zira yapılan değişiklik devam edip gelen bir durumla ilgili bulunmayıp, bir
defada yapılıp biten bir sınavla ilgilidir ve madde ancak sınav anında, sınava
giren her kişi için aynı şekilde uygulanabilir. Bu nedenlerle, adı geçen Tüzüğün
10.maddesinin değiştirilmesinden önce Bakanlıkça tespit edilen mahrumiyet
yerlerinde çalışanların, önceki tüzük hükümlerinden yararlanmak yolunda bir
müktesep haklarının bulunmadığına..."

51 Onar, a.g.e., s. 552-53.
52 Özay, Günışığında Yönetim, s. 429.
53 Dan. 3. D., T.26.6.1981, E.1981/103, K.1981/107, D.B.B.
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Bu kararında dikkatimizi çeken husus, idari işlemin kaldırılmasından sonra

eski işleme dayanılarak bazı hakların korunduğunun kabul edilebilmesi için,

Danıştayın, ilgili düzenleyici işlemde açık bir hüküm olup olmadığı ile hakkın

niteliğini incelemiş olmasıdır. Karardan anlaşıldığına göre, kazanılmış haktan

bahsedilebilmesi için düzenleyici işleme dayanılarak ortaya çıkan bireysel bir

durumun varlığı aranacağı gibi, kazanılmış hak oluşmadığı halde düzenleyici işlemle

ilgililer için bir hak tesis edilip edilmediğinin de incelenmesi gerekir. Ancak

düzenleyici işlemle bir hak verilmesinin ayrıca belirtilmesinden de anlaşılacağı

üzere; kazanılmış hak, düzenleyici işlemle verilen haklardan ayrı olarak

değerlendirilmektedir. Zira düzenleyici işlemlerle, varsa üst düzenlemelere aykırı

olmamak kaydıyla, her zaman bir hak tesis etmek mümkündür. Bu nedenle kararda

bu durumlar kazanılmış hak olarak da nitelendirilmemiştir.

Danıştay, yatırım teşvik belgeleri ile ilgili olarak vermiş olduğu bir

kararında54 da yatırım teşvik belgesinin verilmesiyle, yatırımcının "korunmaya

değer", "sübjektif" ve "kişisel" bir hukuki duruma girdiğini belirterek, teşvik

belgesinde belirlenen sınırlar içerisinde yatırımcının belgede öngörülen destek ve

yardımlardan yararlanma konusunda bir "kazanılmış hak"kının doğduğundan

bahsedilmiştir. Danıştaya göre, teşvik mevzuatında değişiklik yapılsa bile,

yatırımcıların, daha önce yararlandıkları teşvik tedbirlerinden aynı koşullarda

yararlanmaya devam etmeleri gerektiği, aksi takdirde, usul ve şartları yerine

getirerek belge almış yatırımcının bu hakkının elinden alınmasının, idari işlemlerde

süreklilik ve kararlılık ilkesinin ihlali sonucunu doğuracağını ifade etmiştir. Kararda,

yerinde olarak, hukuka uygun işlemlerin kaldırılmalarının, düzenleyici işlemden

yararlanarak hakkında bir birel işlem tesis edilmiş ve bu şekilde kazanılmış hak elde

etmiş olan kişilerin haklarına tesir etmeyeceği yönünde bir değerlendirme yapılarak

sonuca ulaşılmıştır.

Danıştay 12. Dairesinin 20.11.1996 tarihli kararına55 konu olan olayda,

davacı cezaevi katipliği sınavında başarılı olmuş, Adalet Bakanlığı Memur-Sınav-

54 Dan. 4. D., T.6.5.1998, E.1997/6135, K.1998/1814, D.B.B.
55 Dan. 12. D., T.20.11.1996, E.1995/2432, K.1996/3661, D.B.B.
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Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre de gerekli nitelikleri haiz olduğu halde, ilgili

Yönetmelikte yapılan değişiklik neticesinde getirilen, infaz kurumlarında en az üç yıl

infaz koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru veya ambar memuru olarak

görev yapma koşulunu taşımadığından bahisle atama kararı onaylanmamıştır. 12.

Daire kararında, cezaevi katipliği sınavında davacının başarılı olması ve

‘bireyselleşmiş bir hukuki durumun’ varlığı karşısında kazanılmış hakkının mevcut

bulunduğu göz önüne alarak, bağlı yetki içinde bulunan idarenin yönetmelik

değişikliğini bundan sonraki sınavlara uygulaması gerekirken, yönetmelik

değişikliğinin yürürlüğünden önceki sınavlara da uygulanmasında hukuka uyarlık

görmemiştir.

Bu kararla ilgili olarak atama işlemi henüz yapılmadığından hakkın

bireyselleşmiş olmadığından bahisle kazanılmış hakkın mevcut olmadığı

düşünülebilirse de56, aslında yapılan değişikliğin sınava girebilme şartı olarak daha

ağır şartların kabul edilmesi yönünde olduğu düşünüldüğünde sınavda başarılı olması

ilgili için kazanılmış hak olarak değerlendirilebilecektir ki Danıştay da bu yönde

karar vermiştir.

Hukuka uygun düzenleyici işlemlerin kaldırılması, idarenin düzenleme

yetkisinin  gereği  olarak  sürekli  karşılaştığımız  bir  durum  olmakla  beraber,  bu

düzenleme yetkisi ifa edilirken ilgili düzenlemeden dolayı birtakım haklar elde eden

kişilerin haklarının yeni düzenlemelerle hangi sınıra kadar etkilenebileceği hususu

önem kazanmaktadır. Yani hakkın niteliği de burada önemlidir. Örneğin eğer söz

konusu hak bir kereye mahsus bir yarardan ibaretse ve önceki düzenlemeye

dayanılarak elde edilmişse, bunun sonraki bir işlemle geri alınamayacağı yukarıdaki

açıklamalarda yer almıştır. Ancak hak sürekli bir yararlanma hakkı ise, hakkın yeni

düzenleme ile ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı hususunun çözülmesi

gerekmektedir. Hakkın kazanılmasının hakkın niteliğine bağlı olarak alacağı anlamın

tetkik edilmesi gerekmektedir. Hakkın niteliği sürekli ise (aylık hakkı gibi) o hakkın

kazanılması bir sürekliliği ifade ediyorsa veya etkileri sürekli ise, bu haklar ileriye

etkili bir işlemle kaldırılmaz mı? Burada, hakkın niteliğinden ayrı bir husus vardır.

56 Aksoylu, a.g.e., s.74.
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Zira aylık hakkı örneğinde olduğu gibi hak bir kez hukuka uygun şekilde elde

edildikten sonra, her ay bu hakka göre yapılan parasal ödemeler haktan

yararlanılmasından ibarettir. Danıştay bu konu ile ilgili olarak önüne gelen bir

olayda57 3997 sayılı Yasadaki koşulları taşıması nedeniyle davacıya şehit oğlundan

dolayı aylık bağlanmış, ancak sonradan aylık bağlanmasını öngören Yasada aylık

bağlanabilmesi için geride dul ve yetim bırakılmamış olması şartının getirilmesi

üzerine davacıya bağlanan aylık kesilmiştir. Danıştay bu durumun, “Yasada daha

önce bağlanmış olan aylıkların kesileceği yolunda herhangi bir hükme yer

verilmemiş olması nedeniyle kazanılmış hakları ve idareye olan güveni zedeler

nitelikte” olduğu yönünde karar vermiştir. Zira Danıştaya göre, “getirilen yasal

düzenlemelerle özel hüküm bulunmadığı sürece ilgililerin kazanılmış haklarının

bertaraf edileceğinin kabulü olanaklı değildir.” Belirtilen olayda aylık hakkı bir

kazanılmış hak olarak değerlendirilmiş ve önceki yaya göre hak kazanılmış

olduğundan kazanılmış hakkın değişiklikten etkilenmemesi yönünde karar vermiştir.

b. Hukuka Uygun Birel İşlemlerin Kaldırılması

Kaldırmanın etkilerinin ileriye yönelik olması, bir idari işlemin

kaldırılmasının kazanılmış bir hakkı ihlal etmeyeceği, zira kazanılmış hakkın

adından da anlaşılacağı üzere ilgili işlemle zaten ilgili için sonuç doğurmuş olduğu,

bu işlemin ileriye etkili bir kaldırma işlemiyle hukuk aleminden kalkmasının ilgilinin

kazanılmış hakkını etkilemeyeceği ilk bakışta düşünülebilir. Ancak örneğin

doktrinde DURAN, gerek sübjektif hak veya hukuki durumlar ve gerekse şart

işlemler olarak idari kararlar ilgililer lehine hak doğurmuş ise, bunlar geleceğe etkili

olan bir kaldırma işlemiyle kaldırılarak ilgililerin kazanılmış haklarının ihlal

edilemeyeceğini savunmaktadır. Örnek olarak da bir şart - işlem olarak sağlıklı bir

atama kararının kaldırılamayacağını ifade etmektedir. Bu tür işlemlerin

kaldırılamayacağının gerekçesi olarak da "birel ve özgül etki ve sonuçların

değişmezliği ilkesi"ni göstermektedir. 58

57 Dan. 10. D., T.19.11.1998 tarih ve E.1996/2459, K.1998/5882, D.B.B.
58 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 423.
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GÜRAN ise, kişilere uygulanmış olan düzenleyici-kural işlemlerin,

dayanaklık yaptıkları birel işlemleri de kapsar biçimde geri alınmasının mümkün

olmadığını, ancak değiştirilme ve kaldırılmalarının mümkün olacağını belirtmiştir.59

GÖZÜBÜYÜK-TAN da hukuka uygun idari kararlarının kaldırılmalarının

olanaksız olduğunu belirterek, bu tür işlemlerin karşı işlem denilen yeni bir idari

işlemle sona erdirilebileceğini ifade etmektedir. Örnek olarak da hukuka uygun

atama işleminin usulüne uygun olarak yapılan disiplin soruşturması sonucu

memuriyetten çıkarma kararı ile sona erdirilmesini vermektedir.60

2. Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin Kaldırılması

Hukuka aykırı işlem ve kararlar, kural olarak kaldırılabilir hatta bazen idare

tarafından kaldırılması gerekir. Zira hukuka aykırı bir işlemin yürürlükte kalması,

‘hukuka uygunluk’ ilkesine aykırılık teşkil eder. Ayrıca bu tür işlemler sakatlıkları

dolayısıyla kural olarak hak doğurmuş olamazlar. Bu nedenle kaldırılmalarında her

hangi bir sakınca yoktur. 61

Yukarıda hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ile ilgili verilen yargı kararı

örneklerinde görüldüğü gibi, hukuka aykırı işlemlerin kazanılmış hak

doğurmayacakları belirtilmekte, ancak bunların müesses durumlar veya kazanılmış

durumlar olarak ifade edilen bir takım sübjektif tesir ve neticelerinin olduğu kabul

edilmektedir. Hukuka aykırı idari işlemlerin kaldırılması ise, kaldırmanın etkilerinin

ileriye yönelik olması nedeniyle zaten kaldırmadan önce ortaya çıkmış olan hukuksal

durumlara etki etmeyecek, ancak işlemin kaldırılmasından sonra hukuka aykırı

durumların devam etmesi de önlenecektir. Bu nedenle, kaldırmadan önceki işlemler

müesses durum kapsamında değerlendirilecek, ancak müesses durumların kazanılmış

haklar gibi ileriye yönelik bir koruma da sağlamamasından dolayı, hukuka aykırı

işlemlerin her zaman kaldırılabileceği söylenebilecektir. Böylece, hukuka aykırı bir

işlemden yararlanmış olan kişiler, hukuka aykırılığın tespit edilmiş olmasından sonra

59 Güran, a.g.e., s.1282-83.
60 Gözübüyük-Tan, a.g.e.,s. 508.
61 Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 424.
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da bu hukuksal durumdan yararlanmaya devam edemeyeceklerdir. Burada hukuka

aykırı idari işlemin ortaya çıkmış bulunan neticelerinin idari istikrar gerekçesiyle

devamının da sağlanması mümkün görülmemektedir. Zira idari istikrar ilkesi, ortaya

çıkmış olan hukuka aykırılıkları sürdürmek için değil, korunmaya değer sonuçları

saklı tutarak, hukuka aykırılıkları gidermeye yöneliktir.62 Bu kapsamda, hukuka

aykırı düzenleyici işlemler ve birel idari işlemler için idari istikrar gerekçesiyle

hukuka ayıkırlıkların sürdürülemeyeceği kabul edilmelidir.63

C. İdari İşlemlerin İptalinde Kazanılmış Hak ve Müesses

Durum

İdarenin işleminin iptali birçok yönden geri alma ile benzer sonuçlar

doğurmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse, ikisinde de amaç hukuka aykırılığı

ortadan kaldırmaktadır. Her ikisi de etkilerini geçmişe yönelik olarak göstermekte,

işlem hiç yapılmamış olması gibi bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Hatta doktrinde

geri alma için idari yoldan iptal kavramı kullanılarak sadece iptal eden merciin

farklılığı noktasında bir ayrım da kullanılmaktadır.64

İdari işlemin iptali ancak hukuka aykırılık halinde söz konusu

olabileceğinden iptal kararları sonrasında ortaya çıkan sorunlar genellikle bir

kazanılmış hak değil, müesses durum sorunudur. Bu nedenle iptal kararına kadar

doğmuş olan sonuçların korunması gerekmekle birlikte, hukuka aykırılıkların

sonsuza değin devem etmesini de kabul etmek mümkün olmadığı için kazanılmış

haktan bahsedilemeyecektir. Ancak Danıştay kararlarında iptal hükmü neticesinde

ortaya çıkan durumlar da kazanılmış hak olarak nitelendirilmiştir. Müesses durum ve

kazanılmış hak kavramlarının yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde ortaya

çıkan ayrımına uygun olarak iptal hükmü neticesinde mevcut durumun korunmasını

müesses durum kavramı ile ifade etmek daha uygun olacaktır. Bu nedenle biz

müesses durum kavramını kullanmayı tercih edeceğiz.

62 Uler, a.g.e., s. 42.
63 Gözübüyük-Tan, a.g.e.,s. 508.
64 Tan, a.g.e., s. 10.
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İptal edilen yasa hükmüne göre tesis edilmiş işlemlerden hangilerinin,

kazanılmış hak teşkil edeceği; hangilerinin ise henüz tekemmül etmiş

olmadıklarından bahisle, kabul edilmeyeceği, idari yargı yerleri önünde, özellikle

imar kanunları dolayısıyla gelmiş bir sorundur.65

Danıştay kararlarında iptal kararının geriye etkisini çok kesin olarak

belirterek müesses durumları dikkate almadığı kararlara rastlamak mümkündür. Bir

örnek vermek gerekirse, TBMM ve dışarıdan atanmış bakanların emekliliklerinde,

kazanılmış hak olarak alınan derece ve kademe aylığı esasından ayrılınarak yapılan

işlemin dayandığı yasanın, Anayasa Mahkemesince iptali üzerine Danıştay Genel

Kurulunca benimsenen Danıştay 3. Dairesi Kararında bu esastan ayrı olarak,

"... (İ)ptal olunan hükme göre tesis olunmuş işlemlerin muteber kabul
edilmesi söz konusu olamaz. 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 kabul olunmayan bir durum ortaya
çıkar.

Esasen Anayasaya aykırı olan bir hüküm, başlangıçtan itibaren sakat
olduğuna göre, bu durumun Anayasa mahkemesi kararıyla tespit edilmesinden
sonra da devamına yol açacak bir uygulama, tecviz edilemez."

şeklinde hüküm vermiştir.66

1. Düzenleyici İşlemlerin İptali

Düzenleyici işlemlerin iptali ile ilgili olarak, Danıştay İdari Dava Dairelerinin

vermiş olduğu yeni tarihli bir kararda67 şu açıklamalar yapılmaktadır:

“İdare Hukuku ilkelerine göre, iptal kararları, iptali istenilen işlemi tesis
edildiği tarih itibariyle ortadan kaldırarak, o işlemin tesisinden önceki hukuki
durumu ortaya koyar. Bir genel düzenleyici işlemin iptal edilmesi durumunda,
verilen yargı kararının, sadece o davayı açanı değil, bu genel düzenleyici işlem
ile ilgili diğer kişileri de etkileyeceği kuşkusuzdur. İptal kararı ile bu
düzenleyici işleme dayanılarak yapılan işlemler hükümsüz hale gelir ve
doğurduğu tüm etki ve sonuçlar ortadan kalkar. Bu nedenle iptal edilen bir

65 Aksoylu, a.g.e., s.79.
66 Dan. 3. D., T.4.7.1973 tarih ve E.1973/370, K.1973/347, D.B.B.
67 Dan. İ.D.D.K. T.5.5.2005, E. 2005/470, K.2005/1158, D.B.B.
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düzenleyici işlemden dolayı, menfaati ihlal edilen veya kişisel hakkı etkilenen
kişinin, verilen iptal kararının doğurduğu sonuçlardan yararlanmak amacıyla
idareye başvurabileceği tabiidir.”

Yukarıda belirtildiği üzere, iptal davalarında kazanılmış hak konusunun en

çok incelendiği hallerden biri de imar planlarının iptalidir.68 Zira imar planları nitelik

bakımından düzenleyici işlem niteliğindedir. Dolayısıyla düzenleyici işlemlerin

iptalinin kazanılmış haklara etkisi konusu incelenirken karşımıza çıkan yargı

kararları genellikle Danıştay’ın imar planlarıyla ilgili vermiş olduğu kararlardır.

 Danıştay 6. Daire bir kararında,

“Uyuşmazlık konusu olayda ise dosyadaki bilgi ve belgelerden
yürürlükteki plana uygun olarak verilmiş ruhsata dayanılarak yapılmakta olan
inşaatın, ruhsatın dayanağı imar planının iptal edilmiş olması nedeniyle
durdurulduğu, ancak mühürlenen binanın bu tarihte tamamlanıp
tamamlanmadığı anlaşılamamaktadır.

Bu durumda, Mahkemece, yapının hangi aşamada bulunduğu tespit
edilerek eğer yapı tamamlanmamışsa, imar planının iptali halinde yapının
durdurulmasının hukuka aykırı olmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak
suretiyle yapılacak inceleme sonucu ulaşılacak sonuca göre yeniden bir karar
verilmesi gerekmektedir.”69

Düzenleyici işlemlerin iptali kendiliğinden ona dayanılarak yapılmış olan

birel işlemlerin de iptalini gerektirmemektedir. Düzenleyici işlemlerin iptalini

müteakip birel işlemlerin ortadan kaldırılması, ya bir yargı kararı ile sağlanacak veya

idare tarafından işlemin geri alınması yoluna gidilecektir. 70

Yine Danıştay 6. Dairesinin bir kararına71  konu  olan  olayda  davacıya  ait

taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği ile kat artışı getirilmesi üzerine

68 Yücel Oğurlu,  “İmar Planlarının Değiştirilmesinin Ruhsat ve Süren İnşaatlara Etkisi Hususunda
ABD Hukukundan Çözümler: “Aykırı Kullanım Hakkı ve Kazanılmış Parselleme Hakkı””
(çevrimiçi), www. idare.gen.tr, 20.12.2006.

69 Dan. 6. D. T.8.12.2004, E.2003/3435, K.2004/6378, D.B.B.
70 Danıştayın bu konuda vermiş olduğu bir kararda "planların iptal edilmesinin bu planlara uygun

olarak alınmış ruhsatları kendiliğinden ortadan kaldırmayacağı" ifade edilmiştir. (Dan. 6. D.,
T.11.2.2004, E. 2002/4645, K.2004/685, D.B.B.)

71 Dan. 6. D, T.2.6.2004, E. 2002/6073, K.2004/3442; aynı yönde 6. D. T.20.2.2004, E.2003/6430,
K.2004/948, D.B.B.
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bir kat ilavesi için 9.1.1998 günlü yapı ruhsatının düzenlendiği, yapının bu ruhsata

dayanılarak tamamlandığı ve 26.3.1999 günlü yapı kullanma izin belgesinin alındığı;

ancak, imar planı değişikliğinin İzmir 2. İdare Mahkemesinin 10.11.1998 günlü,

E:1997/799, K:1998/812 sayılı kararıyla iptaline karar verilmesi üzerine inşaat

ruhsatı iptal edilerek dava konusu işlemle de yapının yıkımına karar verilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi bu olayda;

“Davacının yapısı için inşaat ruhsatının düzenlenmesi kazanılmış hak
için tek başına yeterli olmasa da İdare Mahkemesince iptal hükmünün verildiği
tarihe kadar ilgilinin hatası hilesi ya da kusuru olmadan yapıya devam edilmesi
durumunda mahkeme kararının verilmesini takiben davalı idarece yapının
ruhsatının iptal edilerek inşaatın mühürlenmesi, bu aşamaya kadar gelmiş
yapının fiili durumunun da kazanılmış hak olarak kabul edilmesi
gerekmektedir.”

şeklinde karar vermiştir. Görüldüğü üzere, Danıştay iki hususa işaret ederek

davacının kazanılmış hakkı bulunduğuna karar vermiştir. Bunlardan ilki bu işlemler

nedeniyle davacının hatası, hilesi veya davacıya isnat edilebilecek bir kusurun

olmaması, diğeri de söz konusu inşaatın o tarihte yürürlükte olan imar planına uygun

olarak inşa edilmiş olmasıdır. İptal kararları geriye etkili olduğu halde, planın iptal

edilmeden önceki haline uygun olarak inşa edilen yapı mevcut imar planına göre

yapıldığı için ve ilgilinin hata, hile veya kusuru bulunmaması karşısında hukuka

uygun olarak kabul edilmiş ve kazanılmış hakkın varlığına hükmedilmiştir.

2. Birel İşlemlerin İptali

Hukuka aykırı birel işlemler iki halde ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi

dayanağı olan düzenleyici işlemin geçerli olup ona dayanılarak yapılan birel işlemin

geçersiz olması hali ve bir diğeri de birel işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemden

kaynaklanan hukuka aykırılık halidir. Dayanak olan düzenleyici işlemden

kaynaklanan sakatlıklar da, ya düzenleyici işlemin kendisinin hukuka aykırı

olmasından veya birel işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemin ortadan

kalkmasından kaynaklanabilecektir. Şimdi bu durumları sırasıyla inceleyeceğiz.

Düzenleyici- kural işlemin geçerli, fakat birel işlemin sakat- geçersiz olması

halinde, yukarıda hukuka aykırı işlemin geri alınmasında olduğu gibi hukuka
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uygunluk ilkesi ile idari istikrar ilkesi karşı karşıya gelmektedir. Hukuk düzeni,

hukuka uygunluk ilkesi gereği, sakat birel işlemlerle bunların yarattığı birel

durumların yaşamasını tolere etmez.72 Ancak, bu iptal edilebilirlik durumu işlem

üzerinde sürekli bulunabilecek mi, yoksa bu bir süre ile sınırlanacak mıdır? Danıştay,

bu soruya, mutlak ve istisnasız bir yanıt vermek yerine, İdare Hukuku'nun

mühendisliğine uygun çözümler üretmiştir. Her bir işlemin içeriğinin, konusunun,

sonuçlarının belirleyeceği "makul-uygun süre sonra" sakat işleme dokunulmamasına

bile izin vermiştir.73 GÜRAN bu konuyla ilgili bir uç örnek olarak Danıştayın, bazı

derslerin sınavlarında usulsüzlük yaparak mezun olan öğrencinin fakülte

diplomasının iptal edilmesi ile beraber, usulsüzlük yaptığı sınavlardan sonra girip de

başardığı sınavların geçerli kabul edilmesini eleştirmektedir. Aynı şekilde,

Danıştayın, sicil işlemlerindeki sakatlığın üzerinden birkaç geçerli terfi işlemi

yapıldıktan sonra, söz konusu sakatlığı, izleyen işlemlere yansıtmayıp, geçmişteki

sakatlığı tolere etmesini de eleştirmektedir.74 Ancak, birel işlemdeki hukuka

aykırılığın iptal davası ile tespit edilerek işlemin iptali ile ortadan kaldırılması, zaten

iptal davası süresi içinde açılacak bir iptal davası ile mümkün olabileceğinden,

hukuka aykırı idari işlemlerin geri alınmasında kıyasen uygulanan iptal davası süresi,

burada kendiliğinden uygulanmaktadır. Dolayısıyla, süresi içinde açılmış olan bir

iptal davası neticesinde işlemin iptali ile hukuka uygunluk ilkesine öncelik verilerek,

bu işleme dayanılarak ortaya çıkmış olan müesses durumların devamı

savunulamayacaktır.

Birel işlemin, dayanağı olan düzenleyici işlemdeki hukuka aykırılıktan

kaynaklanan iptalinde ise, üzerinde durulması gereken, hukuka aykırı bir idari

işlemden yararlanmış ve bir hak elde etmiş olan kişilerin menfaatlerinin ne ölçüde

korunacağı meselesidir.

Bu konu ile ilgili olarak Danıştay’ın yapı ruhsatları ile ilgili kararlarına

rastlanmaktadır. Örneğin Danıştay 6. Dairesinin 03.03.1983 tarihinde verdiği bir

72 Güran, a.g.e., s. 1283-84.
73 Güran, a.g.e., s. 1283-84.
74 Güran, a.g.e., s. 1283-84.
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kararda75 eski plana göre verilen ruhsata göre başlanmış olan yapının ruhsatının plan

değişikliği neticesinde mevcut plana aykırı hale gelmesinden dolayı iptali talebiyle

açılan davada;

"...Dairemizin yürütmenin durdurulması kararı alınıncaya kadar inşaatın
iki katının tamamlandığı anlaşılmakta olup, önceki planda mesken sahasında
kaldığı için verilen inşaat ruhsatına istinaden yapılan ve inşaatın biten 3 katı için
dava konusu ruhsat kazanılmış hak teşkil etmektedir."

denilerek,

"Açıklanan nedenlerle dava konusu ruhsatın inşaatın tamamlanan iki
katıyla ilgili bölümüne yönelik davanın reddine, 3 kat henüz yapılmamış olup
bu durumda 26.5.1981 gününde onaylanan plan değişikliği sonucu imar
kanununun 33.maddesine aykırı düşen ruhsatın 3 kat yönünden iptaline..."

karar verilmiştir.

Görüldüğü gibi buradaki örnekte alındığı anda imar planına uygun olan bir

ruhsatın, imar planı değişikliği neticesi mevzuata aykırı hale geldiğine hükmedilerek

kısmen iptali söz konusu olmuştur. Öncelikle göz önüne alınması gereken nokta,

ruhsatın gerçekten hukuka aykırı hale gelip gelmediğidir. Zira ruhsat, dayanağı olan

düzenleyici işleme yani imar planına uygun olarak alınmıştır. Burada bir hukuka

aykırılık yoktur. Ancak ruhsatın dayanağı olan planın değiştirilmesi neticesinde

önceki plana göre verilen ruhsat mevcut plana aykırı hale gelmiştir. Bununla birlikte

idari işlemin değiştirilmesi, kaldırılması bilindiği üzere, etkileri ileriye yönelik olan

bir durumdur. Bu nedenle plandaki değişiklik geriye yürütülemez.76 Bu idari işlemin

geriye yürümezliğine ve idari istikrar ilkesine aykırı olacaktır. Zira bireyler mevcut

hukuki düzenlemelere uymakla mükelleftirler. Onlardan, idarenin ileride

çıkarabileceği düzenlemelere de uygun hareket etmeleri beklenemez.

Ruhsat belirtilen gerekçelerle hukuka uygun olduktan sonra, ruhsatla ilgili

için bir kazanılmış hakkın ortaya çıktığını kabul etmek gerekmektedir. Hukuka

75 Dan. 6. D., T.3.3.1983, E.1981/2808, K.1983/939, D.B.B.
76 Yıldızhan Yayla, Şehir Planlamasının Başlıca Hukuki Meseleleri ve İstanbul Örneği, İstanbul,

İÜHF Yay., 1975, s. 205; Halil Kalabalık, İmar Hukuku (Planlama, Arsa, Yapı, Koruma),
Ankara, Seçkin Yay., 2002, s.161.
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uygun olarak ortaya çıkmış olan bir kazanılmış hakkın da ilave koşullara bağlanması

mümkün değildir. Bu kararda konu olayda, ruhsat kapsamında idare tarafından

ilgiliye verilen haklar bir bütün olarak kazanılmış hak niteliğine bürünmüştür.

Danıştay ise, bu kararda kazanılmış hak için bir de kullanma veya yararlanma koşulu

ileri sürmüş olmakta ve ruhsata dayanılarak yapılmış bulunan üç katın kazanılmış

hak olduğuna, ruhsat kapsamında bulunan ancak henüz inşa edilmemiş olan diğer üç

katın ise, henüz bu hak kullanılmadığından kazanılmış hak olmadığına ve ruhsatın

son üç katlık kısmı için iptaline hükmetmiştir. Yani, ruhsatın hukuka aykırı

olduğundan yola çıktığı için müesses durumlar için uygulanan bir çözümle, yapının

mevcut durumunu korumuş, ileriki aşamaları için ise bir hukuki koruma

öngörmemiştir.

Ancak mevzuatta önceki düzenlemelere göre alınan ruhsatın kazanılmış hak

teşkil edeceği belirtilmişse, kazanılmış hak ilgili düzenlemeye bakılarak tespit

edilecektir. Zira Altıncı Dairenin 13.03.1983 tarihinde vermiş olduğu bir karada77;

 ".. dava konusu edilen yapılaşmanın ve bunun dayanağı inşaat
ruhsatının 6785 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine ve yukarıda değinilen
imar planı notuna aykırı düştüğü açık..."

olmasına rağmen,

"2805 sayılı İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan
yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun bir maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanunun 14.maddesinin (d) bendinde, daha önce
verilmiş olan ruhsat ve eklerine göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılar için
daha önce verilmiş olan ruhsat ve kullanma izinlerinin müktesep hak kabul
edileceği hükme bağlandığından anlaşmazlık konusu yapılar hakkında bu kanun
hükümleri uyarınca değerlendirme yapılarak yeni bir işlem tesis edileceği
nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına.."

karar verilmiştir. Olaydan anlaşıldığı üzere ruhsat işleminin mevcut imar kanununa

aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası süresi içinde dava açılarak iptali istenmişken

çıkarılan bir yasal düzenleme ile bahse konu yapılar için hukuka aykırılık kararı

verilmeden başka bir kanunla hukuka uygunluk karinesinden yararlandırılmışlardır.

İlgili hükümde yer alan kazanılmış hak ifadesinin anlamını irdelemek gerekir. Zira

77 Dan. 6. D., T.31.3.1983, E.1980/1331, K.1983/1354, aynı yönde Dan. 6. D., T.31.12.21986, E.
214/1986, K. 673/1986, D.B.B.
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düzenleyici işlemler kazanılmış hak tesis etmezler. Ancak kazanılmış hakları

koruyan hükümler getirmeleri mümkündür. Ayrıca düzenleyici işlemlerle her

zaman hak tesis etmek de mümkün olabilir. Kazanılmış hakları koruyan hükümler,

ancak birel bir işlemle ilgilileri lehine kesinleşmiş durumlar için söz konusu

olabilir. Kazanılmış hak ilgili için düzenleyici işlemden önce doğmuş olacaktır.

Yoksa birel bir işlem hiç tesis edilmemişken düzenleyici işlemin doğrudan

kazanılmış hak doğurması mümkün değildir. Belirtilen kararda birel bir işlem olan

ruhsat verilmesi işlemi idarece tesis edilmiş, ruhsat verilmesiyle ve bu ruhsata karşı

idari dava açma süresince bir dava da açılmamış bulunması halinde ilgililer için

kazanılmış hak ortaya çıkmıştır. Çünkü ruhsat verilmesi işlemine karşı idari dava

açma süresi içinde bir iptal davası açılması halinde kazanılmış hakla ilgili bir

değerlendirme yapılamayacak ve ilgili için herhangi bir koruma sağlanmayacaktır.

Bundan sonra düzenleyici işlemlerle kazanılmış hakları koruyan hükümler

getirilebileceği için burada da yasamanın bir düzenleyici işlemiyle kazanılmış

haklar korunmuştur.

Ruhsatın verildiği anda mevcut imar kanununa aykırı olduğu, bu nedenle de

kazanılmış hak doğuramayacağı ileri sürülebilir. Ancak, bilindiği üzere, Kanunlarla

geçmişe yürüyen hükümler getirilebilmektedir. Kanunla önceki işlemlerin de

hukuka uygun olduğuna hükmedilmişse, mahkeme de hukuka aykırılık kararı

vermediği sürece ruhsat hukuka aykırı kabul edilemeyeceğinden kazanılmış hak

ortaya çıktığı kabul edilebilir. Kanundaki hüküm de hukuka aykırılığı ortadan

kaldırarak kazanılmış hakkın doğumuna yardımcı olmuş ve bu şekilde kazanılmış

hakları da korumuştur.

Danıştay dayanağı kalmayan birel işlemlerin mutlak olarak iptal edilmeleri

gerektiği gibi bir yorum yapmamaktadır. Altıncı Daire yeni tarihli bir kararında78;

"Parselasyon işleminin yargı kararıyla iptal edilmiş olması, bu işleme
dayalı olarak verilmiş inşaat ruhsatlarının iptalini gerektirmez." dedikten sonra,
kazanılmış hakka da atıf yaparak, "İdarece, yargı kararının gereğinin yerine
getirilmesi amacıyla tesis edilecek yeni parselasyon işlemi sonrasında
inşaatların durumunun değerlendirilmesi, bu yeni parselasyon işlemine göre

78 Dan. 6. D., T.4.11.2004, E.2004/968, K.2004/5379, D.B.B.
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yapıların ruhsata bağlanması mümkün değilse, kazanılmış hak ilkesi de göz
önünde bulundurularak bu aşamadan sonra inşaat ruhsatlarının iptal edilmesi
gerekmektedir."

şeklinde karar vermiştir. Bu kararda, Danıştay'ın daha çok kazanılmış hakların

korunması saikiyle hareket ettiği anlaşılmaktadır. Zira dayanaksız kalan işlemin

hukuk aleminden bir an önce kaldırılması şeklinde bir düşünceden ziyade, idarenin,

karar doğrultusunda yeni bir işlem yapmasına kadar ve kazanılmış hakların

ruhsatların idarece iptali (geri alınması) halinde de korunması şartıyla, kişiler lehine

bir yorum yapılarak karar vermiştir.

Danıştay, sakat işlemin sonuçlarının bütünüyle silinmesinin bazı durumlarda

olanaksız olmasını ya da haksız sonuçlar doğurmasını “..bir idari tasarrufun geri

alındığı tarihe kadar tevlit ettiği neticeleri tanımak idare hukuku esaslarındandır…”,

“.. hakkaniyet ve nesafet kuralları ..” gereğidir gibi ilkelerle önlemektedir. Bunun

yanında Danıştay, sakat işlemlerden doğmuş sonuçları korumak için “idari

işlemlerde kararlılık (istikrar)” ilkesine de sık sık başvurmaktadır.79

D. İdari İşlemlerin Yürütmesinin Durdurulmasında

Kazanılmış Hak ve Müesses Durum

Kazanılmış haklar veya müesses durumların yürütmenin durdurulması ile

ilişkisine de burada yer vermek gerekmektedir. Yürütmenin durdurulması, temel

olarak iptal hükmünün yerine getirilebilmesini sağlamaya yönelik olduğundan,

kanunilik karinesi olarak nitelenen idari işlemin hukuka uygunluk varsayımını geçici

bir süre için askıya alır ya da dondurur.80 Bu nedenle, yürütmenin durdurulması

kararının verilmesiyle dava hakkında esas karar verilinceye kadar davaya konu olan

işlemin yürütülme kabiliyeti ortadan kalkmakta, işlem hiç tesis edilmemiş gibi kabul

edilerek önceki hukuksal durumun geri gelmesi sağlanmaktadır. Böylece kanunilik

karinesi ortadan kalktığı için idari işlemin icrailik vasfı yani kendi kendine yürür

79 Uler, a.g.e., s.7–8–9–10.
80 Özay, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 221-223.
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olma niteliği de kalkmaktadır.81 Bu açıdan bakıldığında, yürütmenin durdurulması

olgusunun, kazanılmış hak ve müesses durumların doğumunu engelleyerek iptal

kararının hükümlerinin tam olarak uygulanabilmesini sağlama amacını da içerisinde

bulundurduğu söylenebilir.

Kazanılmış haklar ve müesses durumlar bakımından yürütmeyi durdurmanın

sonuçları önem arz etmektedir. Yürütmenin durdurulmasının geriye yürüyüp

yürümeyeceğine göre ortaya çıkacak sonuç farklı olacaktır. Geriye yürüme konusu

da üzerinde çok tartışma bulunan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.82 Bir görüşe

göre yürütmenin durdurulması kararı ile idarenin kararı uygulamak, yürütmek

konusundaki yetkisi durdurulmuş olmakta, karar yalnızca dava konusu işlemin

icrasını değil, idarenin yapabileceği hatta yapmış olduğu tüm işlemleri de

durdurmaktadır. İptal kararı ile nasıl iptal edilen işleme dayanılarak yapılan işlemler

hükümsüz kalıyorsa, yürütmeyi durdurma kararı da aynı neticeyi doğurmaktadır.83

Diğer görüş ise, yürütmenin durdurulması kararının idari işlemi ortadan

kaldırmadığı, onun sakatlığını veya hukuka aykırılığını da göstermediğini, sadece

dava konusu işlemin icrasını sağlayan müteakip işlemlerin ve eylemlerin dava

sonuna kadar durdurulması neticesini doğurduğunu savunmaktadır. Bu görüşü

savunanlara göre; geçici mahiyetteki bir ihtiyati tedbirden ibaret olan yürütmenin

durdurulması kararına, iptal hükmünün doğuracağı kadar ağır neticelerin bağlanması

ve iptal edilmediği için geçerli olan bir işleme dayanılarak yapılmış işlem ve

eylemlerin hükümsüz sayılması hukuksal esaslara ve kamu hizmeti ihtiyaçlarına

uymayacaktır.84

Yürütmenin durdurulması halinde kazanılmış hak ve müesses durumların ne

ölçüde söz konusu olduğunu bazı Danıştay kararlarında da görebiliriz. Özellikle,

‘olumsuz işlem’ olarak nitelen, idarenin hukuk düzeninde bir değişiklik yapmaması,

bir istemi reddetmesi, bir durumdan yararlandırmaması, bir istemi reddetmesi, bir

81 Aslan, İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, Gözden Geçirilmiş 2. Basım, Alfa Yay.,2001,
s. 79.

82 İ. Özden Kaboğlu, “Yürütmenin Durdurulması”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1976, Sayı: 4, s.652
83 A.e., s.652.
84 Aslan, a.g.e., s.81-82.
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durumdan yararlandırmaması sonucunu doğuran işlemlerin85 yürütmesinin

durdurulması, konumuz açısından kazanılmış hak ve müesses durumlar sorununun

daha sık gündeme geldiği bir konudur. Örneğin Danıştay Birinci Dairesinin bir

kararında86 daha sonra açtığı dava reddedilmiş olsa dahi, yürütmenin durdurulması

kararının uygulanması nedeniyle memurun özlük haklarına ilişkin olarak yapılan

ödemelerin geri alınamayacağı yönünde karar verilmiştir. Kararda;

“Yürütmenin durdurulması kararları da tıpkı iptal kararları gibi dava
konusu edilen işlemin tesis edildiği tarihe kadar geri gidip işlemin
yapılmasından önceki durumu yerine getirdiğine göre, böyle bir kararın
uygulanması, hem ilgilinin eski görevine iadesini hem de bu görevin
gerektirdiği özlük haklarının işlem tarihinden itibaren ödenmesini zorunlu kılar.
Daha sonra davanın reddedilmiş olması, yapılan bu ödemelerin ilgili yönünden
haksız zenginleşme olarak düşünülmesine neden oluşturamaz. Zira, yürütmenin
durdurulması kararı gereği olarak memur, dava konusu işlem tarihinden
yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ya da davanın ret edilmesine
kadar eski görevinin bütün hak ve yetkilerine sahip bulunmaktadır. O halde
yapılan ödemenin yasal dayanağı vardır ve bu dayanak yürütmenin
durdurulması kararıdır.”

denilmektedir. Yani yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesi sebebiyle

elde edilen haklar, daha sonra davanın reddedilmesi sebebiyle geri alınamayacaktır.87

Yine Danıştay Beşinci Dairesinin bir kararında da,

“…Danıştay 5. Dairesince verilen yürütmeyi durdurulmasına ilişkin
karar uyarınca davacının eski görev yeri olan uzmanlığa iade edilerek
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına kadar bu kurumca
terfilerinin yapılması gerekirken, yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığı
ve davanın esastan da reddedildiği belirtilerek aksine tesis edilen işlemde
yürütmenin durdurulması gerekleri ile bağdaşır bir cihet bulunmadığı
gerekçesiyle işlemin iptaline ve terfinin yapılmaması nedeniyle davacının
uğradığı maddi zararın tazminine”

karar verilmiştir.

85 Ramazan Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara, Asil Yay.,
2004, s. 224.

86 Dan. 1. D., T.18.6.1983, E.1983/124, K.1983/153, D.B.B.
87 Aslan, a.g.e., s.87.
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1. Düzenleyici İşlemlerin Yürütmesinin Durdurulması

Düzenleyici işlemler hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildiğinde,

idare, mahkeme tarafından bir karar verilinceye kadar düzenleyici işlemin

uygulamasını durduracaktır. Burada da düzenleyici işlemin yürürlüğünün

durdurulması sebebiyle, buna dayanılarak yapılmış olan birel işlemlerin durumunu

tartışmak gerekmektedir. Doktrinde düzenleyici işlemlerin iptali ve yürütmesinin

durdurulması halinde birel işlemlerin doğrudan iptal veya yürütmenin durdurulması

kararından etkilenmeyecekleri, birel işlemlerin iptali veya yürütmesinin

durdurulması için ayrıca dava açılması gerektiği ifade edilmektedir.88

Bu konu ile ilgili olarak Danıştayın yakın bir tarihte vermiş olduğu karar89

mevcuttur. Dava konusu olan olayda, Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi

Yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştirmiş, açılan dava sonucunda Danıştay da

Yönetmeliğin yürürlüğünü durdurmuştur. Ancak yürürlüğü durdurma kararının

tebliğine kadar geçen süre içinde söz konusu Yönetmeliğe dayanılarak Açıköğretim

Lisesine kayıt işlemleri yapılmıştır. Kayıt işlemlerine karşı da Yükseköğretim Kurulu

tarafından dava açılmış ve konu tekrar Danıştayın önüne gelmiştir. Kararda

yürütmenin durdurulması kararlarının, idari işlem üzerindeki hukuki etki ve

sonuçlarının iptal kararları ile aynı olduğu belirtilerek,

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 işlemin de bu açıklamaların ışığı altında değerlendirilmesi
gerekmektedir. Dava konusu işlemle kazanılmış hakka dönüştüğü kabul edilen
bireysel işlemler, dayanağı Yönetmelik maddelerine yönelik olarak verilen
karar nedeniyle hukuki geçerliklerini yitirmişlerdir. Bu haliyle hukuk düzeni
tarafından korunabilecek bir hakkın varlığından söz etme olanağı
bulunmamaktadır. Düzenleyici işleme yönelik olarak verilen karar bu işlemin
yayımı tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğinden, bu tarih itibarıyla
kazanılmış hak yaratacak bir işlemin varlığından söz edilemeyeceği gibi böyle
bir işlem hukuken kabul edilebilir de değildir.

88 Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, s. 218.
89 Dan. 8. D. T.7.6.2006, E.2006/1249, K.2006/12490, D.B.B.
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şeklinde hüküm verilmiştir.

2. Birel İşlemlerin Yürütmesinin Durdurulması

Birel işlemlerle ilgili olarak kazanılmış hak konusu daha çok olumsuz

işlemlerin yürütmesinin durdurulması neticesinde, hakkında yapılan olumsuz

işlemden etkilenmeyen ilgilinin davanın reddinden sonra, ret tarihine kadar kazanmış

olduğu hakların korunması ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin Danıştay

üçüncü Dairesinin önüne gelen bir olayda kanunda belirtilen öğrenim süresinin

dolmasından dolayı kaydın silinmesi işlemi hakkında verilen yürütmenin

durdurulması kararı üzerine öğrenci okuldan mezun olmuş 1 Ekim 1980 tarihinde

kendisine mezuniyet belgesi verilmiştir. 7 Ekim 1980 tarihinde ise davası

reddedilmiştir. Danıştay bu olayda, davanın reddine kadar geçen sürede davacı için

kazanılmış haklar doğuran işlemler yapıldığı için öğrencinin elde etmiş olduğu

belgelerin ve diğer kazanılmış hakların “açılan iptal davasının reddedilmiş olduğu

gerekçesine dayanılarak geri alınmasının mümkün olmadığına..” karar vermiştir.90

Yine bir başka olayda, öğrenci 2. sınıfta okurken bütünlemeye kalmış,

yürütmenin durdurulması kararı verildikten sonra üst sınıfa geçmiş, o öğretim yılının

sonuna doğru dava reddedilmiştir. Bunun üzerine Danıştay, “..bu surette doğmuş bir

hakkın bertaraf edilerek, ortaokulu bitirme durumuna gelmiş öğrencinin tekrar 2.

sınıfta beklemeli duruma düşürülmesi, hukukun genel kurallarına ve nesafet

kurallarına aykırıdır..” şeklinde bir karar vermiştir.91

90 Dan. 3. D. T.14.5.1981, E.1981/84, K.1981/87, DD.44-45, s. 77; nakleden, Çağlayan, İdari Yargı
Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, s. 229.

91 Dan. 8. D. T.4.7.1972, E.1971/1678, K.1972/2522, DD.9-10, s. 329; nakleden, Çağlayan, İdari
Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, s. 229.
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III. KAZANILMIŞ HAK VE MÜESSES DURUM KAPSAMI

DIŞINDA KALAN HALLER

A. Kazanılmış Hak Doğurmayan İşlemler

Nitelikleri gereği bir takım işlemler kazanılmış hak doğurmaya müsait

değillerdir. Bu tür işlemlerin belirlenmesi, bir hukuki problemde daha başlangıçta

kazanılmış hak sorununun tartışılmasına gerek bırakmaması sebebiyle önemlidir.

Esasen kazanılmış hak doğurmayan durumlar müesses durum da doğurmazlar.

Ancak iki kavramı doğuran sebep olarak hukuka aykırı işlemler ve hukuka uygun

işlemler ayrımına dikkat edilmesi gerekir. Zira kazanılmış hak doğurmayan hukuka

aykırı işlemler müesses durum doğurmaktadırlar. Burada hukuka aykırı işlemler bu

nedenle ayrıca belirtilmemiş, yani hem kazanılmış hak hem de müesses durum

doğurmayan işlemler belirtilmiştir

Kazanılmış hak doğurmayan işlemler sayılırken yukarıda sayılan unsurları

taşımayan veya belirtilen unsurlarla birlikte bulunamayan işlemler sayılmış

olmaktadır. Kazanılmış hak doğurmayan ve her zaman geri alınabilecek işlemlere

ilişkin olarak bir Danıştay içtihatları birleştirme kararında yukarıda kazanılmış

hakkın unsurları arasında sayılan iyi niyet üzerinden bir değerlendirme yapılarak,

idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine idare edilenin gerçek dışı beyanı

veya hilesi sebep olmuşsa veya geri alınan işlem yok denebilecek bir illetle malulse

yahut işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata mevcutsa ve

idareyi haberdar etmemişse, ilgilinin iyi niyetinden söz etmeye imkan olmadığı

belirtilmiştir. Binaenaleyh bu işlemlere dayanılarak yapılan kanunsuz ödemeler süre

sınırı olmadan her zaman geri alınabilecektir.1

1 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararları III, 1973-1984, Ankara, Danıştay Yay, 1985, s.31,
nakleden, Yıldırım, a.g.e.,  s.581.
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1. Düzenleyici İşlemler

Düzenleyici işlemler bilindiği üzere, genel soyut, objektif nitelikte hükümler

içeren hukuki işlemlerdir. Bu nedenle, düzenleyici işlemler, soyut planda kaldıkça,

içerdikleri kurallar uygulanmadıkça doğrudan kazanılmış hak doğurmazlar.2 Zira

yukarıda ifade edildiği üzere, kazanılmış hakkın en önemli şartı bireyselleşme

unsurudur. Düzenleyici işlemler kişilere doğrudan uygulanmazlar. Ancak birel

işlemler vasıtasıyla kişiler üzerinde etkilerini gösterirler. Bu bakımdan, düzenleyici

işlemlerin doğrudan kazanılmış hak doğurmayacakları konusunda yargı kararları ve

doktrin aynı görüştedir. Ancak, yukarıda değinilen düzenleyici işlemlerle kazanılmış

hakları koruyucu hükümler getirilmesi meselesini düzenleyici işlemlerin kazanılmış

hak doğurmaması ile karıştırmamak gerekir. Zira düzenleyici işlemlerde kazanılmış

haklara dair getirilen hükümler; kazanılmış hak doğuran, kurucu, tesis edici değil,

bildirici, açıklayıcı ve kazanılmış haklarla sağlanmak istenen korumayı tamamlayıcı

nitelik gösterirler.

2. Yok Hükmündeki İşlemler

Bilindiği gibi bazı idari işlemler iptallerini gerektirecek bir hukuka aykırılık

taşıdıklarında belirli bir sürenin geçmesiyle yapay bir geçerlilik kazanırlar. Bazı

işlemler ise, ağır bir hukuka aykırılık taşıdığından yok hükmünde sayılırlar ve belirli

bir sürenin geçmesiyle yapay bir sıhhat kazanamazlar.3 Yok hükmündeki işlemler

olarak adlandırılan bu işlemler hiçbir şekilde sıhhat kazanamadıklarından dolayı, bir

hakka da temel olamazlar. Dolayısıyla bu işlemlere dayanılarak bir kazanılmış hak

iddiasında bulunulamayacağı gibi idare de bu tür işlemleri her zaman ilga edebilir ve

geri alabilir.4 Bir Danıştay kararında5 da belirtildiği üzere, “ilgililerin kazanılmış

haklarından bahsedilebilmenin temel koşulu, elde ettikleri bu haklarının yasal

(meşru) bir zeminden kaynaklanmış olması(dır)”. Dolayısıyla İngilizce program ve

2 Tan, a.g.e., s.66.
3 Tan, a.g.e., s. 74.
4 Gözler, İdare Hukuku, s.998; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 18. B., Ankara, Turhan Kitabevi, 2003,

s.207; Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yay., 2003, s.163
5 Dan. 8. D., T.7.2.2005, E.2004/2625, K.2005/452, D.B.B.
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kursu açma izni bulunmayan kursun açtığı İngilizce kursuna devam edip, sınavları

başarması sonrasında kendisine İngilizce sertifikası verilen davacının, bu

sertifikasının yok hükmünde sayılarak iptal edilmesinde hukuka aykırılık

bulunmamaktadır. Zira “meşruiyet zemini bulunmaksızın elde edilmiş herhangi bir

hak veya belgenin yok hükmünde sayılmasının gerekeceği de tartışmasızdır”. Yani,

yok hükmündeki bir işleme dayanılarak elde edilmiş bir hak da ‘yok’tur.

3. Hile İle Elde Edilmiş İşlemler

Hile ile elde edilmiş işlemlerin de ilgililer lehine kazanılmış hak

doğurmadıkları kabul edilmektedir.6 Bunun da temelinde bir hakkın ancak, meşru bir

zemine dayanılarak kazanılabileceği yolundaki genel ilke yatmaktadır. Bu işlemleri

idare yapmıştır; ancak, işlemin ilgilisi, bu işlemlerin yapılmasını yalan beyan, sahte

belge sunma gibi hileler yaparak sağlamıştır.7 DURAN'ın  belirttiği  üzere,  “(B)ir

kimse, yolsuz tutumu sayesinde idame ettiği hukuki durumdan faydalanmaya

çalışamaz ve idare iğfal edilerek sağlanan hukuki vaziyetler hiçbir zaman müktesep

hak teşkil etmez ve makable şamil olarak geri alınabilir.”8

Danıştay kararlarında ise bu konuda kesin bir tutum görülememektedir.9

Özellikle işleme dayanılarak bir süre yararlanma halinde ve özellikle belirli bir

statüye girişteki hilenin o statü sona erdikten sonra da göz önüne alınması konusu ile

idarenin kendisine sunulan bilgi ve belgeler üzerindeki kontrol görevinin etkisi

konularında farklı değerlendirmeler yaptığı dikkat çekmektedir. Bazı örneklere yer

vermek gerekirse, 8. Daire vermiş olduğu bir kararda10 ÖSYS sınavında kendi yerine

bir başkasını sınava sokmak suretiyle bir yükseköğretim kurumuna kaydını

yaptıranların, bu durumunun kendileri için kazanılmış hak teşkil etmeyeceği,

öğrenim süresi içinde idarenin sakat işlemlerini geri almak suretiyle ilgililerin

kaydını silebileceği, öğrenim süresi sona erdikten, yani ilgililer mezun olduktan

6 Tan, a.g.e., s.75.
7 Gözler, İdare Hukuku, s. 998.
8 Duran, İdare Hukuku Meseleleri, s.405.
9 Tan, a.g.e., s.77.
10 Dan. 8. D. T.13.12.2001, E.2000/892, K.2001/5894, D.B.B.
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sonra ise idari işlemlerin geri alınması suretiyle kayıt silme işlemi tesis

edilemeyeceğini belirtmiştir. Bu kararında hile neticesi elde edilmiş olan durumdan

bir süre yararlanılması neticesinde işlemin geri alınamayacağını belirtmiştir. Kararda

öğrenim süresi içinde geri alma işlemi tesis edilmesi halinde bir "kazanılmış hakkın"

mevzubahis olmayacağı belirtildikten sonra, öğrenim süresi sona erip mezun

olunduktan sonraki durum için "kazanılmış hak" ifadesinin kullanılmayıp sadece

işlemin geri alınamayacağından bahsedilmesi, ikinci durumun açıkça belirtilmemiş

olsa dahi bir "kazanılmış hak" değil, "müesses durum" ortaya çıkardığının kabul

edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Halbuki Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun daha eski tarihli, yine 8.

Dairenin farklı içtihatlarının birleştirilmesi amacıyla verdiği bir kararında11; "Her ne

kadar yanlış idari işlemlerden dolayı kişi yararına hak veya korunması gereken

yerleşmiş(müesses) bir durum doğmuş ise de idari işlemlerin ancak iptal davası

süresi içinde geri alınabileceği; bu sürenin geçmiş olması halinde idare için de

işlemin kesinleşmiş olacağı yabancı ve yerli doktrin ve içtihatlarda kabul edilmekte

ise de, bu kural iyi niyetli kişiler için geçerli olup, yokluk ve butlan halleri ile kişinin

gerçek dışı beyan ve hilesinin yanlış işlem tesisine neden olduğu hallerde idare yanlış

işlemini böyle bir süre şartına bağlı kalmaksızın geriye doğru yürür şekilde geri

alabilir." denilmiş ve yine Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun daha önce

tarihli iki kararına ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun bir

kararına atıf yapılmıştır.

Görüldüğü gibi İçtihatları Birleştirme Kararında idarenin bir süre ile bağlı

olmadan hile ile tesis edilmiş işlemi geri alabileceği belirtilmiş ise de 8. Daire

öğrenim süresi sona erdikten sonra işlemin geri alınamayacağını belirterek bir

"müesses durum" un ortaya çıktığını kabul etmektedir. Ancak aynı içtihatları

birleştirme kararında geri almanın öğrenim süresi içinde yapılabileceğini ve öğrenim

süresi geçtikten sonra yapılamayacağı anlamını veren ifadelere de rastlanması

11 Dan. İ.B.K., T.19.3.1988, E.1987/1, K 1987/2, D. D., Sayı: 70-71, s.89, 19.3.1987 tarih ve 19759
sayılı R.G.
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konunun çözümünü zorlaştırmaktadır.  Zira Kararın sonuç kısmında şu ifadelere yer

verilmiştir: "Olaylarda hile ile veya idareyi yanıltarak hatalı ve hukuka aykırı idari

işlem (fakülteye kayıt) tesisine ilgililer neden olduğundan; bu durum, bu kimseler

için kazanılmış hak teşkil etmeyeceği gibi, sakat işlemlerin idarece öğrenim süresi

içinde geri alınmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

Karara yazılan ayrışık oyların bir tanesi de bu gerekçeyle kaleme alınmıştır.

Ayrışık oyda, çoğunluk kararında açık ve ayrıntılı şekilde vurgulandığı üzere,

kişilerin hilesi veya gerçek dışı beyanına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlerin

sahipleri lehine hiçbir hak bahşetmeyecekleri ve kazanılmış hak doğurmalarına

imkan bulunmadığını belirtilmiştir. Hal böyle iken kararın sonuç bölümünde

kullanılan "sakat işlemlerin idarece öğrenim süresi içinde geri alınması" ifadesinin,

hem kararın kendi içinde hem de atıf yapılan Danıştay içtihadı birleştirme kararıyla

çelişki arz etmesi sonucunu ortaya çıkaracağı ifade edilmiştir. Bu gerekçe ile kararın

sonuç kısmında yer alan "öğrenim süresi içinde" ifadesinin "her zaman" olarak yer

alması gerektiği savunulmuştur.

Ancak belirtilen kararlarda görüldüğü üzere, hileli işlemin kazanılmış hak

doğurmayacağı kabul edilmekle birlikte, müesses durumların doğabileceği ifade

edilmiştir. Öğrencilik statüsüne hileli davranışı ile giren öğrencinin mezun olduktan

sonra, kendisine verilen diplomanın geri alınamaması yönündeki İçtihadı Birleştirme

Kararı, hileli işlemlerin de kazanılmış hak olmasa bile müesses durumlar

doğurduğunu ve kişinin öğrencilik statüsü sona erdikten sonra diplomanın geri

alınamayacağını ifade etmektedir.

4. Açık Hatalı İşlemler

Açık hata ile malul olan işlemler de Danıştay'ın birçok kararında kazanılmış

hak doğurmaya elverişli olmayan işlemler olarak sayılmaktadır. Burada hukuki

güvenlik ve idari istikrar ilkeleri bakımından hatanın "açık" hata olarak

nitelendirilmesi hususu önem arz etmektedir. Zira idari işlemlerin hatalı olduğu

gerekçesiyle her an iptali veya geri alınması endişesinin, hukuki güvenlik hakkını
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ihlal edeceği açıktır.12 Ancak ‘açık’ bir hatanın varlığı halinde idari istikrar ilkesine

aykırılık oluşmayacaktır.

Birçok Danıştay kararında da açık hatalı işlemlerin her zaman geri

alınabilecekleri ve kazanılmış hak doğuramayacakları belirtilmiştir.13 Ancak hatanın

'açık' bir hata niteliğinde olup olmadığı değerlendirilmeden, idarenin 'hatalı' işlemini

her zaman geri alabileceğini ve bu tür işlemlerin kazanılmış hak da doğurmayacağını

belirten Danıştay kararlarının14 da bulunması, bu konuda istikrarlı bir görüşe

varılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Danıştay kararlarında açık hata olarak kabul edilen durumlara örnek olarak

şunlar verilmektedir15; intibak yapılırken açıkça kanun hükmüne aykırı olarak bir

derece verilmesi16; ilgilinin Türk vatandaşı olmadan önce yurt dışında geçen, ilgili

yasa hükmüne göre borçlandırılıp emeklilik fiili hizmet süresine sayılması olanaksız

bulunana hizmetlerinin hatalı olarak borçlandırılması17; imar planında konut alanı

olarak  ayrılan  yere  mescit  yapılması18; devlet hastanesinde biyokimya uzmanı olan

ilgiliye, tıp doktoru olmadığı halde telefon tahsisi yapılması19; tapu kaydında hazine

adına bahçeli ev olarak yazılan yere tapu tahsis belgesi verilmesi20; imar planında

belirlenen inşaat emsalini geçecek şekilde inşaat ruhsatı verilmesi21;  doktora  ve

uzmanlık öğrenimi niteliği taşımaması nedeniyle mevzuata göre borçlandırılacak

emeklilik fiili hizmetine sayılması olanaksız bulunan yurt dışındaki öğrenim

12 Yıldırım, a.g.e., s.581.
13 Örneğin; Dan. 10. D., T.29/05/1986 K.1986/1338, E.1984/2783, 10. D. T.27.2.1997, E.1995/5172,

K.1997/644; 3. D., T.10.11.1993, E.1993/3142, K.1991/2661, 1. D., T.3.7.2000, E.2000/96,
E.2000/106, D.B.B.

14 Örneğin; Dan. 1.D. T.3.4.1990, E.1990/50, K. 1990/49; 10. D., T.18.5.1983, E.1982/1970,
K.1983/1184, T.26.9.1983, E.1983/1741, K.1982/2034, D.B.B.

15 Bereket, a.g.e., s.118.
16 Dan. 5. D., T.10.6.1987, E.1985/1426, K.1987/945, D.B.B.
17 Dan. 10. D., T.23.11.1983, E.1983/1257, K.1983/2383, D.B.B.
18 Dan. 6. D., T.15.10.1993, E.1992/4287,  K.1983/4268, D.B.B.
19 Dan. 10. D., T.30.3.1984, E.1984/1604, K.1984/1136, D.B.B.
20 Dan. 6. D., T.27.12.1993, E.1993/2466, K.1993/5880, D.B.B.
21 Dan. 6. D., T.15.10.1992, E.1991/723, K.1992/3632,D.B.B.
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süresinin borçlandırılması işlemi22; ek puan uygulamasının yanlış hesaplanması

sonucu ÖYS sonucu yanlış yerleştirme işlemi23;asistanların serbest avukatlıkta geçen

hizmet sürelerinin devlet mamurları kanununa göre değerlendirilmesi mümkün

olmadığı halde intibakın buna göre yapılması24; geçersiz ilana dayanılarak ihale

işlemi yapılması25; belediye meclisi kararıyla yapılması gereken ihale işleminin

encümen kararı ile yapılması26.

Örneklerden görüleceği üzere, uyulması zorunlu şekil kurallarına aykırılık, ve

yetkisiz kurulca işlem yapılması halleri açık hata olarak nitelendirilmiştir. Bununla

birlikte örneğin idare hatalı işlemini, ilgili konuda uzman kurumun görüşünü alarak

yapmışsa bu işlemdeki hata, açık hata olarak kabul edilemeyecektir.27

YILDIRIM, açık hatalı işlemler konusunda, idari işlemlerin yapılışında

uyulması zorunlu genel bir idari usul yasası bulunmaması ve açıklık ilkesinin

uygulamaya geçirilmemesi sebebiyle, idari işlemin hazırlık aşamalarından ilgililerin

haberdar olmasının her zaman mümkün olmadığını ve bazen bunun gerekli de

olmayabileceğini belirterek, idaredeki bilgi ve belgelere ulaşamayan; işlemin

yapılışına katkısı olmayan bireylerin, bu işlemlerdeki açık hatalardan ne dereceye

kadar sorumlu olacaklarının tartışmalı olduğunu ifade etmektedir. Yazara göre "elle

dokunulduğunda hissedilebilir, bakıldığında görülebilir" açıklıktaki hukuka aykırılık

ve yanlışlıklar açık hata olarak nitelendirilmelidir.28

Yukarıda belirtilen bir Danıştay içtihatları birleştirme kararında da, idarenin

hatasının açık hata olarak değerlendirilebilmesi için “idare edilenin kolayca

anlayabileceği kadar açık” olması “iyi niyetinden söz edilememesi” gerekir.

22 Dan. 10. D., T.17.4.1984, E.1983/1368, K.1984/824, D.B.B.
23 Dan. 8. D., T.2.12.1992, E.1991/2903, K.1992/3188, D.B.B.
24 Dan. 5. D., T.17.2.1986, E.1984/555, K.1986/178, D.B.B.
25 Dan. 10. D., T.13.3.1991, E.1988/2571, K.1991/922, D.B.B.
26 Dan. 10. D., T.31.1.1991, E.1990/2199, K.1991/231, D.B.B.
27 “İşlemde açık hata bulunduğu da kabul edilemez. Zira 1979 yılında davacıya sağlık bilimleri

lisansiyeri kabul edilerek bir derece verilmesi Devlet Personel Dairesinin mütalaasına
dayanmaktadır.” (Dan. 10. D. T.5.3.1997, E.1997/78, K.1997/ 742, D.B.B.).

28 Yıldırım, a.g.e., s.581.
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Sonuç olarak, bilmediği ve çoğu kez öğrenmesinin mümkün olmadığı

hataların sorumluluğunu, bireylere yüklemek hakkaniyete uygun düşmeyeceği için

açık hata kavramı ya ilgililerin bilebileceği açık hata şeklinde kullanılmalı ya da hiç

kullanılmamalıdır.29 İlgililerin ilgilinin bilebileceği ve iyi niyete aykırı şekilde

gizlediği hatalar haricinde hatanın işlemi yok hükmünde bir işleme dönüştüren

boyutta olması aranmalıdır.30

5. Belirtici-Açıklayıcı İşlemler

İdarenin birtakım işlemleri de mevcut olan bir durumu tespit eden işlemlerdir.

Bu tür belirtici- açıklayıcı işlemlerin kazanılmış hak doğurmadıkları kabul

edilmektedir.31 Bu işlemeler daha önceden ortaya çıkmış mevcut durumun veya bir

hakkın varlığını tespit eden işlemlerdir. Bu işlemleri yaparken idare yeni bir şey

yaratmamakta ve bir takdir yetkisi kullanamamaktadır.32 Bu  tür  işlemlere  örnek

olarak bütün sınavlarını başarıyla vererek mezun olmuş bir öğrenciye diploma

verilmesi işlemi, tabiî kamu mallarının sınırlarının çizilmesi işlemi, bir kişinin bir

mesleği icra etmek için gerekli yasal koşulları taşıdığının tespit edilmesine dair

işlemler verilebilir.

6. Parasal Ödeme Kararları

Belirtici ve açıklayıcı nitelikte olup, idarenin takdir yetkisine sahip olmadığı

parasal ödeme kararları da kazanılmış hak doğurmazlar.33 İdare bu kararlarla,

kanunla belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde, ilgili kişilere belirli bir meblağın

ödenmesine karar verir.34 Yani işlem bir hak doğurmamakta, sadece ilgili lehine

doğmuş olan bir parasal hakkın idarece yerine getirilmesi niteliğini taşımaktadır.

Ancak, işlem, kendisinden önce ortaya çıkan bir hukuki durumun sonuçlarına ilişkin

29 Yıldırım, a.g.e., s.582.
30 Yıldırım, a.g.e., s.582.
31 Tan, a.g.e., s.81.
32 Gözler, İdare Hukuku, s.995.
33 Tan, a.g.e., s.82; Gözler, İdare Hukuku, s.995.
34 Gözler, İdare Hukuku, s.995.
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değil de idarenin takdir yetkisi alanına giren bir nitelik arz ediyorsa, işlem hak

doğurabilir.35 Danıştayın da parasal ödeme işlemlerinin kazanılmış hak

doğurmayacağı ile ilgili kararları bulunmaktadır. Danıştaya göre;

“kamu personeline, geçici veya sürekli görevle görevlendirilmeleri
durumunda yol parası, gündelik, aile masrafı, yer değiştirme gideri, kurs
yevmiyesi veya yol gideri olarak tazminat verilmesi biçimindeki ödemeler,
statü hukukunun kişisel duruma dönüşmesinden sonra ortaya çıkan
kazanılmış hak niteliğinde değildir. Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin
gerektirdiği durumlarda, bu hizmet için görevlendirilen kişilerin
katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal nitelikli bir idari
işlemdir. Yolluk, geçici veya sürekli görevlendirmelerde görevliler tarafından
yapılan masrafın karşılığıdır. Başka bir deyişle, statü hukukunun düzenlediği
ve her zaman kullanılabilen öznel ve kazanılmış bir hak olmayıp,
gerektiğinde görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı
olarak yapılan bir ödemedir. Statü hukuku esasına dayalı bu tür ödemelerde
kazanılmış hak söz konusu değildir.”36

7. Olumsuz İşlemler

 Olumsuz işlemler de niteliklerinden dolayı kazanılmış hak doğurma elverişli

değildirler. Zira bu tür işlemler ilgilinin bir talebini reddeden ve belirli bir konuda

ilgili için bir hak vermeyen işlemler olduklarından kazanılmış hak doğurmazlar.37

Bunlara da örnek olarak izin ve ruhsat taleplerine karşı idarece verilen red kararları

ve geri alma işlemleri gösterilebilir. Burada geri alma işleminin kazanılmış hak

doğurduğu ilke bakışta zannedilebilir.38 Ancak idari işlemin geri alınmasının

kazanılmış hak doğurması ile kastettiğimiz, verilen bir hakkın geri alınması

neticesinde, ilgili için kazanılmış bir hakkın ihlali neticesinin ortaya çıkması ve

korunması gereken bir “kazanılmış hak” olgusuyla karşılaşılmasıdır. Hukuka uygun

bir idari işlemin geri alınması ile hiç karşılaşılmamış olsa bu şekilde bir hukuki

ihtilaf da söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, bizzat verilen bir hakkı geri alan

idari işlemi göz önüne aldığımızda, olumsuz bir işlem niteliğinde olmasından dolayı

bu işlemin de bir hak kazandırdığından söz edilemeyecektir. Yani idare, red

35 Tan, a.g.e., s.82.
36 Dan. 2. D., T.23.12.2005, E.2004/7942, K.2005/4297, D.B.B.
37 Gözler, İdare Hukuku, s.997.
38 A.e., s.997.
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kararlarında olduğu gibi39 her zaman geri aldığı bir işlemi geri alarak, bu hakkı

ilgiliye geri verebilir.

8. Geçici İşlemler

Geçici işlemlerin de ilgililer için bir hak doğurmadıkları kabul edilmektedir.40

Bu işlemler, ilgililer için sürekli bir hak bahşetmedikleri açık olan, geçici nitelikte

tesis edilen işlemlerdir. Örneğin Danıştay 1. Dairesinin bir kararına konu olan olayda

1580 Sayılı Belediye Kanununun 20.6.1987 ve 3394 sayılı Kanunla değişik 93.

maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile

kesin hükme kadar meclis üyeleri arasından geçici olarak bir başkan

görevlendirilebilir." şeklindeki hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi

üzerine, iptal edilen hükme dayanılarak Başbakanın onayıyla geçici olarak atanan

belediye başkanlarının hukuki durumunun ne olacağı hususunda istişari mütalaa

istenmiştir. Danıştay, Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla geçici görevlendirmenin

hukuksal dayanağı kalmayacağı ve Başbakanın onayıyla kendisine geçici olarak

belediye başkanlığı verilen belediye meclis üyelerinin, bu atamayla kazanılmış bir

hak elde etmeleri söz konusu olamayacağı yönünde görüş belirtmiştir.41

Ayrıca, geçici işlemlere kolluk izinleri, yol izinleri, kamu mallarının işgaline

izin verilmesi işlemleri örnek olarak verilmekte ve bunların da kazanılmış hak

doğurmayacağı belirtilmektedir.42

Belirli bir süre ile sınırlı olan işlemler de, bu başlık altında değerlendirilebilir.

Belirli bir süre ile sınırlı olan işlemler de geçerli oldukları süre boyunca bir hak

doğururlar. Bu sebeple, geçerliliklerini yitirdikten sonra bu işlemlere dayanılarak

kazanılmış hakların olduğu iddia edilemez. Zira işlem, niteliği itibarıyla belirli bir

süre için uygulanmaktadır. Danıştay 10. Dairesinin 19.04.1983 tarihinde vermiş

39 A.e., s.997.
40 Tan, a.g.e., s.84.
41 Dan. 1. D. T.16.9.1988, E.1988/196, K.1988/189, D.B.B.
42 Gözler, İdare Hukuku, 997.
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olduğu bir kararda43, içinde bulunan lig yılına ilişkin statüye göre, kulübüne 17

yaşına geçtikten sonra tescil edilmesi nedeniyle oynatılması olanaksız olan amatör

futbolcuyu oynatan futbol takımının hükmen yenik sayılmasında ilişkin futbol

federasyonu kararlarına karşı açılan iptal davasını reddetmiştir. Kararda Futbol

Federasyonunca, yönetmelikle verilen yetkiye dayanılarak her yıl futbol mevsimi

başlamadan önce düzenlenen ve Resmi Gazete ile ilan edilen statünün o lig yılı

süresince geçerli olacağından, bir önceki lig yılında aynı futbolcunun, önceki statüye

göre profesyonel takımda oynamış olmasının müktesep hak kazandıracağı iddiasının

“dikkate alınmasına olanak bulunmadığı” na hükmedilmiştir.

9. Şarta Bağlı İşlemler

Genellikle izin ve ruhsat işlemi olarak karşımıza çıkan şarta bağlı işlemler,

ilgiliye belirtilen sınırlar ve yükümlülükler neticesinde bir hak bahşederler. Örneğin

yatırım teşvik belgeleri bu türden işlemlerden sayılabilir. Zira bu tür izinlerde,

ilgiliye belirli bir süre içinde ve belgede öngörülen şartlara uyarak söz konusu

yatırımı gerçekleştirmesi karşılığında izin veya ruhsat/lisans verilmekte, kişi bu

koşullara bağlı olarak yatırım yaptığı takdirde, destek veya muafiyetlerden

yararlanabilmektedir. Danıştayın özellikle yatırım teşvik belgeleri ile ilgili birçok

kararında44 bu husus ifade edilmiştir.

10. İdari Yaptırımlar

Bir kişiye müeyyide uygulanmasına dair idari işlemler de hak yaratıcı

nitelikte değildir. Ancak haliyle disiplin cezası geri alınıp daha ağır bir disiplin cezası

43 Dan. 10. D., T.19.4.1983, E.1982/701, K.1983/899, D.B.B.
44 Bir örnek olarak Dan. 7. D. T.9.12.2004, E.815/2001, K.3294/2004 sayılı kararı şu şekildedir;

"(Y)atırım teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarından yararlanabilmenin, bu belgede yazılı
koşulların, yatırım süresi içerisinde ve eksiksiz yerine getirilmesine bağlı bulunduğu ve belgede
öngörülmeyen sermaye artırımı işlemine istisna uygulanamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır." Diğer
karar örnekleri; 7. D., T.19.10.2004, E.2001/4553, K.2004/2477; 7. D., T.26.10.2004, E. 2001/4198,
K.2004/2641; 7. D., T.18.2.1998, E.1997/2441, K.1998/484, D.B.B.
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verilemez. Keza idare disiplin cezasının verilmesine gerek olmadığına karar vermişse

daha sonra bu kararını geri alıp disiplin cezası veremez.45

B. Kazanılmış Hak ve Müesses Durumun Sınırlarının

Belirlenmesi

İdare, kazanılmış hak doğurmayan hallerde doğal olarak herhangi bir

kazanılmış hak sınırına bağlı değildir. İşlemin niteliğinden kaynaklanan bir durum

olduğundan bu tür işlemlerin yapılması ve yürütülmesinde idare herhangi bir

kazanılmış hak veya müesses durumlar sorunu ile karşılaşmayacaktır. Ancak, doktrin

ve yargı kararlarında işlemin niteliğinden kaynaklanmadığı halde kazanılmış hak

veya müesses durum iddiasının idareye karşı ileri sürülemeyeceği bazı haller ifade

edilmektedir. Bu nedenle, kavramların sağladığı hukuki korumanın alanını

belirlemek, kavramların uygulamada idare açısından hangi ölçüde ve nereye kadar

dikkat edilmesi gereken bir sınır olarak ortaya çıktığı konusunu biraz daha

netleştirmemizi sağlayacaktır. Zira kazanılmış hak ve müesses durum kavramlarının

bireylere getirdiği hukuki koruma neticesinde idarenin bazı yetkileri de sınırlanmış

olmaktadır. Doktrin ve yargı kararlarında kazanılmış hak ve müesses durum

kavramlarının sınırları olarak değerlendirilen bazı durumlar ifade edilmektedir. Bu

kaynaklarda belirtilen durumların kazanılmış hak ve müesses durumlar üzerindeki

etkisinin incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

1. Kamu Düzeni ve Kamu Güvenliği ile İlgili Haller

4722 sayılı Türk Medenî Kanununun  Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanunun 2. maddesinde de, “..(E)ski hukukun Türk Medenî Kanununa

göre kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olan kuralları, bu Kanun yürürlüğe girdikten

sonra hiçbir suretle uygulanmaz.” hükmü bir kanun hükmü olarak yukarıda

45 Gözler, İdare Hukuku, s.997.
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incelendiği gibi, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı halleri kazanılmış hak olarak

kabul etmemesi bakımından da bu kısımda da değerlendirilebilir.46

Kamu güvenliğinin kazanılmış hakkın bir sınırı olarak değerlendirildiği

Danıştay 10. Dairesinin, 23.10.2002 tarihinde vermiş olduğu bir kararında47, yarı

otomatik atış yeteneğine sahip yivli av tüfeklerinin yönetmelikte yapılan değişiklikle

avda kullanılmasının engellendiği, kazanılmış hakların zedelendiği ileri sürülerek

iptali talebiyle açılan davada, bu tür yarı otomatik yivli tüfeklerin peş peşe birden

fazla atış yapabilme yeteneği nedeniyle, av tüfeğinden çok saldırı ve savunmada

kullanılabilecek bir silah niteliği kazandığı anlaşılmakla, kamu güvenliğini sağlamak

görev ve yetkisine sahip bulunan davalı idarenin kamu güvenliğine ilişkin bulunan

ruhsata bağlanacak silahların niteliğinin tespiti konusundaki yetkisini kamu yararına

ve hizmet gereklerine uygun olarak kullandığı sonucuna varmıştır. Kamu

güvenliğine aykırı bir durumun doğması sebebiyle, davacının bu konuda korunacak

yasal bir hakkının bulunmadığı yönünde karar verilmiştir.

Yine Danıştay 10. Dairesinin 06.04.1982 tarihinde vermiş olduğu bir

kararda48, ikinci sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatı ile çalıştırılmakta iken yönetmelik

değişikliğiyle birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler arasına alınan işyerı için iki yıl

içinde birinci sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatı alınması gerektiği, aksi takdirde

işyerinin ruhsatsız sayılacağı yolunda idarece tesis edilen işleme karşı açılan iptal

davasında, “çevre sağlığı bakımından sakıncalı olmaları nedeniyle birinci sınıf

ruhsat almakla yükümlü tutulduklarını” belirterek, bunu, dava konusu işlemin,

yönetmelik değişikliğinin uygulanmasından ibaret olmasına ilave olarak kazanılmış

hak ihlalinin söz konusu olmaması gerekçesi olarak vermiştir.

Kazanılmış hak kavramının, müesses durum kavramı ile ifade ettiğimiz

anlamda hukuka aykırı işlemlerden doğan durumları karşılamak maksadıyla

kullanıldığı bazı Danıştay kararlarında da, ortaya çıkan bu hukuki durumların tabi

46 Başgil, a.g.e., s.355.
47 Dan. 10. D., T.23.10.2002, E.2000/794, K.2002/4029, D.B.B.
48 Dan. 10. D., T.6.4.1982, E.1982/504, K.1982/702, D.B.B.
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olduğu sınırlar ifade edilmiştir. Bu sınırlar, kararlarda her ne kadar ‘kazanılmış hak’

terimi kullanılmışsa da kastettiği anlam bakımından müesses durum kavramının

sınırları olarak belirtilebilir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu hususta

verdiği bir kararında49 ‘hukuka aykırı işlemlerden bazı sübjektif tesir ve neticelerin

doğabileceğini’ ifade eden içtihatları birleştirme kararına atıf yapılarak şu

açıklamalarda bulunulmuştur;

“Ancak söz konusu İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları ile sağlanan
korunmanın da 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. Daha açık bir anlatımla, hukuka
aykırı bir idari işlemle elde edilen statü ve bu statüye dayanılarak yapılan
işlem ve eylemler kamuya yönelik etki ve sonuçlar doğuruyorsa bu statü
korunmayacak; ancak idarece hatalı işlem düzeltilinceye kadar ilgili kişinin
bu statü nedeniyle elde ettiği kişisel kazanımlara da dokunulamayacaktır.”

Yani çok kısa deyimle, kanuna aykırı işlemle elde edilen yetkiler

sürdürülmeyecek, sadece kişisel kazanımları korunacaktır. Bu kararda müesses

durum kavramının sınırları ‘kamu düzeni’ ve ‘kamu yararı’ olarak ifade edilmiştir.

2. Kamu Yararı

Yukarıda atıf yapılan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 13.11.1998

tarih ve K. 1998/562 ve E. 1996/509 sayılı kararında kamu yararı müesses durum

kavramı ile sağlanan koruma alanının sınırı olarak ifade edilmiştir. GÜRAN da

müesses durum kavramını kazanılmış hak karşılığı olarak kullanarak, hukuka uygun

birel işlemlerin ilgilisi kişiler lehine ve aleyhine doğurduğu sonuçların müesses

durumlar yarattığını ve müesses durumların birel sonuçların değişmezliği ilkesi

gereğince, değiştirilemeyeceği, kaldırılamayacağını, iptal edilip geri alınamayacağını

ifade etmekte, ancak ‘o işlem bakımından baskın kamu yararı’nın varlığı halinde geri

alma hariç olmak üzere, kaldırma değiştirme ve iptalin söz konusu olabileceğini

49 Dan. İ.D.D.K. T.13.11.1998, E.1996/509, K.1998/562, aynı yönde Dan. T.5. D. 5.2.1998,
E.1996/1234, K.1998/239; 5. D., T.9.10.1997, E.1994/7834, K.1997/2030, D.B.B.
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ifade etmektedir.50 Ancak kamu yararının kazanılmış hak ve müesses durumların

sınırı olarak ifade edilebilmesi için belirli bir ağırlıkta olması gerekir. GÜRAN da bu

nedenle baskın kamu yararının gerekli olduğuna işaret etmiştir. Zira kamu yararı

zaten idarenin her türlü işleminde gözetmesi gereken bir gayedir. Bu nedenle

kazanılmış hak ve müesses durumun sınırı olarak kamu yararı, ancak çok açık ve

belirli bir ağırlıkta olan kamu yararı halini ifade eder.

Yine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27.03.1998 tarihli bir

kararına51 konu olan olayda, davacıya ait taşınmaza bitişik olan taşınmaza ilişkin

inşaat ruhsatı ile bu ruhsatın dayanağı olan ve söz konusu alanı ayrık nizam üç kat

konut alanından bitişik nizam dört kat ticaret alanına dönüştüren onaylı revizyon ve

ilave imar planının dava konusu taşınmaza ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan

davada, İdare Mahkemesince davacının kazanılmış haklarının ihlal edildiği; komşu

parsele bitişik nizamda inşaat ruhsatı verilirken mevcut teşekkülatın dikkate alınması

gerektiği, davacı taşınmazının bulunduğu parselde A-3 nizamdan B-4 ticaret alanı

nizamına geçişe ilişkin imar planı ile yan komşu parsele yeni plana göre verilen

bitişik nizam inşaat ruhsatının bu nedenle hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptaline

karar verilmiş ise de; bu karar temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Altıncı

Dairesinin 22.5.1995 günlü, 1995/2673 sayılı kararıyla bozulmuştur. İdare

Mahkemesinin kararında ısrar etmesi üzerine davalı idare tarafından ısrar kararı

temyize götürülmüştür.

Kurul, plan değişikliği ve bu değişiklik sonucunda verilen inşaat ruhsatının

iptali istemli bir uyuşmazlıkta öncelikle değerlendirilmesi gereken hususun, böyle bir

değişikliğe gerek olup olmadığı ve bu değişiklikte kamu yararı bulunup bulunmadığı

olduğunu ifade etmiştir. Bunun için de değişikliğin genel ve kamusal bir

gereksinimden mi yoksa belli bir parsele özel düzenleme getirmek amacından mı

kaynaklandığının öncelikle tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılan

incelemenin sonucunda ise, planın bütünü itibariyle genel olarak şehircilik ilkelerine,

50 Güran, a.g.e., s.1283.
51 Dan. İ.D.D.K. T.27.3.1998, E.1996/465, K.1996/159, D.B.B.
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planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olduğunun bilirkişi raporunda

belirtilmesi ve uygulamanın yeni planda öngörülen inşaat nizamına göre

yapılmasının gerekliliği karşısında, İdare Mahkemesince, imar planı değişikliğinin ve

bu plan değişikliği uyarınca verilen inşaat ruhsatının, davacının kazanılmış hakkı

yönünden değerlendirilerek iptaline karar verilmesinde isabet görülmeyerek, bozma

kararını onanmıştır.

3. Kanunla Aksi Halin Öngörülmesi

 Kanunlarla geriye yürümeye imkan verecek kurallar konulabilmektedir.52

Bazı hukuk sistemlerinde kanunların da geçmişe etkili hükümler getiremeyeceği

esası kabul edilmekte, böyle bir yasak olmayan düzenlerde ise, yasama organının çok

istisnai hallerde geçmişe etkili işlemler yapabileceği ve bunun da dar bir yorumla

uygulanacağı kabul edilmektedir.53 BAŞGIL, ülkemizde de 1869 yılında yapılan bir

kanunda “(B)ir kanun veya nizamın hükmü makabline şamil olmaz. Fakat muhaffifi

ceza olan ahkam bundan müstesnadır.” hükmünün bulunduğunu ifade etmektedir.

Nitekim Danıştay da Boğaziçi Kanunu ile ilgili bir kararında “yasaların ileriye dönük

olarak uygulanacağı, geriye dönük uygulamaya olanak veren özel hükümler

getirilmedikçe belirlenmiş hukuki statüleri ve durumları etkilemeyeceği yolunda” bir

“genel kural” olduğunu ifade ederek bu hususu belirtmiştir.54

Kanunlarla, kazanılmış hakkın doğmayacağı durumlar da belirtilerek,

uygulamada çeşitli uyuşmazlıkların çıkması önlenmek istenmiştir. Örneğin, 4722

sayılı Türk Medenî Kanununun  Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun

‘geçmişe etkili olmama kuralı’ başlıklı 1. maddesinde “Türk Medenî Kanununun

yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukukî sonuçlarına, bu olaylar hangi

kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.”

Hükmü mevcutken ‘geçmişe etkili olma’ başlıklı 2. maddesinde de, “..(E)ski

52 Başgil, a.g.e., s. 345 “yeni neşredilen kanunda, neşirden evvelki vaziyet ve muamelelere tatbik
edileceğine dair bir sarahat varsa mesele yoktur. Bu sarahat dairesinde kanunu mazideki hal ve
hadiselere tatbik edeceğiz. Milli camianın hükümranlık hakkını temsil eden vazıı kanun, koyduğu
bir kanunun şümulünü ve tatbik sahasını tayin etmek salahiyetini de haizdir.”

53 Duran, İdare Hukuku Meseleleri, s.403.
54 Dan. 1. D., T.17.5.1993, E.1993/60, K.1993/88, D.B.B.
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hukukun Türk Medenî Kanununa göre kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olan

kuralları, bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra hiçbir suretle uygulanmaz.” hükmü yer

almıştır. Dolayısıyla kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı hallerin kazanılmış hak

olarak değerlendirilmeyeceği kanun hükmüyle belirtilmiş bulunmaktadır. Ancak

burada aslında Kanunla doğrudan bir kazanılmış hak engeli oluşturulmamakta,

kazanılmış hakkın sınırlarından olan kamu düzeni hali, kanunla belirtilmektedir.

 Kanunla kazanılmış hak doğmayacağının açık olarak belirtildiği bir başka

örnek olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 10. maddesinde,

“Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol,
su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının
götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni
gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren
altı ay içerisinde başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici
olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir.

            Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması
herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.”

şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Bu hükümle, yapı kullanma izni almadan

elektrik, su ve/veya doğalgaz bağlanmasına imkan veren bir düzenleme yapılmıştır.

Ancak, elektrik, su ve/veya doğalgaz bağlanmasının, ilgili için bir kazanılmış hak

teşkil etmesi engellenerek, yapı kullanma iznine başvurulması şartıyla ve yapı

kullanma izninin alınmasına kadar bir hak bahşetmiş olduğundan, yapı kullanma izni

alınmadığı takdirde, bu süre içindeki kullanma hakkının kazanılmış hak teşkil

etmeyeceği belirtilerek, hakkın devam etmesini önlenmiştir.

Buradaki örnekte de yukarıda kazanılmış hakların düzenleyici işlemlerden

doğmayacağı yönündeki açıklamalarımız gereği, kazanılmış hak değil ama kanunla

bir hak tesisi ve bunun geçici niteliğinin hükme bağlanması söz konusudur. Her ne

kadar madde metninde bu hakkın kazanılmış hak tesis etmeyeceği belirtilmişse de

zaten maddede söz konusu hakkın geçici niteliği belirtilmiş olduğundan kazanılmış

hak tesisi söz konusu değildir.

Bu nedenle kanunla aksi halin öngörülmesinin kazanılmış hakkın bir sınırı

olarak ifade edilmesi  uygun değildir. Düzenleyici işlemler bizzat kazanılmış haklara
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vücut veremeyeceği için, düzenleyici işlemlerle verilmiş olan hakların yine

düzenleyici işlemle geri alınması kazanılmış hakkın sınırı olarak

değerlendirilmemelidir.

IV. KAZANILMIŞ HAK ve MÜESSES DURUM STATÜSÜNÜN

HUKUKİ SONUÇLARI

A. Kazanılmış Hak ve Müesses Durumun İdarenin Takdir

Yetkisine Etkisi

Takdir yetkisi kavramının alanını daha net olarak belirleyebilmek için

öncelikle karşıt kavram olan ‘bağlı yetki’yi tanımlamak faydalı olacaktır. ‘Bağlı

yetki’ bir işlemin tüm unsurlarının hukuk kuralları ile belirlenmiş ve idareye bu

konuda her hangi bir tercih ve seçim imkanı bırakılmaması halinde söz konusu olur.1

Bu nedenle, bir hukuk kuralı ile idarenin davranış biçimi ve içeriği gösterilmemişse

ve idarenin özgürce davranma imkanı bulunuyorsa idarenin takdir yetkisi vardır.2

Ancak, takdir yetkisi sınırsız bir yetkiyi ifade etmemekte, idarenin, takdir yetkisi

alanı içinde de birtakım kuralara uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Çeşitli

Danıştay kararlarında da belirtildiği üzere, idare takdir yetkisini hukuka, kamu yararı

amacına3, eşitlik ilkesine4 ve hizmetin gereklerine5 uygun olarak kullanmalı, “bu

hususun sağlanması için de idarenin takdir yetkisi içinde tesis ettiği işlemlerde

hukuken geçerli nedenlere dayanması gereklidir”.6

1 Özay, Günışığında Yönetim, s. 455.
2 Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e., s. 77.
3 Dan. İ.D.D.K. T.25.12.1998, E.1997/699, K.1998/708; Dan. 10. D. T.5.7.2005, E.2002/2180,

K.2005/3958, D.B.B.
4 Dan. 10. D. T.18.12.1995, E.1994/5036, K.1995/6574, D.B.B.
5 Dan. İ.D.D.K. T.25.12.1998, E.1997/699, K.1998/708; Dan. 5. D. T.22.11.1995, E.1995/2092,

K.1995/3681, D.B.B.
6 Dan. 5. D. T.22.11.1995, E.1995/2092, K.1995/3681, D.B.B.
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Takdir yetkisi, çoğunlukla idari işlemin sebep unsurunda görülmekle

birlikte7, konu unsurunda ve bazen şekil unsurunda da karşımıza çıkmaktadır8.

Kazanılmış hak ve müesses durumların idarenin takdir yetkisine etkisini

incelerken idari işlemlerin oluşturulması ile geri alma ve kaldırma hallerinin üzerinde

durmak gerekmektedir. Bunun için de idari işlemlerin oluşturulmasında özellikle

düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında kazanılmış haklarla ilgili olarak idarenin

takdir yetkisinin ne ölçüde etkileneceği ve kaldırma ve geri almada kazanılmış hak

ve müesses durumun takdir yetkisi bakımından nasıl bir sonuç doğuracağı üzerinde

durulmalıdır.

 Öncelikle belirtmek gerekir ki, idarenin herhangi bir işlem yapmadan sahip

olduğu “takdir yetkisi”nin alanı ile var olan bir işlemi değiştiren, kaldıran veya geri

alan nitelikte bir işlem yapacağı zamanki takdir yetkisinin alanı aynı boyutta

değildir.9

Kazanılmış hak ve müesses durumlar takdir yetkisinin alanını sınırlayarak,

hukukilik denetiminin alanını yerindelik aleyhine genişletmektedir. Dolayısıyla

kazanılmış hak veya müesses durumun varlığı söz konusu olduğunda takdir yetkisi

alanında farklı bir hukuki koruma alanı oluşturulmakta ve yerindelik bu koruma

alanının dışındaki sahayla sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle de, kazanılmış hak ve

müesses durum korumasının içinde kalan kısım ‘yerindelikten’ ‘hukukilik’  alanına

geçmekte, dolayısıyla yargı denetimi kapsamına alınmış olmaktadır. Zira idarenin

takdir yetkisi alanı hukuka uygunluk sınırları içinde yerindelik değerlendirmesi

yapılabilen bir alanı ifade etmektedir.10

Ancak bununla birlikte kazanılmış haklar takdir yetkisi alanı içinde de bir

koruma sağlamaktadır. Zira idarenin takdir yetkisine giren konularda da bu yetkisini

hukuka uygun olarak kullanması gerektiği yukarıda ifade edildiği üzere Danıştay

7 Özay, Günışığında Yönetim, s. 456.
8 Giritli-Bilgen-Akgüner, a.g.e., s.81-82.
9 Özay, Günışığında Yönetim, s. 457.
10 Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e., s. 81.
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kararların da belirtilmektedir. Takdir yetkisinin kullanımının da bazı şartlara

bağlanmış olması dolayısıyla, kazanılmış hakların varlığı halinde idarenin bunu

görmezden gelerek takdir yetkisini, kazanılmış hakları dikkate almadan kullanması

imkanı bulunmayacağı ortaya çıkmaktadır.

B. Kazanılmış Hak ve Müesses Durumların İhlalinden Doğan

Sorumluluk

1. Sorumluluğun Dayanağı

Kazanılmış hak ve müesses durumların idare tarafından korunmaması,

ilgililerin kazanılmış hakları haline gelmiş menfaatlerine ihlalin vuku bulması

halinde, ilgililerin herhangi bir başvuru yolu ve ileri sürebilecekleri bir savunma

olabilecek midir?

 Bu konuda ilk önce değinilmesi gereken Anayasa’nın 125’inci maddesidir.

Bu madde ile idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu ve

idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu

hükme bağlanmıştır. Bu durumda, kazanılmış hakkı tanımayan bir idari işleme karşı

dava yoluna başvurma ve karşılaşılan zararı idareden talep etme imkanı mevcuttur.

İdare kazanılmış hak ve müesses durumların ihlali neticesinde doğan zararı

karşılamakla yükümlü olacaktır.11  Burada idarenin işlemi bir düzenleyici işlem veya

birel işlem olabilir. Her iki durumda da bu işleme karşı yargı yoluna başvurulacaktır.

Her ne kadar düzenleyici işlemler, bizzat kazanılmış hak doğurmuyor olsa da,

düzenleyici işlemlerin de kazanılmış hakları ihlal eden hükümler getirmesi mümkün

olabilir. Zira idari işlemelerin geriye yürümezliği kuralı her iki türü idari işlemi de

kapsamaktadır.

11 Oğurlu, a.g.e., s.182.
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Bir idari işlemin kanunlara ve hukuka aykırılığı kural olarak hizmet kusuru

sayılmakla birlikte, yerine göre kusursuz sorumluluğa da sebep olabilir.12

a. Hizmet Kusuru

İdari işlemden dolayı hizmet kusuruna dayanılarak tazmin sorumluluğuna

gidilebilmesi için hukuka aykırılığın varlığı şarttır. Ancak, bazen idarenin hukuka

uygun işlemlerinden dolayı da sorumlu tutulabilmesi mümkündür. Bu konuda

SARICA, idarenin hukuka uygun işlemlerinden dolayı hizmet kusuruna dayalı

sorumluluğun söz konusu olamayacağını, bazı hal ve şartlarla kusursuz sorumluluk

esasına göre idarenin tazminle yükümlü tutulabileceğini ifade etmektedir. DURAN

ise, kusursuz sorumluluğun yanı sıra koşulları gerçekleştiği takdirde idarenin hizmet

kusuru esaslarına göre de sorumluluğuna gidilebileceğini ileri sürmektedir.13

İdari işlemin iptalini gereken sebeplerle, hizmet kusuru doğuran sebepler

arasında bir ayniyet olup olmadığı konusunda doktrinde birlik yoktur. Ancak, bu

konuda ağırlıkta olan görüş şekil ve yetki unsurlarındaki sakatlıklar hariç olmak

üzere her iptal sebebinin idarenin hizmet kusuruna sebebiyet verdiği, dolayısıyla

işlemden doğan bu zararın tazmini gerektiğidir.14

Yargı kararlarında da kabul edildiği üzere, hizmet kusuru halleri, hizmetin

kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi ve hizmetin hiç işlememesidir.15 Ancak, bu

ayrımda belirtilen unsurlar arasında kesin bir sınır çizmek mümkün olmamaktadır.

Dolayısıyla belirtilen ayrım, hizmet kusurunu oluşturan unsurlar olarak değil, hizmet

kusurunun görünüm biçimleri olarak düşünülmelidir.16

Örneğin, kazanılmış hak doğuran bir işlemin geri alınmasıyla idare, sakat

olan bir işlemi ortadan kaldırmış olur. Zararın kaynağı, idarenin ilk işlemi ile neden

12 Serdar Özgüldür,“İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları“,Günışığında Yönetim, s.
821.

13 Özgüldür, a.g.e., s. 822.
14 Özgüldür, a.g.e., s. 822.
15 Özgüldür, a.g.e., s.837, Örn, Dan. İ.D.D.K., T. 17.01.1997,  E.1995/752, K.1997/57, D.B.B.
16 Özgüldür, a.g.e., s.838.
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olduğu hukuka aykırılıktır. Danıştay, her hukuka aykırılığın idarenin sorumluluğuna

yol açmayacağı, ağır hizmet kusuru ulunması gerektiği düşüncesindedir. Bu

sorumluluklar idari sorumluluk esaslarının genel ilkelerine göre belirlenir.17

b. Kusursuz Sorumluluk18

İdarenin kusursuz sorumluluğunun öğretide idari hasar (idari risk) ve

sebepsiz iktisap olmak üzere iki kuramdan kaynaklandığı görüşü mevcuttur. Bizim

üzerinde duracağımız kusursuz sorumluk hali idari hasar (idari risk) olacaktır. Zira

kazanılmış haklarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek kusursuz sorumluluk hali

genellikle, bu kurama göre ortaya çıkacaktır. Zira idari hasar, toplum yararına

gerçekleşen hukuka uygun işlemden herkes yararlanırken, belli bir ya da birkaç

kişinin özel ve olağandışı biçimde zarar görmesi halinde ortaya çıkar. İdari hasar

kuramının temelinde kamu külfetleri karşısında eşitlik, hakkaniyet ve nesafet ilkeleri

bulunmaktadır. Bu ilkeler, özel ve olağandışı zararın ilgililer üzerinde bırakılmayıp

topluma yayılmasını gerektirdiğinden idare hukuka uygun davranmış olsa da ortaya

çıkan zararı tazmin etmekten yükümlü tutulmaktadır. Kanunlara ve hukuk kurallarına

aykırılığı nedeniyle geri alınan işlemler burada örnek gösterilebilir. Kanun ve hukuk

kurallarına aykırılığı nedeniyle iptali gereken ancak, bu aykırılık hizmet kusuru

derecesinde olmayan işlemler idari hasar kuramına göre kusursuz sorumluluk

doğurabilir. 19  Zira hukuka aykırı işlemler de idari istikrar ilkesi gereğince müesses

durumlar doğurduklarından kazanılmış hakla aynı korumaya sahip olması

gerekmektedir.

Kazanılmış hakların ihlalinde idarenin kusursuz sorumluluğuna sebep

olabilecek olan durum, özel yararın kamu yararı ile karşı karşıya gelmesi halidir. Bu

bir anlamda, hukuk devleti ile sosyal devlet ilkelerinin arasında bir denge oluşturma

gereğini de ortaya çıkaran bir durumdur.20 Zira hukuka uygun olarak bir kazanılmış

17 Oğurlu, a.g.e., s.183.
18 İdarenin Kusursuz Sorumluluğunu tarihsel, teorik ve pratik yönleriyle kapsamlı olarak inceleyen bir

çalışma için bkz. Ramazan Çağlayan, İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Asil Yay., 2007.
19 Özgüldür, a.g.e., s. 823.
20 Oğurlu, a.g.e., s. 184.
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hak elde etmiş olan veya hukuka aykırı bir işlem dolaysıyla lehine bir müesses

durum ortaya çıkmış olan kişilerin menfaatlerinin korunması, kamu yararı

gerekçesiyle yapılması gereken bir düzenleme ile karşı karşıya geldiğinde, kamu

yararının özel yarara üstünlüğü prensibi doğrultusunda kamu yararına öncelik

verilmektedir. Kamu yararı gerekçesiyle yapılan işlemden o işlemin muhatabı

konumunda olan birçok kişi etkilenmekle birlikte, birtakım kimseler diğerlerine

nazaran daha ağır ve istisnaî bir zarara uğruyorlarsa kamu külfetleri karşısında eşitlik

ilkesi bozulmuş olmaktadır.21 Bu nitelikte bir özel yarar ihlalinin idarenin tazmin

sorumluluğu ile karşılanması hukuk devletinin bir gereğidir.

2. Yargısal Başvuru Yolları

a. İptal Davası

Kazanılmış hakları ihlal eden bir birel işlem veya düzenleyici işlem hakkında

iptal davası açılamayacak mıdır? Yukarıda belirtildiği üzere, kazanılmış hakkın

kusursuz sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi, idarenin, özel yararı kamu yararı

gerekçesiyle ortadan kaldırmasından dolayıdır. Kamu yararının özel yarara üstünlüğü

ilkesi bu nedenle işlemin iptal edilmesine engel olacaktır. Ancak, tabi burada ilk

önce değerlendirilecek olan kamu yararı şartının gerçekleşip gerçekleşmediği

olacaktır. İdari yargı yerince kamu yararının gerçekleşeceğine hüküm verildiği

takdirde, iptal talebi kabul edilmeyecektir. Ancak, kamu yararı şartı

gerçekleşmemişse, kazanılmış hak ihlalinin bir hukuka aykırılık hali olarak işlemin

iptali sonucunu doğurması mümkün olmalıdır.

Nitekim DURAN, bir düzenleyici işlemin geriye yürütülmesiyle müktesep

hakkı ihlal edilen firmanın düzenleyici işlemin iptali için dava açma süresi içinde

talepte bulunabileceğini ifade etmektedir.22

21 Çağlayan, a.g.e., s.359.
22 Duran, İdare Hukuku Meseleleri, s. 441-442.
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b. Tam Yargı Davası

Kazanılmış hakkın ihlali halinde, ilgilinin uğradığı zararının tazmini yoluna

yukarıda belirtilen dayanaklar doğrultusunda başvurabileceği ortaya çıkmaktadır.

idari yargıda zararın tazmini için başvurulabilecek dava yolu tam yargı davasıdır.

Tam yargı davasının açılabilmesi için, davaya konu olan işlemin kesin ve

yürütülebilir bir işlem olması gerekir. Birel işlemler dışında, idarenin düzenleyici

işlemlerinin de bir zarara sebep olabilir. Bu durumda düzenleyici işlem dolayısıyla

uğranılan zarar da tam yargı davası ile talep edilebilecektir. İdari yargı yeri tam yargı

davasında işlemin niteliğine ilişkin koşulları bu durumda düzenleyici işlem için de

değerlendirecektir.23 Danıştayın da bu yönde kararları mevcuttur. 24

Kazanılmış hakların ihlali sonucunu doğuran idari işlemler neticesinde

ilgililerin zararlarının tazmin edilmesi yönünde Danıştay kararları bulunmaktadır.

Örneğin, Danıştayın bu yöndeki kararlarından birinde “775 sayılı yasanın yürürlüğe

girmesinden önce yapıldığı sabit olan ve yasa kurallarına göre hak sahibi olduğu

tartışmasız olan davacının gecekondusu için idarece herhangi bir kamulaştırma

bedeli ödenmediği ve yıktırıldığı tespit edilmiş olup doğan zararın ödemesi

gerektiği...” ifade edilerek yasanın açık düzenlemesine rağmen kazanılmış hakkın

tanınmamasının tazmin edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Verilen örnekte,

kanunun yürürlüğünden önce yapılmış yapılara ilişkinin kazanılmış hakları koruyucu

düzenlemeler ilgili kanunla getirilmiştir. TAN'A göre kanunda bu şekilde açık bir

hüküm olmaması halinde de düzenleyici işlemden önce ortay çıkmış olan kazanılmış

hakların korunması ve bunları ihlal eden idare işlemine karşı tazmin talebinde

bulunulması mümkündür. Kamu yararı için katlanılan bu fedakarlığın idarece

tazmini gerekir. Daha açık bir şekilde ifade edilirse, kazanılmış hakkın ihlali ilgilileri

bakımından tazmin hakkının doğumu anlamını taşır. 25

23 Özgüldür, a.g.e., s. 816, Duran, İdare Hukuku Meseleleri, s. 442.
24 Dan. 10. D., T.20.3.1984, E.1982/5121, K.1984/613; Dan. 10. D., T.3.12.1985, E.1982/3483,

K.1985/2015, D.B.B.
25 Oğurlu, a.g.e., s.1872-185.
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SONUÇ

Görüldüğü üzere, kazanılmış hak konusunda teorinin yargıdan umduğu

ölçüde istikrarlı bir kavramsallaştırma ve temellendirme sağlanamamıştır. Ancak

mevcut durumun incelenmesinden ortaya çıkan sonuç ve değerlendirmeler şu şekilde

sıralanabilir;

Öncelikle, kazanılmış hak ve müesses durum kavramlarının yukarıda anılan

Yargıtay içtihatları birleştirme kararı doğrultusunda hukuka uygun işlemler ve

hukuka aykırı işlemlerden doğması bakımından net bir şekilde ayrılması ve bu iki

duruma göre kavramların seçilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, hukuka aykırı

işlemlerden doğan durumlar, kazanılmış hak olarak nitelendirilmemeli, müesses

durum kavramı hukuka aykırı işlemlerden doğan hukuki durumları karşılamak üzere

kullanılmalıdır. Bu şekilde teoride ve yargı kararlarında görülen farklı

isimlendirmeler önlenmiş olacak ve hukuka aykırı işlemlerden doğan durumları

karşılamak üzere, bunların kazanılmış hak doğurmadıkları ancak ilgilileri için

korunması gereken birtakım menfaatlerin bulunduğu gibi açıklamaların yargı

kararlarında her seferinde tekrar edilmesine ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu kavramların

yukarıda anılan içtihadı birleştirme kararları ve belirttiğimiz şekilde birbirinden

ayrılması, kavram kargaşasının önlenmesi ve bu konuda yargı kararları arasındaki

isimlendirme ve yorum farklılıklarını ortadan kaldırması bakımından temel bir

gerekliliktir.

Kazanılmış hakların, hakkın kazanılması anı bakımından incelenmesi ve bu

konuda idari işlemin tamamlanma anı bakımından değerlendirilme yapılması, hakkın

kazanılmış olup olmadığının tespiti konusunda istikrarlı bir uygulamanın

benimsenmesi faydalı olacaktır. Bu bakımdan kazanılmış hakkın belirtilen

unsurlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi ve özellikle hakkın bireyselleşmesi unsuruna

dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira Danıştay kararlarında hakkın kazanılma anı

konusunda yanlış değerlendirmelerde bulunulduğu ve unsurları oluştuğu halde

kazanılmış hakkın varlığına hükmedilmediği veya tam tersine kazanılmış hakkın

unsurları gerçekleşmediği halde kazanılmış hakkın varlığına hükmedildiği kararlara

rastlanılmaktadır.
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Özellikle düzenleyici işlemlerin kişilere uygulanması ile ilgili olarak haklı

beklenti kavramının da Danıştay tarafından benimsenmesi, kazanılmış hak

korumasının dışında kaldığı halde, idari istikrar ve hukuk güvenliği ilkelerinin gereği

olarak korunması gereken bazı durumların ihlal edilmemesi bakımından önemli

görülmektedir. Haklı beklenti kavramının da yargı kararlarında benimsenmesi,

kazanılmış hak iddiasıyla mahkemeler önüne gelen birçok uyuşmazlığın niteliğinin

net olarak tespit edilmesini sağlayacak ve kavramların uygulama alanlarının

sınırlarının daha doğru olarak çizilmesini sağlayarak idare hukuku biliminin

gelişimine katkı sağlayacaktır. İlgili bölümlerde açıklandığı üzere kazanılmış hak ve

haklı beklenti kavramları birçok uyuşmazlıkta birbirine karıştırılmakta ve haklı

beklenti kavramı yargı kararlarında kullanılmadığı için, haklı beklentinin tanınıp

tanınmamasından önce kazanılmış hak kavramından ayırt edilmesi bile

sağlanamamaktadır.

Ayrıca, bazı kararlarda hakkın kazanılmış olması yanında haktan bir süre

yararlanmış olma gibi şartların getirilmesi uygun değildir. Haktan yararlanma hakkın

kazanılmasından ayrı olarak düşünülmesi gereken bir durumdur. Kazanılmış hakkın

unsurları yukarıda ifade edilmiş olan unsurlardır. Hukuka uygun işlemlerden doğan

kazanılmış hakların bu şekilde yararlanma ile sınırlı tutulması, bir bakıma hukuka

uygun işlemlerden doğan durumlarla hukuka aykırı işlemlerden doğan durumlara

aynı neticeyi bağlamak gibi bir sonucu ortaya çıkarmaktadır. Zira hukuka aykırı

işlemlerden doğduğunu ifade ettiğimiz müesses durumlar, hukuka aykırılığın ortaya

çıktığı ana kadar bir koruma sağlamakta ve ilerisi için ilgiliye bir hukuki koruma

imkan vermemektedir. Hukuka uygun işlemlerin de yararlanma koşuluna bağlanması

hakkın yararlanılmış olan kısmının korunması yararlanılmamış olan kısmının ise geri

alınması gibi bir netice doğurduğunda hukuka aykırı işlemle hukuka uygun işlem bir

tutulmuş olmaktadır. Belirtilen yorum tarzı, kazanılmış hak kavramı ile korunmak

istenen alanın ihlal edilmesi sonucunu doğurmaktadır.

İptal hükümlerinin idari yargıda geriye yürümesi başlangıçta hukuka uygun

olarak tesis edilen bir işlemi hukuka aykırı duruma düşürmekte ve kazanılmış hak ve

müesses durum ayrımı konusunda bir karışıklık ortaya çıkmaktadır. Danıştay

kararlarında iptal edilen işlem dolayısıyla ortaya çıkan hukuksal durumlar önce

kazanılmış hak olarak değerlendirilmekte, kazanılmış hakkın bertaraf edilebilmesi
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için de yararlanma koşulunun öne sürülmeye çalışılması yoluyla hukuka

aykırılıkların sürmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Halbuki, iptal edilen bir işlem

hukuka aykırı hale gelmiş, bu nedenle hukuka aykırı işleme dayanılarak yapılan

işlemden doğan durumlar da ancak müesses durumlar doğurmuş olmaktadır.

Müesses durumlar da hukuka aykırılığın tespiti anına kadar hüküm ifade edeceğine

göre zaten hukuka aykırılığın devam etmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle,

kazanılmış hakların yararlanma şartına bağlanması gibi zorlama yorumlara

başvurulmasına gerek yoktur. Hukuka aykırı işlemlerin kazanılmış hak olarak değil,

müesses durum olarak nitelendirilmesi, bu tür yanlış yorumları da önleyecektir.

Ayrıca, özellikle, müesses durumlar konusunda, idarenin hatası sonucu

hukuka aykırı şekilde tesis edilmiş işlemlerden dava açma süresi içinde idarece iptal

edilmemiş bir işlemden yararlanarak kendisi için bir müesses durum ortaya çıkmış

kişilerin bu korumadan yararlanması gerekir. Burada, Danıştay kararlarında sıkça

rastlanan, idarenin hatasının ‘açık hata’ olarak nitelendirilerek kişi lehine bir hukuki

korumanın sağlanmasının mümkün olmadığı yönündeki yorumun sınırlarının daha

net belirlenmesi gerekmektedir. Zira, idarenin ilgilinin de bilemeyeceği bir

hatasından dolayı sürekli belirsiz bir durumda bırakılması öncelikle, hukuk

devletinin temel ilkelerinden biri olarak hukuki güvenlik ilkesine aykırı düşmektedir.

Bu nedenle hatanın açık hata olarak nitelendirilebilmesi için, olayın niteliği, ilgilinin

eğitim seviyesi vb. durumlar dikkate alınarak değerlendirme yapılması

gerekmektedir. Yoksa idare açısından kolay fark edilebilen birçok hata, ilgili için

fark edilmesi çok kolay bir nitelikte olmayabilir. Bu durum da idarenin keyfiliğine

yol açabilecek, idarenin hatalarının idare edilene yükletilmesi gibi haksız sonuçların

doğmasına sebebiyet verecektir.

Düzenleyici işlemlerle hak tesis edilebileceği, ancak bu tür hakların

kazanılmış hak olarak nitelendirilmesinin uygun olmayacağı hususu da önemli bir

konudur. Zira düzenleyici işlemlerle kazanılmış hak tesisinin mümkün olduğu kabul

edildiğinde başka bir düzenleyici işlemle bu ‘kazanılmış’ hakların kaldırılabilmesi de

söz konusu olabilmektedir. Bu da kazanılmış hakların temelinde yer alan ilkelerden

olan idari istikrar ilkesine aykırı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kazanılmış

hakkın varlığı için gerekli unsurlardan olan birel bir işlemin varlığı ve somutlaşma

unsuru da kendi başına düzenleyici işlemle sağlanamayacaktır. Bu nedenle
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düzenleyici işlemle tesis edilen hakkın kazanılmış hak niteliğinde görülmemesi

gerekir. Düzenleyici işlemlerde kazanılmış hakların korunması ile ilgili olarak yer

alan hükümlerin de bu çerçevede düşünülmesi gerekmektedir. Yani düzenleyici

işlemlerde kazanılmış haklarla ilgili hükümlerin ancak, ‘kazanılmış’ hakların

korunması amacını güttüğünü kabul etmek gerekmektedir. Yoksa ortada bir

kazanılmış hak yokken düzenleyici işlemle herhangi bir durumun kazanılmış hak

olarak nitelendirilmesi, düzenleyici işlemle sağlanan korumanın ‘kazanılmış hak’

olması sonucunu doğurmaz.

Ancak kazanılmış hakların uygulamada fazlaca başvurulan bir konu olması

düzenleyici işlemlerde kazanılmış haklarla ilgili açık hükümler getirilerek, bu çeşit

sorunların ortaya çıkmasını baştan önlemek bakımından doğru bir yol olacaktır.

Bununla birlikte kazanılmış hak niteliği göstermediği, kazanılmış hakkın unsurları

oluşmadığı halde korunmak istenen hukuki durumlar (haklı beklentiler vb.)

kazanılmış hak terimi ile değil ancak başka ifadelerle hukuki koruma altına

alınmalıdır. Zira bir kavramın sınırlarını belirlemek ve uygulama alanını netleştirmek

için kavramın hangi durumlara uygulanacağının tespit edilmesi kadar, hangi

durumların kavramın kapsamının dışında kaldığının da tespit edilmesi önem arz

etmektedir. Dolayısıyla her ne kadar düzenleyici işlemlerle getirilen hukuki koruma

için de kazanılmış hak terimi kullanılıyor olsa da, bu durumlarda sağlanmak istenen

hukuki korumanın ‘kazanılmış hak’ terimi kullanılmadan, başka ifadelerle tanınması

kavramın idare hukukundaki çerçevesinin çizilmesini kolaylaştıracaktır.

Ayrıca kazanılmış hak ve müesses durumların sağladığı hukuki korumanın

yaptırımı olarak idarenin sorumluluğu konusu üzerinde de durulmalıdır. Zira

sağlanan hukuki korumanın en önemli görünümlerinden biri ihlal sonucu ortaya

çıkacak yargısal korunmadır. Bu da kazanılmış hak ve müesses durumların ihlali

halinde idarenin sorumluluğuna başvurulabilmesi ile sağlanabilecektir. İdarenin

sorumluluğu da kusurlu ve kusursuz sorumluluk olarak ikiye ayrılmakta, hizmet

kusuru; hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi ve hiç işlememesi olarak ifade edilen üç

halden birinin vukuu halinde söz konusu olabilmektedir. Bu üç durumdan birinin

gerçekleşmesi halinde hizmet kusuru sebebiyle tazmin yoluna gidilebilecektir.

Bununla birlikte günümüzde gittikçe gelişme gösteren idarenin kusursuz

sorumluluğu da özellikle kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi yoluyla kazanılmış
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hak ve müesses durumların ihlalinde uygulanabilecek bir tazmin yoludur. Özellikle

kazanılmış haklarda birey yararı ile kamu yararı karşı karşıya gelmekte ve kamu

yararının kişi yararına üstünlüğü ilkesi gereğince kamu yararı tercih edilmektedir.

Dolayısıyla kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince idarenin kamu

yararından yana yaptığı bu tercih, herhangi bir kusuru olmasa dahi idarenin kusursuz

sorumluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Kazanılmış hak ve müesses durumların idarenin sorumluluğu başlığı altında

yerlerinin daha net olarak tespit edilmeye çalışılması kavramlarla bireyler lehine

sağlanmaya çalışılan korumanın da gerçek fonksiyonunu icra etmesini sağlayacaktır.
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